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Proloog

Het heeft even geduurd, maar nu ligt er dan weer een nieuwe uitgave van 
Het Vooruitzicht. In de tussentijd hebben we ons bezonnen op de vragen of 
het anders moest, andere vorm, digitaal, goedkoper? De conclusie is dat we 
toch weer een jaar op deze wijze doorgaan, de 35e jaargang van het blad. 
Met dank aan onze adverteerders!

Dat we nu verschijnen betekent dat we de draad oppakken na de zomerva-
kantie, met nog een knipoog naar de laatste repetitie op 3 juli voor het reces. 
Een bijzondere repetitie, op een bijzondere locatie (Beach Aen de Wan) in 
een bijzonder zomers tenue. 

Inmiddels hebben we de 17e editie van het Galaconcert achter de rug. Een 
geslaagde versie in een uitverkochte theaterzaal bij Mercedes. En een laat-
ste Galaconcert in deze vorm zoals Jean Boelen bij aanvang van het concert 
mededeelde. We laten ons verrassen in 2019. Dank aan de organiserende 
stichting!

Alles stond in het teken van het Galaconcert sedert de zomer, maar dat wil 
niet zeggen dat er geen andere activiteiten waren. Het Leerlingenorkest 
speelde bij Heer Totaal, Sinterklaas bezocht Heer Vooruit en er waren tal 
van activiteiten om de clubkas te spekken: bij Mercedes, op het Vrijthof met 
Preuvenemint en de 11e van de 11e en bij MVV, juist de wedstrijd tegen 
Roda JC. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van drie personen, die ieder hun 
sporen hebben verdiend voor de vereniging: Harie Custers, Leen Budy en 
Pierre Willems. 

De feestmaand staat op de kalender als u dit Vooruitzicht ontvangt. Het 
kerstconcert staat voor de deur op 22 december. Mochten we elkaar daar 
niet zien, of bij de winteractiviteit dan alvast prettige feestdagen en een voor-
spoedig 2019!

Veel leesplezier, 

De redactie
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Vooruitblik 2019

Het jaar is al weer bijna teneinde. Een jaar zoals gebruike-
lijk met ups en downs, maar vooral een jaar waarin velen 
zich weer hebben ingezet voor de vereniging op welke 
manier dan ook. Op de eerste plaats de muzikanten van 
het Harmonieorkest, de Drumband en het Leerlingenorkest 
met dirigenten/instructeur. Zij zijn toch ons visitekaartje 
naar buiten toe. 

Maar om dat mogelijk te maken zijn velen in de weer geweest. Bij activitei-
ten waar geld voor de clubkas kon worden verdiend, met inzet van diensten 
waardoor kosten konden worden bespaard of met een geldelijke bijdrage. 
Allen dank voor uw inzet/steun in het afgelopen jaar!

Zonder activiteiten in 2018 te kort willen doen kijk ik met een goed gevoel 
terug op de gezamenlijke deelname met de Koninklijke Harmonie uit Heer 
aan de carnavalsoptocht en de processie, het schoolproject, dat helaas 
geen aanwas heeft opgeleverd, maar wel veel tijd en energie heeft gekost, 
de ontmoeting met de Molukse gemeenschap, het Jaarfeest nieuwe stijl, het 
Galaconcert, het weer optreden van de Drumband, het Galaconcert voor de 
laatste maal in deze vorm en het Leerlingenorkest bij diverse gelegenheden. 

Positief was dat we steeds weer een beroep konden doen op leden en vrij-
willigers bij niet muzikale activiteiten waarmee we geld verdienden, zoals de 
oud papier ophalers en organisatoren, de velen die buffetten bemensten, de 
stichting Vrienden waarop vaak een beroep werd gedaan o.a. om faciliteiten 
te organiseren, het Damescomité bij diverse activiteiten, de organisatoren 
van diverse niet muzikale activiteiten en last but not least de bestuursleden. 

