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Agenda 

04 maart 

Algemene Ledenvergadering 

Hele vereniging 

06 maart 

Springplankconcert Barok around the 

Clock 

Klarinettenensemble 

02 april 

Concert met Mandoline Ensemble ‘The 

Strings’ 

Recreatie orkest 

18 april 

Paasconcert St. Josephkerk 

Recreatie Orkest 

10/11 juni 

Limburgs Mooiste 

Hele vereniging 

03 juli 

De Gelaarsde Kat 

Groot Orkest 

Young Brass leerlingen 

23 juli 

Seizoensafsluiting 

Hele vereniging 

 

Wist u dat…. 

•…..Godfried Wigman is verhuisd naar Beek? 

•…..Veerle moeder is geworden van een 

dochter: Saar? 

•…..Wim te Riet gaat verhuizen, niet naar 

Kreta maar naar het centrum van Heerlen? 

•….Stijn Eijgelshoven zijn autorijbewijs heeft 

gehaald? 

•….de verbouwing van basisschool De 
Tovercirkel en de Caumerbron is begonnen en 

zal ongeveer anderhalf jaar gaan duren? 

•….er een nieuwe klarinettiste is in het Groot 

Orkest: Narda Camps 

 

 

 

 

 

 

ADEMRUIMTE 

De Olympische Winterspelen in China openden met mooie 

lentebeelden. Onze Harmonieuws Winter verschijnt terwijl de 

sneeuwklokjes volop bloeien, de mahoniestruiken uitbundig 

geel kleuren en de Forsythia op springen staat. Maar het 

belangrijkste is dat we weer redelijk opgelucht kunnen 

ademhalen. We mogen immers weer repeteren en daar is 

iedereen blij mee. Het ziet ernaar uit dat versoepelingen op 

stapel staan voor het hele land. Jammer, dat diverse 

optredens niet konden doorgaan maar we kijken met 

optimisme naar de toekomst. 

Inmiddels is begonnen met de afbraak van de basisschool 

die grenst aan de Caumerbron. De repetitie van het 

Recreatie Orkest die, wegens ruimtegebrek, in de aula van 

deze school plaatsvond, moet dus elders haar heil zoeken. 

Het bestuur van de KHH heeft een goede vervanging 

gevonden in het Cultuurhuis aan de Sittarderweg. Elke 

dinsdagavond nemen de leden hun plaats in op het 

podium(!) van deze cultuurtempel. Het lijkt dus iedere week 

alsof er een concert wordt gegeven, helaas voor een lege 

zaal.  

Voor de Blazersklas blijft het behelpen in een te kleine ruimte 

in de benedenverdieping van de Caumerbron. Er zijn wel 

plannen voor aanpassing, maar dat is niet van vandaag op 

morgen gerealiseerd. Het Groot Orkest repeteert voorlopig 

nog op de oude, vertrouwde stek. Maar ondanks  alles 

maken we weer muziek! 
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Het begon op de Sittarderweg in 

Heerlen. In 1907 startte Karel Voncken 

op die plek een bakkerij. Van een 

eenmanszaak groeide het bedrijf uit 

tot een modern geleide 

onderneming met nog 21 filialen dé 

ambachtelijke bakker van Zuid-

Limburg. Inmiddels staat de vierde 

generatie in de personen van Frans en 

Piroschka aan het roer van een 

bakkerszaak die brood en banket 

levert in Heerlen en omstreken. De 

hoofdvestiging ligt momenteel aan de 

Wiebachstraat in Kerkrade. 

Service heeft de hoogste prioriteit. In 

1999 mocht Frans Voncken de tweede 

prijs in ontvangst nemen voor “meest 

servicegerichte onderneming”. In 

december 2021 werd de bakkerij 

bekroond met goud. 

 In de winkels kun je 

terecht voor vele 

soorten brood, 

vlaaien, luxe vlaaien 

en taarten, evenals snacks en belegde 

broodjes. Ook lactose- en/of 

glutenvrije producten vind je in hun 

assortment. 

