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Proloog

Pasen valt vroeg dit jaar, daarom ontvangt u al vroeg het tweede nummer 
van het Vooruitzicht dit jaar. Want met Pasen is het Jaarfeest en onderdeel 
daarvan is de huldiging van onze jubilarissen. Dit jaar zes jubilarissen. Kelly 
Verstraelen, Yvette Cobben en Ralf Budy met 25 jaren lidmaatschap van 
Heer Vooruit en Sarah Schrieder, Bernice Magnée en Hub Counotte met 
12,5 jaar Heer Vooruit. 

Wat opvalt bij de jubilarissen is dat de 25-jarige jubilarissen allemaal voort-
komen uit een muzikale familie. De zoveelste generatie Konings of Budy. 
En Yvette is dochter van. Proficiat en een fijne dag alvast jubilarissen. De 
jubilarissen staan paasmaandag en 7 april, de feestavond, in de spotlights 
en uiteraard nu in het Vooruitzicht. 

Helaas kenden we de eerste maanden van 2018 ook trieste omstandighe-
den. We namen afscheid van erelid Jef Konings, van oud-lid Pierre Knubben 
en hoorden van het overlijden van Els Souren, vrouw van oud-(bestuurs)lid 
Harrie Souren. Bij Jef Konings luisterde o.a. het harmonieorkest de uitvaart-
dienst op, bij Pierre Knubben een ensemble. 

Dat carnaval een feest van een lach en een traan is bleek dit jaar maar weer. 
De traan om het overlijden van Jef en de lach om het samen lopen van de 
optocht in Heer met de Koninklijke Harmonie van Heer. De herremenie vaan 
alletwie presenteerde zich prima aan het Heerder publiek met een grote 
groep muzikanten. 

In dit Vooruitzicht niet alleen terugblikken maar ook vooruitblikken naar 
komende activiteiten. Natuurlijk het Jaarfeest, maar ook het Schoolconcert, 
de Kienavond, het Galaconcert en de jeugd die op reünie jeugdkamp gaat in 
mei. Een goed voorbeeld van een reünieconcert doet goed volgen door een 
reünie jeugdkamp. 

Kortom weer genoeg te lezen met Pasen. Fijne paasdagen!
De redactie

P.S. Per abuis is in de vorige editie de verkeerde advertentie geplaatst van 
Steco. Excuses daarvoor. Daarom heeft ook een juiste versie in de Nieuws-
brief van maart gestaan.



Dank voor uw steun aan en inzet 
voor Heer Vooruit in 2015.                       

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 

wensen u 
Prettige Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2016!
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959

    

 
 
 

  
Einsteinstraat 16-B, 6227 BX Maastricht , 043 -3618166 
 
Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur 
Maandag gesloten  
 

Surf ook eens naar:
www.heertotaal.nl

klaar terwijl u wacht (na telefonische afspraak)

MONDZORG HEER

steco Mondzorg Heer
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Zilveren jubileum voor Kelly Verstraelen bij Heer Vooruit 

Kelly Verstraelen-Konings is een van de drie hoofdstukken van de jubilaris-
sen dit jaar, waarop ‘Dat zit bie ôs in de femilie’ van toepassing is. Kelly werd 
25 jaar geleden met de paplepel het lidmaatschap van Heer Vooruit ingege-
ven. Kelly’s vader Nico is binnen de vereniging bekend, evenals de broers 
van hem. Het waren immers drie ‘Koningen’, die tegelijk erelid werden van 
Heer Vooruit. En die broers traden weer in de voetsporen van hun vader. Om 
het compleet te maken vult Kelly aan dat haar ama lid was van het eerste 
Damescomité. Anno 2018 is Kelly zilveren jubilaris en zien we partner Rob 
en de kinderen Ruben en Louise bij activiteiten van Heer Vooruit. 

Kelly vertelt dat zij niet naar de muziekschool wilde gaan. Daarom heeft 
zij het spelen op de blokfluit zichzelf, met wat hulp van Nico, aangeleerd. 
Opnemen met cassetterecorder en terugluisteren. De repeterende vraag van 
muzikanten tijdens Heer Vooruit uitjes “En keend, wat geis diech later speu-
le?” heeft haar aan het denken gezet. Haar voorkeur voor de dwarsfluit is 
het niet geworden. Haar eerste instrument werd uiteindelijk de klarinet. Van 
Manou Konings (het zit in de familie) kreeg zij op 10-jarige leeftijd klarinetles, 
gewoon thuis. Maar de klarinet was het toch niet en nadat zij de brugklas 
succesvol was doorlopen mocht Kelly in 1993 op de saxofoon beginnen. 
Gevolg, Hub Nickel kwam aan huis om haar broer trompetles te geven en 
Nancy Nickel om haar saxofoonles te geven. Dit was altijd heel gezellig!

In het voorjaar van 1994 is zij bij het Harmonieorkest begonnen onder leiding 
van Hub Nickel. Kelly kan zich nog goed herinneren dat zij moest voorspelen 
alvorens toe te treden tot het orkest. Na het voorspelen ontving zij van de 
dirigent een stuk chocolade. Als compensatie voor de zenuwen. Een solo 
spelen is tot op heden nog steeds niet haar ding. Het voelt hetzelfde als 
25 jaar geleden”. 

“Het is een leuke vereniging,” zegt Kelly. “Ut zit in mien blood en iech draag 
mèt trots mien pekske”. Waarbij ze aangeeft dat ze in die 25 jaar in het 
orkest wat ups en downs heeft meegemaakt en heel wat saxofoon collega 
muzikanten heeft zien komen en gaan. 