Punten van zorg zijn er ook gebleven in 2018 en nemen we ook mee naar 
2019. De groep wordt steeds kleiner, de groep muzikanten, de groep vrij-
willigers en de groep bestuurders. Ondanks diverse acties stokt de aanwas. 
Overigens niet alleen bij ons, maar bij vele verenigingen. Ons bestuur is 
ook kleiner geworden en kan versterking gebruiken. Allereerst is er nog de 
zoektocht naar een nieuwe voorzitter, die nog steeds voort duurt. Driemaal 
meenden we ‘beet’ te hebben, maar driemaal mislukte het in de afronding. 
We zoeken verder en staan uiteraard open voor suggesties. Maar het be-
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stuur kan ook versterking gebruiken van nieuwe bestuursleden/ niet voorzit-
ter. Ook hier zien we graag suggesties tegemoet. 

2019 zal van de vereniging weer veel vragen. We proberen onze huidige 
ambities minimaal te handhaven en zoeken ook naar nieuwe uitdagingen. 
In een tijd waarin veel aanbod is voor het publiek moeten we toch proberen 
onderscheidend te zijn. Niet alleen voor het publiek maar tevens voor de ei-
gen leden en aanhang. Ik hoop daarbij een beroep te kunnen doen om allen 
die Heer Vooruit in 2018 ook steunden. We gaan samen onze schouders er 
weer onder zetten. Creativiteit moet het sleutelwoord zijn naar nieuwe uitda-
gingen. Met minder, toch meer bereiken.

Nu eerst de feestmaand en dan vol goede moed 2019 in. Voor nu, fijne 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019!

Peter Kicken
Plv. Voorzitter Heer Vooruit



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!

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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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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Leerlingenorkest bij Heer Totaal  

Tijdens de braderie Heer Totaal in sepember trad ons Leerlingenorkest op 
in het Winkelcentrum van de Leim. Onder een heerlijk zonnetje en gezellige 
belangstelling was de baton (de dirigeerstok) in handen van Josette Aerts, 
die als invaller Wouter prima verving. Klokslag twee uur was het podium 
voor de Heerder muzikanten, waarbij het orkest op diverse plaatsen was ver-
sterkt, waarvoor dank. 

Staand voor het Rommedoeke brachten zij diverse nummers ten gehore 
waarbij Arosa en een K3 medley niet ontbraken. Circa drie kwartier wisten zij 
hun gehoor te boeien.



 
 
 
 

 
 

Verzekeringen & Advies  

www.kostons.nl 
Tel.: 043 3630228, info@kostons.nl 

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht 
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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

Kicken
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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

HEUTS
WEERTS
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Y S I O T
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E

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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17e Galaconcert geslaagd!

Op zaterdag 17 november stond het 17e Galaconcert op de agenda. Zoals 
de afgelopen jaren was het ook deze keer weer een race tegen de klok om 
muzikaal alles op de rit te krijgen. De voorbereidingstijd was zelfs enkele 
weken korter dan verleden jaar.

De week van het Galaconcert is een week, dat iedereen die betrokken is bij 
het concert, het druk heeft. De muzikanten met hun dirigent maken overuren 
en de organisatie hoopt dat alles op de laatste dagen op tijd bij elkaar komt. 
Een voordeeltje, dat de zaal bij Mercedes op vrijdagmiddag ook al vrij is, 
is dan mee genomen, want dan kunnen de stoelen al worden geplaatst en 
genummerd. 

Fijn is het als de solisten vrijdagavond ook op tijd aanwezig zijn. De twee 
trombonisten, de broers Schippers, zijn er op tijd nadat ze de weken voor-
afgaand aan het Galaconcert over de wereld hadden gereisd, De repetities 
vinden donderdag en vrijdag al bij Mercedes plaats. 

Vrijdagavond repetitie met de solist Marin schippers



12

De zaterdag van het concert worden de muzikanten al om half vier verwacht 
voor de laatste puntjes op de ‘ i’ en de soundcheck. 
Traditioneel eten ze samen voor het concert en worden de laatste kleding-
stukken in orde gemaakt. De deur van de zal wordt tot kwart voor acht dicht-
gehouden, waarna deze volstroomt om, om ach uur te kunnen beginnen. 

Afgaande op de zeer enthousiaste reacties van de bezoekers in een uit-
verkochte Mercedes - Benz Theaterzaal, mogen we stellen dat dirigent en 
muzikanten zich weer meer dan uitstekend van hun taak gekweten hebben.
             