In Parkstad, Nuth, Gulpen en Vaals 

wordt aan huis bezorgd. 

Waardering voor klantentrouw toont 

men door het hanteren van een 

eigen “klantenpuntsysteem” in de 

filialen. Klanten kunnen zo 

automatisch sparen voor diverse 

producten. De seizoenskaarthouders 

van Roda JC kunnen profiteren van 

speciaal geselecteerde Roda 

aanbiedingen. 

Bakkerij Voncken werkt 7 dagen per 

week om op flexibele wijze aan de 

eisen van haar klanten voor zowel 

kwaliteit, service en logistiek te 

voldoen. 

 

 

 

Vlaggen en Vaandels deel 3 

In de laatste drie uitgaven van de 

Harmonieuws zijn alle vlaggen en 

vaandels van onze vereniging de 

revue gepasseerd. Al deze objecten 

bevinden zich in het archief. Deze 

vaandels laten een culturele en 

kunstzinnige tijdsgeest zien van de 

geschiedenis van onze vereniging. Ze  

zijn het waard een keer van dichtbij te 

bekijken. Misschien is het een idee om 

tijdens de verbouwingen een 

uitstalkast  te laten maken, waarin 

deze vlaggen en vaandels regelmatig 

tentoongesteld worden. 

Sponsor in the spotlight! 

http://www.bakkerijvoncken.nl/klantenpas/
http://www.bakkerijvoncken.nl/klantenpas/
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In dit laatste 

deel laat Sjef 

de vaandels 

zien  van 

Harmonie St. 

Joseph. Het 

eerste 

vaandel van 

St. Joseph dateert uit 1920 en werd 

vervaardigd door Kloosterzusters uit 

Aken. Dit vaandel kon aan twee 

kanten gebruikt worden. Op de ene 

kant stond, in groen, de beeltenis van 

de patroonheilige St. Joseph en aan 

de andere kant het symbool van de 

muziek de Lier van David met 

muziekinstrumenten er omheen.  Er is 

iets merkwaardigs met dit vaandel. 

Aan de ene kant staat vermeld: 

“Muziekcorps St. Jozef” en aan de 

andere kant staat “Harmonie St. 

Jozef”. Dit laatste is merkwaardig, 

omdat “St. Jozef” als fanfare is 

opgericht. Wellicht dat in 1937, toen 

de omschakeling naar harmonie 

plaatsvond, de achterkant van het 

oude vaandel is gebruikt voor het 

“harmonie”vaandel. Dit verdient nader 

onderzoek.  Ook merkwaardig is de 

schrijfwijze van de naam: St. Jozef, 

terwijl de officiële schrijfwijze “St. 

Joseph”, naar de parochienaam, is. 

Omdat het oude vaandel toch wel erg 

aan slijtage onderhevig was, werd 

eind vijftiger jaren overgegaan tot de 

aanschaf van een nieuw vaandel, dat 

een modern design had. Wie dit 

vaandel 

gemaakt heeft is 

mij niet bekend.  

In 1979 werd het 

laatste vaandel 

van  St. Joseph 

aangeboden 

door het 

damescomité van de Harmonie. Dit 

comité had  aan de Heerlerbaanse 

kunstenaar Sjef Drummen opdracht 

gegeven een nieuw vaandel te 

vervaardigen. Sjef Drummen had al 

voor meer Heerlerbaanse 

verenigingen het 

vaandel 

vervaardigd.  

De Koninklijke 

Harmonie Heerlen 

heeft nog geen 

vaandel zoals in de 

traditionele zin des 

woords.  Banners laten zien wie op het 

podium zit. Voor de enkele keer, dat 

officieel wordt uitgetrokken, is een 

provisorisch vaandel aanwezig. 