Gevraagd naar herinneringen komt het bezoek aan de frituur De Ark naar 
boven (later bevestigd door de andere jubilaris Ralf Budy). Repetities von-
den nog plaats bij de Ridder en na afloop trok een groep naar De Ark, voor 



8

de versnaperingen, om daarna weer terug te keren naar het repetitielokaal. 
Het uitstapje naar Praag is eveneens als geweldig ervaren. Best wel veel 
jeugd was daarbij aanwezig. De jeugd regelde zelf dat zij op één kamer la-
gen, zij sleepten zelf matrassen door het hotel om dat te regelen. En van de 
reis naar Plettenberg is enkel blijven hangen dat ze daar eetbare fritesbakjes 
hadden. Bij deze uitstapjes waren er vaste gangmakers die voor de juiste 
stemming zorgden. Helaas is er een aantal van hun niet meer onder ons. 

Gevraagd naar een voorkeur voor een concours of een Galaconcert geeft 
Kelly aan dat presteren prima is, maar het moet wel gezellig blijven. Zij heeft 

Foto: Artica
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een voorkeur voor het Galaconcert. Maar zij heeft het idee dat het Galacon-
cert over de top is, in die zin dat het concept niet meer onderscheidend is. 
Vele verenigingen hebben de formule inmiddels gekopieerd en zitten zelfs in 
dezelfde periode als Heer Vooruit met hun Galaconcert. 

Gekeken naar de toekomst vindt zij de activiteiten met de Koninklijke Har-
monie van Heer leuk. Het aantal muzikanten is groter en met een groter 
korps maak je meer indruk. Zij kan zich vinden in de ingeslagen weg dat wij 
nu activiteiten samen doen. De onderlinge rivaliteit, zoals deze vroeger was, 
ervaart zij niet meer. 

Of het muzikale stokje binnen Heer Vooruit wordt doorgegeven hoopt Kelly 
van harte. We kennen Ruben natuurlijk als kleine tambour-maître naast John 
Koopmans marcherend in het uniform van Heer Vooruit. 

Kelly van harte gefeliciteerd met dit jubileum bij Heer Vooruit!
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Ralf Budy, 25 jaar Heer Vooruiter!

Ook Ralf is een exponent van ‘Dat zit bie ôs in de femilie”. Ook voor hem 
geldt, net als bij Kelly, je kreeg het thuis gewoon met de paplepel in. Gene-
raties voor hem waren Heer Vooruiters en voor Ralf geldt dat zijn ouders ook 
al jaren actief zijn bij Heer Vooruit en inmiddels de eretitels erelid (Pierre) en 
lid van verdienste (Monique) hebben bereikt. 

Ralf is samen met Kelly en Yvette begonnen, al meent hij dat hij niet heeft 
hoeven voor te spelen alvorens te mogen toetreden. Wel beaamt hij het be-
staan van de frituurclub in de jaren dat gerepeteerd werd in De Ridder. “De 
Ark hield zelfs langer open voor ons (circa 12 personen), want ze wisten dat 
we pas na half 11 konden komen, na de repetitie”, zegt Ralf. 

Ralf heeft alleen maar privéles gehad. De notenleer geschiedde al doende, 
al geeft hij aan later bij Josette wat dat betreft de puntjes nog eens op de ‘i’ 
te hebben gezet. In één jaar tijd was hij helemaal bijgespijkerd. De keuze 
voor trompet lag voor de hand want vader Pierre speelde ook trompet. Van 
Willy Huppertz kreeg hij les in St. Geertruid en Eijsden. Op bugel, een instru-
ment waarop we hem tijdens het recente Galaconcert nog hebben gehoord, 
heeft hij geen les gehad. 

In het Leerlingenorkest van dirigent Jo Cobben heeft hij wel gezeten. Aan 
solistenconcoursen heeft hij deelgenomen en deel uitgemaakt van het 
kerstensemble. In het Harmonieorkest is hij begonnen onder leiding van 
Hub Nickel en heeft daarna eveneens Miguel Rodrigo, Ingeborg Stijnen en 
nu Sjef Ficker meegemaakt. Hij kan de humor van Sjef wel hebben en ziet 
er vaak een uitdaging in. “Ik zal je volgende week wel laten horen hoe het 
moet,” denkt hij dan. Met alle 4 dirigenten heeft hij wel een goed contact 
gehad. 

‘Praag was wel uniek’ reageert hij op de vraag wat hem in 25 jaren Heer 
Vooruit als eerste herinnering naar voren komt. Uiteraard was er de domper 
van Math, maar voor de rest was dat een perfecte reis. De Galaconcerten 
zijn ook leuk. Als een van de herinneringen haalt hij ook de domper van het 
concours in 2002 in Venlo na een roerige periode met o.a. verhuizing uit de 
Ridder. Hij zou nog graag wel eens aan een concours meedoen. “Toch ook 
weer een geweldige uitdaging”, maar hij ziet in dat dit met de huidige bezet-
ting tot de onmogelijkheden behoort. 
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Daarmee komen we terecht bij de toekomst van de verenging. Hij geeft aan 
dat het moeilijk is om zelfstandig te blijven bestaan. De richting van samen-
werking met de Koninklijke Harmonie van Heer kan hij volgen. Een fusie blijft 
lastig, een nieuwe vereniging zou moeten ontstaan: de Harmonie van Heer. 
Helemaal opnieuw beginnen. Het hoofddoel voor Ralf is muziek maken. 
Daar moet je plezier in hebben. En bij een grote bezetting is muziek maken 
nu eenmaal leuker. “Kijk maar naar de voorbeelden van het samen geven 
van een concert met Hoensbroek of het Galaconcert” zegt hij. Ralf helpt zelf 
vaker uit in Hoensbroek. 