                                                  

De voorzitter van de organiserende stichting Vrienden van Heer Vooruit, 
Jean Boelen, heet het publiek welkom. Voor aanvang van het concert vertel-
de hij dat deze 17e editie de laatste editie van het Galaconcert in deze opzet 
zou zijn. Na 17 jaar is het concept weliswaar niet uitgewerkt, maar niet meer 
onderscheidend. In de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat 
het concept door heel erg veel verenigingen is overgenomen. Het wordt dus 
tijd voor iets nieuws. Intern zijn de beraadslagingen al aan de gang en uiter-
lijk tijdens de jaarvergadering zullen nieuwe plannen worden ontvouwd. 

Een ding moge duidelijk zijn, de harmonie heeft in de afgelopen 17 jaar iets 
moois neergezet en dat gaan we een ander vervolg krijgen. Jean Boelen 
geeft zoals ieder jaar de presentatie in handen Monique Budy. 

Stichtingsvoorzitter Jean Boelen
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Een grote rol was er dit jaar weggelegd voor de trombone. Nico en Martin 
Schippers, beiden  van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, zijn ware 
virtuozen op de trombone. Ondanks het feit dat ze pas een dag voor het 
concert met het orkest konden repeteren was er sprake van een zeer goede 
harmonie tussen solisten en orkest. Bijzonder was, dat het speciaal voor de 
broers geschreven werk DNA van Steven Verhelst, zijn wereldpremière in 
Maastricht beleefde.  Beide broers traden zowel afzonderlijk als ook als duo 
op en dat viel bij het  publiek bijzonder in de smaak.

Dirigent Sjef FickerMonique Budy leidt het programma
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Ook voor jong talent was er plaats in de programmering van het concert. De 
pas 20 jarige Lisa Andreina, studeert zang en piano aan het conservatorium 
van Maastricht. Nadat we verleden jaar een klassieke zangeres presenteer-
den was het nu iets totaal anders. Jazz is geen gebruikelijke kost voor het 
orkest maar ook hier slaagde het orkest met vlag en wimpel voor de begelei-
ding van de soliste.
    

Het orkest, zoals altijd geleid door een gedreven dirigent Sjef Ficker speelde 
uitstekend in de specifieke harmoniewerken. Dat Ralf Budy met een ogen-
schijnlijk gekneusde hand de “ One Finger Polka” op trompet speelde was 
een grap, waarvan menig bezoeker dacht dat het echt een flinke blessure 
was.  Een leuke opmerking was: als die met een vinger al zo goed trompet 
kan spelen, wat moet dat dan wel zijn als hij zijn hele hand kan gebruiken!!
   

Na een afwezigheid van een aantal jaren was ook de slagwerkgroep weer 
present tijdens het concert. Ze openden het tweede deel van het concert met 
een werk waarbij je op het einde bijna swingend op de stoel zat. Instructeur/
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dirigent Rian Pasmans heeft hier sinds zijn aantreden een hecht groepje 
slagwerkers gevormd, die met veel zichtbaar plezier hun optreden beleef-
den. In de slotmars sloten ze ook nog aan bij het harmonieorkest.

Monique Budy presenteerde op de van haar bekende wijze het concert en 
zoals gebruikelijk was ze ook dit jaar weer oogverblindend gekleed door 
Envie Couture. Met de DSM Research mars, gecomponeerd door oud diri-
gent Piet Stalmeijer kwam een einde aan een mooie maar ook emotionele 
avond. Bij menig muzikant en bezoeker werd een traantje weggepinkt bij de 
afscheidswoorden van Monique Budy. 
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Maar zoals altijd was het na afloop een groot feest onder het motto dat heel 
de verenging kent: “En Heer Vooruit, gaat nooit verloren”.
Dank aan allen die in de afgelopen 17 jaar op welke manier dan ook een 
bijdrage leverden aan de serie Galaconcerten.