Sjef Hautvast    

 

 

 

Beste muziekvrienden,  

Toen Corry me vroeg om een stukje te 

schrijven voor Harmonieuws vond ik 

dat heel leuk, dus ben ik nu in de pen 

gekropen om iets over mezelf en mijn 

muziek te schrijven. Mijn naam is 

Leoniek Hermans, ik ben geboren en 

getogen in Stein, waar ik nu nog 
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steeds woon. Al heel jong ben ik 

begonnen met muziek. Met mijn vader 

en zus bezocht ik op 5 jarige leeftijd 

een concert van de toenmalige 

mandolinevereniging en zei meteen: 

“Dat wil ik ook”. Eigenlijk was ik nog te 

jong, maar mijn zus mocht op 

mandolineles  en  men zei ”Loat dat 

këndj auch mér mit doon”. Eerst 

kregen we een jaar theorie en solfège, 

daarna kregen we het instrument en 

na 3 maanden les speelde ik al mee in 

de vereniging, zat op de eerste stoel.  

Na enkele jaren speelde ik al in 4 

orkesten, mijn leraar was dirigent van 

vele mandoline verenigingen.  In 1976 

richtte ik samen met mijn zus en 2 

vrienden mandoline ensemble the 

Strings op, we wilden ander repertoire 

spelen, deden mee aan vele 

talentenjachten, wonnen zelfs nog de 

gouden stuiver tijdens een live tv 

optreden. Toen ik 10 jaar was wist ik al 

zeker dat ik musicus wilde worden, 

vertelde dat ook aan mijn leraar. 

Omdat mandoline in Nederland geen 

vak op het conservatorium is, ben ik 

toen ook begonnen met klarinetles, 

speelde al gauw in meerdere 

harmonieorkesten mee. Na de 

middelbare school ging ik naar het 

conservatorium in Maastricht om 

klarinet te studeren, behaalde er ook 

nog het dirigentendiploma voor 

mandoline verenigingen en 

staatsexamen mandoline. Nog voor 

mijn eindexamen in 1988 werkte ik al 

op muziekschool Geleen, later 

Artamuse. Vanaf 1992 studeerde ik ook 

nog op de Hochschule Wuppertal 

mandoline, behaalde daar als 1e 

Nederlander met lof mijn diploma 

uitvoerend musicus Mandoline. 

 Muziek is mijn leven en ik vind mijn 

werk het leukste beroep van de 

wereld. Momenteel geef ik les op 

meerdere muziekscholen in België en 

Duitsland, dirigeer meerdere orkesten, 

speel in o.a. mandoline ensemble The 

Strings, als freelancer in 

symfonieorkesten , barokorkesten en 

studiowerk. 

Sinds 2,5 jaar begon ik als dirigent bij 

jullie blazersklas, wat vanaf het begin 

heel fijn was. Het is ontzettend mooi 

om te zien hoe belangrijk muziek voor 

mensen is, wat een plezier en geluk 

het brengt om samen in een groep te 

spelen.  

Het doet echt pijn om te zien hoe in 

Nederland met cultuur, 

muziekeducatie en -verenigingen 

wordt omgegaan. De muziekschool 

waar ik het langst en meeste werkte is 

failliet gegaan door beleid van 

overheid en gemeentes; 

muziekscholen in de buurt gaan ook 

allemaal kapot. Docenten moeten 

maar als zzp-er  gaan werken, dat is 

echt diep triest. Daarom is het zo fijn 

om mee te maken hoe de KHH aan de 

weg timmert om wel overeind te 

blijven, om muziekles voor kinderen te 

organiseren en er zo’n leuke 

blazersklas is ontstaan! Ik hoop nog 

vele jaren bij jullie te blijven werken, 

samen mooie muziek te mogen blijven 

maken! 

 

Tot ziens op de repetities van de 

blazersklas of tijdens het gezamenlijke 

concert door het recreatie orkest en 

mandoline ensemble The Strings, in 

april! 
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Een impressie van het repeteren in het 

Culruurhuis.                       

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog nieuwtjes, Wist-u-datjes of wil je een stukje schrijven voor het Harmonieuws spreek ons aan of 

mail naar pr@khheerlen.nl 

 

Redactie: Valerie Stevens, Anne Dassen, Hans Langen, Anneke van Nieuwburg, Corry van Zandvoort en 

Nathalie Schure  
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