Foto: Artica
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Hij vindt dat er jaarlijks een punt moet zijn waarnaar moet worden toege-
werkt. Een Galaconcert is daar geschikt voor, een concours zou ook sjiek 
zijn zoals gezegd. “Het Galaconcert kan eventueel met een andere vereni-
ging, want we hebben op dit moment bij die gelegenheid veel uithulpen. De 
muziekkeuze zou deels ook wat minder klassiek mogen zijn.”

Binnen Heer Vooruit is Ralf inmiddels vaker als solist te horen. Zo waren er 
het afgelopen jaar solo’s tijdens het Galaconcert en bij de herdenking van 
het Belgisch monument bijvoorbeeld. “Heel veel oefenen thuis is de basis. 
Ieder dag een uur, zeker voor een Galaconcert. Maakt niet uit hoe laat op de 
dag, maar wel oefenen.”

Of het muzikale stokje wordt doorgegeven is even afwachten. Ralf en part-
ner Claudia hebben momenteel twee kinderen: Levi (4 jaar) en Lizzy (1 jaar). 
Nog te klein om te beoordelen of er een nieuwe Heer Vooruiter in zit. 

Ralf proficiat met je jubileum, op naar het volgende jubileum bij Heer Vooruit!
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Yvette Cobben, 25 jaar lid Heer Vooruit!

Ook voor onze derde zilveren jubilaris geldt ‘Dat zit bij os in de femilie’, maar 
Yvette is de tweede generatie Cobben bij Heer Vooruit. Als dochter van Jo 
Cobben en Marij Pijnacker, beiden in 1991 bij Heer Vooruit begonnen, kwam 
Yvette in 1993 bij Heer Vooruit. Waar Jo schuiftrombone speelde, en Marij 
altsaxofoon werd Yvette klarinettist. Later voegden oom Jos Cobben en haar 
zus Nadine zich ook nog bij ons korps. 

Yvette ontkwam er niet aan ook te moeten voorspelen alvorens toe te 
treden. De zenuwen speelden parten en spelen voor het orkest zat er niet 
in. Uiteindelijk heeft ze in de bestuurskamer voorgespeeld voor de dirigent. 
Gevraagd naar de functie van het voorspelen antwoordt Yvette, dat het geen 
toelatingsproef was, maar een proef om inzicht te krijgen hoever iemand is. 
Yvette kwam ook niet uit de AMV klas. In navolging van haar ouders had ook 
zij les op de muziekschool, van Math Knubben. Zij heeft bij Math les blijven 
volgen tot en met het D-diploma en nog een tijdje daarna. 

Yvette wilde met haar communie al met klarinet spelen beginnen, maar de 
ontwikkeling van de hand/vingers liet dat nog niet toe. Zij heeft daarom eerst 
een jaar solfège gehad om dit te overbruggen. Net als Ralf en Kelly heeft 
zij 4 dirigenten meegemaakt bij het Harmonieorkest. Met alle 4 had zij een 
goede band. Misschien met Hub Nickel de hechtste band, maar dat kwam 
omdat hij haar eerste dirigent was. 

Yvette heeft altijd klarinet gespeeld. “Bij Ingeborg heb ik wel overwogen om 
altsaxofoon te gaan spelen. Maar er waren te weinig klarinetten en dus bleef 
ik klarinet spelen,” zegt Yvette. Van de Burghkapel heeft zij ook nog deel 
uitgemaakt. Zij meent een keer of vier te hebben meegespeeld toen hield de 
kapel op te bestaan. Met ere heeft Yvette op paasmaandag 2017 dan ook 
deel uitgemaakt van de gelegenheids Burghkapel. 

Een aantal herinneringen komt boven als gevraagd wordt naar de her-
inneringen van 25 jaar Heer Vooruit. Het eerste concours in 1996 in de 
Maaspoort in Venlo, waar een eerste prijs werd behaald. Verder noemt zij de 
reis naar Praag. Een reis met twee gezichten, maar voor haar wel de eerste 
concertreis. Samen met Nancy en José op één kamer. 
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Ook de paasmaandagen/jaarfeesten ontbreken niet in de herinnering. Optre-
den met het Leerlingenorkest op die dag. Vooral de ‘Kinderen voor kinderen’ 
muziekwerken zijn bijgebleven, maar ook de optredens bij Dancing with the 
Stars, waarbij zij met Frans Michon optrad.

Yvette draait haar diensten mee bij het ophalen van het oud papier en is 
even lid geweest van de muziekcommissie. Twee jaren geleden is zij toege-
treden tot het bestuur van Heer Vooruit. Onlangs heeft zij te kennen gegeven 
wel actief te willen blijven binnen de vereniging, maar niet meer als bestuurs-
lid. Daarvoor ontbreekt simpelweg de tijd. Te meer omdat partner Luc ook lid 
van verenigingen is en daarvoor tijd nodig is en zoon Gilles (6) ook aandacht 

Foto: Artica
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en oppas vraagt. En samen met Kelly organiseert zij de ontvangst van Sinter-
klaas. 

Gevraagd naar het Galaconcert geeft Yvette aan, dat zij, net zoals ook uit de 
enquête is gebleken, graag deels andere muziek zou spelen. Zij noemt de 
opzet van het concert van de Marinierskapel als voorbeeld. Voor de pau-
ze het zwaardere en klassieke deel, na de pauze showtime. Kan wat haar 
betreft eventueel met een andere vereniging waardoor het probleem van de 
vele uithulpen ook wordt opgelost. Een concours is in deze tijd met de huidi-
ge bezetting niet aan de orde.

Daarmee komen we ook op de toekomst van Heer Vooruit. Na enige tijd ant-
woordt Yvette dat zij hoopt over 2 à 3 jaren één goede harmonie te hebben 
met een goede bezetting. “Spelen met de huidige bezetting is leuk, maar 
een grotere bezetting brengt zoveel meer. Dat hebben we gezien bij het 
concert met Hoensbroek of bij het Reünieconcert.” 

Op de valreep komt nog een leuke herinnering boven. De tijd dat de harmo-
nie zelf een carnavalsavond organiseerde met een eigen prins of prinses. 
Is helaas verdwenen. Tenslotte constateert Yvette, dat Marij nog lid is van 
Heer Vooruit evenals ‘noonk’ Jos, De familiespoeling bij Heer Vooruit wordt 
dunner.

Yvette, van harte proficiat met het zilveren jubileum! 
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In memoriam Jef Konings

Omdat zijn vader actief was binnen Heer Vooruit kwam Jef op 1 juli 1955, op 
14-jarige leeftijd, bij onze vereniging. Bij gelegenheid van zijn 60-jarig jubile-
um in 2015 gaf hij aan dat zijn oudste herinnering aan Heer Vooruit was het 
alleen uittrekken met een pet. Het uniform kwam later. Op 70-jarige leeftijd 
werd hij erelid van Heer Vooruit, samen met zijn broers Louis en Nico. 

Onze herinnering aan Jef bij Heer Vooruit is een herinnering aan een mu-
zikant op bas. Maar niet alleen als muzikant heeft hij zijn krachten gegeven 
aan de vereniging, maar ook als lid van de muziek- en de directiecommissie. 
Als lid van deze laatste commissie stond hij ook korter bij de diverse dirigen-
ten. Bij het Kerstnachtensemble ontbrak hij niet en hij maakte deel uit van de 
Burghkapel. Samen met Annie was hij altijd present bij muzikale en niet-mu-
zikale activiteiten, te meer ook omdat Annie, eveneens lid van verdienste 
van Heer Vooruit, deel uitmaakte van het Damescomité. 

De laatste jaren heeft Jef veel problemen met zijn gezondheid gehad. 
Steeds vocht hij terug en probeerde daar waar mogelijk weer spelend aan te 
sluiten bij het orkest met een aangepaste bas. Zo keerde hij in 2015 terug bij 
het concert ‘Hier mien dörpke’ na een afwezigheid vanwege zijn gezondheid. 
Hij hoopte toen nog enkele jaren actief te mogen blijven als muzikant. Het 
heeft helaas niet zo mogen zijn.

Jef, dank voor 62 jaren inzet voor Heer Vooruit!

Op woensdag 7 februari jl. 
bereikte ons het droeve bericht dat ons 

erelid:

Jef Konings

die dag was overleden.
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Wij wensen Annie, kinderen en verdere familie veel sterkte met het verwer-
ken van dit verlies. 

De begrafenis van Jef heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 februari 2018 in 
de St. Petrus Bandenkerk in Heer en werd opgeluisterd o.a. door Harmonie 
Heer Vooruit. 

2 april:  Jaarfeest HHV 
7 april:  Feestavond Jaarfeest Aen de Wan
8 april:  Schoolconcert, Porta Mosana 16.00 uur met KHvH
11 april:  Jaarvergadering, foyer Aen de Wan
21 april:  Kienavond Damescomité, 19 uur Aen de Wan
4 mei:  Dodenherdenking, hele korps
20 mei:  Pinksterprocessie 
26 en 27 mei:  Reünie Jeugdkamp
16 juni:  Activiteit met Molukse gemeenschap
23 september:  Marsdefilé 

Beste Heer Vooruiters, 

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de ontvangen blijken van 
medeleven in welke vorm dan ook, bij het overlijden van mijn man, Jef.
Bijzondere dank voor de wijze waarop de Harmonie de uitvaartdienst 
heeft opgeluisterd in de kerk van Heer. Hoewel dit op korte termijn geor-
ganiseerd moest worden in de carnavalstijd, was de respectvolle uitvoe-
ring voor ons een steun. 
Nogmaals dank daarvoor. 

Annie, kinderen en kleinkinderen. 

P.S. De mis op paasmaandag is tevens de zeswekendienst van Jef.



21

Nieuws van de commissie Jeugd en Opleiding

Het is een drukke tijd voor de commissie Jeugd en Opleiding. Diverse acti-
viteiten staan gepland voor de komende tijd en de Pyjama-repetitie heeft al 
plaatsgevonden. 

Pyjama-repetitie 
18 februari was het zo ver. De leden van het Leerlingenorkest hoefden zich 
die zondagmorgen niet te haasten om op hun zondagsbest op de repetitie te 
verschijnen. Afgesproken was dat het een pyjama-repetitie zou worden met 
aansluitend een film. En zo geschiedde met lunch en versnapering.

Schoolconcert 
Het Leerlingenorkest is de trekker van het Schoolconcert op 8 april a.s. 
Daarover leest u elders in het Vooruitzicht meer. 

Palmpasen
Het komt net te laat voor dit Vooruitzicht. Palmpasen bezoekt het Leerlin-
genorkest samen met de scouting weer de Croonenhoff. De scouting zorgt 
voor de paastakken en het Leerlingenorkest voor de muzikale omlijsting. 
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Een activiteit, die bij de bewoners van de Croonenhooff en de zusters altijd 
goed in de smaak valt. In het volgende Vooruitzicht leest u er over. 

Reünie jeugdkamp
Goed voorbeeld doet volgen. Zo dachten ze bij de commissie Jeugd en 
Opleiding. Het reünieconcert vorig jaar was een succes en dat smaakt naar 
meer. En dus komt er in het weekeinde van 26 en 27 mei een reünie jeugd-
kamp. Een reünie in de vorm van een kamp voor leden en oud-leden van het 
Leerlingenorkest. De oud-leden hoeven niet het hele weekeinde te blijven, 
maar kunnen ook een van de twee dagen meemaken. Bekeken wordt of in 
Heugem ook belangstelling bij de jeugd bestaat om mee te doen. Door spon-
soring van Heer Vooruit van de locatie en het Damescomité van het avond-
eten zijn de kosten beperkt tot € 7,50. Eventueel volgt nog een actie om de 
kosten te dragen. 
Belangstellende kunnen zich aanmelden via: charlotteverbeet@hotmail.com. 
Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier.

Komen al deze deelnemers aan het Jeugdkamp in 2008 ook weer?

Contacten winkeliers De Leim
Na het wederzijds goed bevallen optreden van het leerlingenorkest daags 
voor Kerstmis nabij de Plus, is Heer Vooruit, afdeling Jeugd en Opleiding 
in gesprek met hen om dit een vervolg te geven. Gestreefd wordt naar een 
tweetal optredens per jaar in het en nabij het winkelcentrum.
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Herremenie ‘Alletwie’ bij optocht in Heer

‘Dat zien ze alletwie’ was een veel gehoorde opmerking bij de toeschouwers 
langs de kant van de optocht in Heer. Na een kort stukje samen lopen na de 
Pinksterprocessie in 2017 hadden de beide verenigingen (Harmonie Heer 
Vooruit en de Koninklijke Harmonie van Heer) besloten om gezamenlijk de 
optocht te lopen met vastelaovend in Hier. En zo trok een groot korps, als 
opening van de optocht, door de straten van Heer onder aanvoering van 
tambour-maître Sonja. En dat leidde, zoals gezegd, tot veel reacties.

Vertrokken op de hoek van de Kessensingel/Veldstraat trok het korps al snel 
langs de Croonenhoff, waar hun prins Simon 1 (Jeurissen) buiten de optocht 
gade sloeg. Het Damescomité had deze keer niet voor de aankleding hoe-
ven zorgen, de deelnemers trokken in eigen carnavalstenue mee. Resultaat: 
een bonte stoet. 
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Aangekomen bij de Dorpstraat diende de Akersteenweg overgestoken te 
worden. Tot tweemaal toe werd het verkeer stil gezet om het korps door te 
laten, maar op het laatste moment draaide het korps terug richting kerk en 
kon het verkeer weer door. Uiteindelijk, nadat de prinsenwagen het korps 
had gepasseerd en de Akersteenweg was overgestoken, volgde ook Her-
remenie Alletwie. Om aan de andere kant te wachten tot de prinsenwagen 
voor Albert Hein was opgesteld. Geen Raadhuisplein. Met het, op het laatste 
moment ingestudeerde, ‘Hallo allemaal’ eindigde voor het korps de optocht. 

Na afloop trok het korps naar de zaal van de Koninklijke Harmonie van Heer. 
Een geslaagd evenement samen, dat naar meer smaakt.



Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

uw complete glasleverancier

HR++ dubbel glas  -  Achterwand voor keukens
Douchedeuren  -  Glazen binnendeuren
Glazen kleinmeubels op maat gemaakt

Aarts Glas adv 128 x 58 mm 1-3-A5 HeerV.indd   1 29-8-2017   9:07:29
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Eerste jubilea voor Hub Counotte, Bernice Magnée en 
Sarah Schrieder

Bij het 12,5 jarig jubileum pleegt ons erelid en erelid van de L.B.M., René op 
den Buijs, altijd aan te halen dat als je dit jubileum niet haalt, je de andere 
jubilea ook niet haalt. Drie leden van Heer Vooruit hebben dit jubileum van 
12,5 jaar gehaald en gaan op weg naar meer. Sarah Schrieder, Bernice 
Magnée en Hub Counotte begonnen in 2005 bij onze vereniging en worden 
tijdens het Jaarfeest in het zonnetje gezet. 

We legden de drie jubilarissen dezelfde vragen voor. 
Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?
Hub Counotte: “Voordat wij naar Heer verhuisden was ik ongeveer 10 jaar 
lid geweest van Harmonie St. Martinus in Vijlen, maar door de verhuizing 
heb ik dat lidmaatschap opgezegd. Ik heb toen circa 10 jaar niks meer in de 
muziek gedaan, maar het bleef wel steeds kriebelen. 
Ongeveer 12.5 jaar geleden liep ik samen met mijn vrouw over de braderie 
in de Dorpstraat en daar stond toen ook een stand van de harmonie. Ik ben 
toen in gesprek gekomen met Agnes Braeken, enige tijd daarna ben ik eens 
komen kijken op de repetitie en ben ik begonnen bij het leerlingenorkest.” 
Sarah Schrieder: “Toen der tijd hebben mijn ouders me opgegeven voor de 
AMV-klas en sindsdien ben ik blijven plakken. Mijn andere zussen zijn later 
ook begonnen muzieklessen te volgen, maar zij hebben de piano gekozen. 
Momenteel spelen ze nog steeds piano, dagelijks.”
Bernice Magnée: “Mijn oudere zus was toen lid van de harmonie. Ik wilde 
net zoals haar ook het startersklasje doen en daarna een instrument leren 
bespelen. Zo ben ik 12,5 jaar geleden gestart met de AMV klas bij HHV. Aan 
het einde van het jaar heb ik ervoor gekozen om hoorn te gaan spelen en bij 
de harmonie te blijven. Ik heb een aantal jaar hoornles gehad op Kumulus 
van Nico Housen, daarna van Renier Scheepers.”

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Bernice Magnée: “Ik denk vooral aan de gezelligheid en het plezier om 
samen muziek te maken. Doordat ik in Leiden studeer kan ik niet vaak bij de 
repetities zijn. Als ik er dan bij een optreden of repetitie toch ben, is het altijd 
gezellig. Daarnaast vind ik muziek maken met dit gezelschap ook nog altijd 
heel leuk. Daarom blijf ik steeds vanaf Leiden terugreizen om bij de concer-
ten en de repetities die in het weekend plaatsvinden te kunnen zijn!”



Als goed zicht op iedere afstand telt,
wilt u natuurlijk glasadvies op maat!

Akersteenweg 102 | Maastricht | T. 043 3615025
www.oogwereld.nl
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Hub Counotte: “Samen muziek maken op een leuke en ontspannen manier 
en een vriendelijke vereniging waar men iedereen in zijn of haar waarde 
laat.”
Sarah Schrieder: “Heer Vooruit is een vereniging, die je helpt bij het door-
groeien van je muzikale carrière. Ik ben begonnen bij de AMV-klas toen ik 
nog maar 7 jaar was. Daar te zijn begonnen met blokfluit spelen, mocht ik na 
een jaar een instrument kiezen. Mijn ouders hebben me geholpen bij deze 
keuze en ben dan ook begonnen met het volgen van lessen bij Math Knub-
ben voor klarinet (die ik na 12,5 jaar nog steeds bij hem volg!). Na een tijdje 
mocht ik doorstromen naar het leerlingenorkest en heb dit ook een hele tijd 
gedaan (Jo Cobben en Willy Sour heb ik allebei meegemaakt als dirigent). 
Toen het moment daar was om door te stromen naar het grote orkest ben ik 
bij de derde klarinetten begonnen en niet veel later mocht ik “op de kop” van 
deze rij. Sinds een jaar mag ik de tweede klarinetten versterken. Deze weg 
laat zien wat er allemaal bereikt kan worden in de muzikale carrière.”

Jubilarissen Sarah Schrieder, Hub Counotte en Bernice Magnée.
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Heer Vooruit bestaat ruim 110 jaar. Wat was/waren volgens jou het/de 
hoogtepunt(en)?
Sarah Schrieder: “Ik weet nog vaag dat ik met het leerlingenorkest o.l.v. 
Jo Cobben een dag met de bus wegging en volgens mij in de dierentuin in 
Antwerpen een concert gegeven heb. Ik was toen nog jong (10-12 jaar??), 
dat heeft toen der tijd veel indruk op mij gemaakt. Verder zijn de galaconcer-
ten altijd een hoogtepunt. Het harde werken de weken voorafgaand mogen 
dan beloond worden. Verder vind ik het opluisteren van de mis op tweede 
paasdag altijd mooi, het is mooi om te zien hoe vol de kerk is en die dan 
naar jou luistert.”
Bernice Magnée: “Voor mij persoonlijk is een van de hoogtepunten toch wel 
het jaarlijks galaconcert. Hier geniet ik altijd van. Ook heb ik genoten van de 
kampen van het leerlingenorkest. Last but not least, was het uitstapje naar 
Sneek ook een groot succes. Bij zowel de kampen als het weekendje weg, 
was de balans tussen gezellig dingen samen doen en muziek maken erg 
goed. Je leert iedereen op een andere manier kennen, maar bent toch nog 
lekker bezig met muziek.”
Hub Counotte: “Er zijn de afgelopen 110 jaar natuurlijk heel veel hoogte-
punten geweest, maar als ik terugkijk over de laatste 12.5 jaar, dat ik er zelf 
bij ben, dan kom ik toch ook weer terecht bij de Galaconcerten in december 
want hoewel dat altijd heel veel werk is vind ik dat iedere keer weer prachtig 
en vind ik het steeds opnieuw spannend om met vaak internationaal beken-
de artiesten samen te werken. Naast de galaconcerten vond ik ook de con-
certreis naar Sneek heel fijn en zeker voor herhaling vatbaar. Maar ook het 
Promsconcert met het leerlingenorkest op het 100 jarig jubileum is zeker de 
moeite waard om te noemen. Ook bijvoorbeeld de processie die “gewoon” 
ieder jaar is vind ik heel fijn om te doen.”

Welke activiteiten voor de vereniging heb je de afgelopen 12,5 jaar 
vervuld? 
Hub Counotte: “Naast het muzikant zijn heb ik geen andere functies ver-
vuld. Wel help ik natuurlijk wel mee met het ophalen van oud papier, werken 
op het Preuvenemint en enkele keren bij MVV.”
Bernice Magnée: “Na het AMV-klasje en een jaar hoornles gehad te heb-
ben, ben ik bij het leerlingenorkest ingestroomd. Daar heb ik een aantal jaar 
meegespeeld en heb ik aan de meeste optredens deelgenomen. Na een 
aantal jaren ben ik doorgestroomd naar de harmonie. Ik heb ondertussen 6 
keer meegedaan aan een galaconcert. Verder ben ik bij bijna alle concerten 
sindsdien aanwezig geweest.
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Denk aan het opluisteren van de mis met Pasen, concerten met andere 
harmonieën samen, concerten van het leerlingenorkest, processies, carna-
valsoptochten, voorspeeldagen, slotactiviteiten, etc.”
Sarah Schrieder: “Speciale activiteiten heb ik niet vervuld. Ik heb het altijd 
druk gehad met het werken voor school, bijbaan en verdere bezigheden. Het 
is altijd moeilijk om een gaatje te vinden om te komen naar de repetitie van-
wege dubbele afspraken op de dinsdagavonden. Maar als ik dan kom, ga ik 
altijd blij naar huis na de repetitie!”

Wat zou je nog eens graag willen zien bij HHV? 
Sarah Schrieder: “Geen idee eerlijk gezegd. Ik ben niet iedere repetitie aan-
wezig dus kan op deze vraag niet reageren.”
Bernice Magnée: “Ik zou het erg leuk vinden om nog een keer een (concert)
weekendje weg te gaan met de harmonie. En misschien wat meer hoornis-
ten.”
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Hub Counotte: “Wat ik het allerliefste zou willen zien en ik denk ik niet 
alleen bij Heer Vooruit, is dat ons ledenbestand weer eens wat zou groeien. 
Ik besef dat dit ook iets is wat niet zo makkelijk te verwezenlijken is , want 
iedereen heeft het natuurlijk erg druk met van alles en nog wat, maar als ik 
naar mij zelf kijk dan is het zo dat ik die twee en half uur tijdens de repetitie 
alle andere zorgen even kan vergeten.”

Dat wil ik nog even kwijt
Bernice Magnée: “Goede vraag… Ik denk dat ik vooral door alle gezellig-
heid nog steeds met plezier naar de harmonie kom.”
Hub Counotte: “Ik hoop dat harmonie ook de volgende 110 jaar in welke 
vorm nog steeds bestaat en dat geldt trouwens voor alle muziekkorpsen, 
want je moet er toch niet aan denken dat er bij allerlei festiviteiten in de regio 
(denk aan processie , carnaval enz. ) geen harmonie meer zou meelopen. 
Dan werd het maar een saaie bedoening . Dit is een stukje Limburgse cul-
tuur welke niet verloren mag gaan.”

Dames en heer jubilarissen, van harte gefeliciteerd met jullie eerste jubileum 
bij Heer Vooruit!

Schoolconcert op 8 april a.s. 

Na het succes van de Dag van de Blaasmuziek in 2016, is nu een project 
opgepakt met de basisscholen van Scharn en van het Kindcentrum de Vlin-
derboom. Een concert maakt deel uit van het project. Het concert zal 8 april 
plaatsvinden. Het concert wordt samen door Harmonie Heer Vooruit en de 
Koninklijke Harmonie van Heer verzorgd. De presentatie is net als bij de Dag 
van de Blaasmuziek in handen van LVK-finaliste Katja Henz. 

Plaats van handeling is de Porta Mosana school aan de Molenweg in Heer. 
We starten om 16 uur met het concert en de entree is gratis. Een deel van 
het concert is “Muziek in het kippenhok”. Voorafgaand krijgen de basis-
schoolleerlingen drie lessen van Claudy om de liedjes te leren en on instru-
menten te maken. Als vervolg op het concert zijn er oriëntatielessen met 
instrumenten. 

Kortom het belooft weer een spektakel te worden in dat kippenhok.



  

 

 

 

 

 

 

SCHOOLCONCERT 
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Galaconcert 2018

Na een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen is onlangs het besluit 
genomen, dat ook in 2018 een Galaconcert zal worden georganiseerd. De 
Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit zal ook dit jaar weer de orga-
nisatie op zich nemen en de verwachting is dat tijdens de komende jaarver-
gadering op 11 april  aanstaande, bekend gemaakt kan worden, wie dit jaar 
als solist op zal treden.

Na de zeer positieve reacties van zowel muzikanten als ook bezoekers zal 
het concert ook dit jaar weer in de theaterzaal van Mercedes-Benz CAC 
worden gehouden. Noteert u daarom alvast zaterdag 17 november in uw 
agenda wanneer we u graag ontvangen bij het 17e Galaconcert van Harmo-
nie Heer Vooruit.

De kaartverkoop start op 16 juni op het vaste voorverkoop adres bij Monique 
Budy in de Desire Leessenstraat 34 in Heer. Kaarten kunnen ook besteld 
worden op de wekelijkse repetitieavond. De kaarten kosten ook dit jaar weer 
15,00 Euro. In de volgende editie van Het Vooruitzicht komen wij uitgebreid 
terug op het Galaconcert 2018.

Namens de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit

Jean Boelen
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Nieuws van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit

Wij hebben uw hulp nodig!
De doelstelling van de Stichting is om Harmonie Heer Vooruit te steunen in 
de breedste zin van het woord. Natuurlijk is de organisatie van het jaarlijkse 
Galaconcert een van de belangrijkste activiteiten die in het oog springen.

De Stichting is echter op meerdere fronten actief. Zo is er regelmatig overleg 
met het bestuur van de vereniging over het wel en wee van de vereniging.
De continuïteit van de vereniging is uitermate belangrijk en het steunen van 
de opleiding van meestal jonge muzikanten wordt als zeer belangrijk gezien. 
Na het schoolconcert van 2017 zal de Stichting ook dit jaar weer met veel 
plezier haar medewerking verlenen aan de editie 2018 van het schoolcon-
cert op 8 april aanstaande.

Teneinde de kas te spekken gaan we ook in 2018 weer bij een aantal evene-
menten helpen in de horeca. Naast de bestuursleden van de Stichting heb-
ben we echter een aantal vrijwilligers nodig die het leuk vinden een handje 
toe te steken om zodoende iets voor de kas van de Stichting/Vereniging te 
verdienen.

Op dit moment zoeken we hulp voor de volgende evenementen:
26 mei: Twee koren concert van de Zonnebloem 
2 juni:  Dans spektakel van de Scholengemeenschap Mosa Lira
9 juni: Concert Harmonie Wommels 
16 juni: Concert samen met Molukse Gemeenschap uit Heer
24 juni: Concert Harmonie Wilhelmina Wolder
21 september: Concert Koninklijk Caeciliakoor Heer
3 november: Concert Harmonie Walburgia
4 november: Concert Harmonie Walburgia
9 november:  Benefietconcert Nierstichting
17 november: Galaconcert Heer Vooruit
25 november:  Wieker Tribbenaol.

Deze activiteiten vinden allemaal plaats in het Theater van Mercedes-Benz 
CAC.
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Damescomité 
Harmonie Heer Vooruit 

21 april 2018 

KIENAVOND 
Aen de Wan, Einsteinstraat, Heer 

Zaal open: 18.00 uur 

Aanvang: 19.00 uur 
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Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

MAASTRICHT    
Einsteinstraat 18
Tel. 043-3671700
globus@toerkoop.nl

EIJSDEN
Emmastraat 1

Tel. 043-4092870
globus.eijsden@toerkoop.nl

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur
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WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

T (043) 362 17 05
info@bloemenkicken.nl
www.bloemenkicken.nl

De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188
Email: weertsdorpstraat@electro.nl

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

Burgemeester

De Sint en zijn Pieten zijn weer in Nederland
Ook dit jaar zullen zij een bezoek brengen aan 
Harmonie Heer Vooruit. 
Op zondag  20-11-2016, van 10:30 – 12:30 uur 
(inloop vanaf 10u) in Aen de Wan. 
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Van de bestuurstafel

De afgelopen maanden vergaderde het bestuur weer maandelijks. Uiteraard 
stond het naderende Jaarfeest iedere keer op de agenda. Met de uitkomsten 
van de gehouden enquête in de hand besloot het bestuur de knoop door te 
hakken en het Jaarfeest in twee delen te splitsen. Het ‘formele ‘ deel traditi-
oneel op paasmaandag, het feest verschuiven naar 7 april. Daarmee hoopt 
het bestuur tegemoet te komen aan de hieromtrent levende wensen en de 
terugloop in belangstelling na de receptie en het eten tegen te gaan. Nieuw 
mogelijkheden, nieuwe kansen. 

Het niet deelnemen aan de Heiligdomsvaart-ommegang was een teleurstel-
ling. Omdat wij 7 jaren geleden waren uitgenodigd, ontving Heer Vooruit dit 
maal geen uitnodiging. De Koninklijke Harmonie van Heer beging de om-
gekeerde weg. Een eventueel samen deelnemen aan de ommegang bleek 
niet tot de mogelijkheden te behoren. Deelname zou onder één vlag en één 
uniform moeten geschieden. Jammer. 

Het samen met KHvH deelnemen aan de carnavalsoptocht werd besproken 
evenals het gezamenlijk deelnemen aan de Pinksterprocessie. 

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter ging door. Wederom had er een ge-
sprek plaats met een kandidaat, maar ook dat leverde weer niet de gewens-
te voorzitter op. We zoeken uiteraard verder, maar gemakkelijk is het niet zo 
blijkt wel. 

De Jaarvergadering moest helaas verschoven worden omdat we op de ge-
plande datum niet terecht konden in Aen de Wan. We doen het nu 11 april. 
De jaarstukken werden in het bestuur besproken evenals de financiële situ-
atie. In 2017 teerden we in op de reserves en dat zal in 2018 ook gebeuren. 
De kostenkant is kritisch bekeken, maar geconstateerd is dat de bedragen 
weinig zijn te beïnvloeden. Dus maar weer kijken hoe we de inkomstenkant 
kunnen verhogen. 

Kortom, werk genoeg aan de winkel iedere maand.
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Wis geer….. 
• Dat er ook dit jaar weer Heer Vooruit relaties waren met prinsen en prin-

sessen. Simon Jeurissen werd uitgeroepen tot prins van de Croonen-
hoff. Enkele dagen later volgde Prinses Zus Boelen, prinses van café 
de Jokers. We hopen dat het prinselijk gezelschap fijne carnavalsdagen 
heeft gehad. 

• Dat een van adverteerders in het Vooruitzicht, Bakkerij de Lekkerbek, de 
lekkerste nonnevotten van Nederland heeft;

• Dat Hub Boelen namens Heer Vooruit de dag na de optocht in de zaal 
van de aw een aandenken aan 
de optocht heeft opgehaald bij 
de Sjraveleirs;

• Dat het Harmonieorkest de 
uitvaartdienst van Jef Konings 
opluisterde en een ensemble 
de uitvaartdienst van Pierre 
Knubben.

Prinses Zus, geflankeerd door dames van het 
Damescomité

Prins Simon 1

Iedere 1e zondag  van de maand fantastische 

champagnebrunch in 

Vanaf oktober organiseren we iedere 1e zondag 

van de maand een gezellige brunch met live-muziek. 

We ontvangen u met een lekkere champenoise.

Iedere maand zullen we de nadruk leggen 
op een ander thema.

€ 28.50  p.p. inclusief bubbels, koffie, thee en jus 
d'orange. K inderen tot 12 jaar € 

Iedere Vrijdag, Zaterdag en Zondagavond 
familiebuffet in Hotel van der Valk Maastricht. 

Onbeperkt culinair genieten in uw eigen tempo.
€ 28.50  p.p. inclusief koffie, thee en jus d'orange.

Kinderen tot 12 jaar € 

Hotel van der Valk Maastricht

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen.
Reserveren via

www.valk.com/maastricht
of telefonisch: 043 - 387 35 00

Zondagsbrunch

Hotel Maastricht

Flayer Brunch Maastricht - front

12.50

12.50
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LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar
kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie
wenst u
Vrolijke

 
Paasdagen ! 

De 
Redaktie 
wenst u
Prettige
vakantie
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St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47

info@trichtglas.nl        
     www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Deco Bouwmarkt

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën

Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar

kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
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De geur van vers brood en gebak ...

www.bakkerijpaulissen.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

               
 
Geopend: 
Ma, Di, wo en Za: 8.00 tot 20.00 uur      Burg. Cortenstraat 8 
Do en Vr  :  : 8.00 tot 21.00 uur     6226 GV Heer-Maastricht 
Zondag:  : 12.00 tot 18.00 uur     Tel. 043 - 3627649 
 

    Gratis parkeren 
 
 
Wij verzorgen ook warme en koude buffetten 

Geopend:
Ma, di, wo en za: 08:00 tot 20:00 uur.
Do en vr:              08:00 tot 21:00 uur.
Zo:              12:00 tot 18:00 uur.

Burg. Cortenstraat 8
6226 GV, Heer-Maastricht.

Tel: 043 - 362 76 49

Gratis parkeren