Jen Boelen, 
Voorzitter Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit

Programma Galaconcert 2018 

1. Opening - Concert Fanfare
2. The White Thrill

3. Morceau Symphonique, Nico Schippers
4. El Baile de Luis Alonso

5. Renouncement
6. Capriccio,  Martin Schippers

7. Fanfare for Korea
8. Opening door drumband

9. Besame Mucho
10. DNA (instrumentale solo)

11. Zang solo met Piano,  LisaAndreina
12. Feeling Good, Lisa Andreina
13. One Finger Polka, Ralf Budy

14. Don Carlos, Nico en Martin Schippers
15. Rivederti, Lisa Andreina

16. Cry me a River, Lisa Andreina
17. Jitterbug

18. Bayrischer Polka,  Nico en Martin Schippers
19 Mars - DSM Research





19

Preuvenemint: Keep the Heartbeat Going

Het is altijd weer een puzzel, die gelegd moet worden, om genoeg leden 
en/of vrijwilligers bereid te vinden de benodigde buffetdiensten te draaien 
tijdens het Preuvenemint weekeinde. Het is dit jaar weer gelukt, maar een 
deel van de buffetten hebben we vroegtijdig uitgegeven aan een andere 
vereniging. Het buffet nabij de kiosk, bij de Hoofdwacht, konden we daarna 
met eigen mensen draaien. Een buffet met prachtig uitzicht op het plein en 
de optredens op de kiosk.  Zaterdag 25 en zondag 26 augustus bemensten 
we daar het buffet van de brouwerij uit Wijlre, samen in één paviljoen met 
Coffeelovers.

Voor ’t Struyskommitee was het hoofd goede doel van ’t Preuvenemint 2018 
de Stichting Keep the Heartbeat Going Elk jaar wordt 1 op de 1000 Neder-
landers getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans is 30%. Reani-
matie is hierbij letterlijk van levensbelang. De stichting Keep the Heartbeat 
Going stelt zich ten doel reanimatieonderwijs een impuls te geven. Dit willen 
zij onder andere bereiken door reanimatieonderwijs vast onderdeel te laten 

De zaterdagmiddagploeg



Fijne dagen!
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uitmaken van het lespakket in het middelbaar onderwijs en scholieren te 
leren hoe te handelen bij een hartstilstand. 
En ons afgeleide doel is natuurlijk de opbrengst voor de clubkas van Heer 
Vooruit. 

 

In 4 ploegen werden de diensten verricht. En op de achtergrond natuurlijk 
Lieke Willems, die ervoor zorgde dat onze mensen niets tekort kwamen. 
Het duw- en trekwerk om genoeg mensen op de been te krijgen vreet veel 
energie. Kennelijk is het niet mogelijk om tijdig de medewerking toe te zeg-
gen. Maar als dan de afrekening bij de penningmeester binnenkomt, denkt 
het bestuur, het is de moeite waard om het volgend jaar weer te doen. Voor 
iedere medewerker van de vereniging geldt overigens een garantie van 
€ 5,00 per uur. 

De zondagmiddagploeg 
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Galaconcert 17 november 2018
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Kerstconcert 22 december a.s. 
Op 22 december sluiten we 2018 muzikaal af. Omdat het Galaconcert dit 
jaar vroeger dan anders op de kalender stond is er gelegenheid voor een 
kerstconcert. 
Onder het thema ‘A Christmas Carol’ brengen we Aen de Wan in kerstsfeer. 
Het Leerlingenorkest onder leiding van Wouter Pletzers en het Harmonieor-
kest onder leiding van Sjef Ficker verzorgen het concert. Tijdens het concert 
ontvangt u tevens een feestelijk aangeklede kop koffie, met dank aan de 
Stichting vrienden van Heer Vooruit. 

De entree is gratis. U bent van harte welkom voor de meet & greet met 
Scrooge. Om 19 uur starten we. 
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Hij kwam ook bij Heer Vooruit

Sint heeft het ieder jaar druk na zijn aankomst in Nederland, maar ook dit 
jaar heeft hij kans gezien Heer Vooruit te vereren met een bezoek. Twee 
(Sjatte)pietermannen vergezelden hem op deze zondag. De pieten hadden 
vastgezeten in de schoorsteen vertelde de Sint en waren daarom nogal 
zwart. 

   

Yvette en Kelly tekenden weer voor de organisatie en hadden ook weer voor 
de aankleding van de zaal en de koffie gezorgd. Alle kinderen werden door 
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de Sint ontvangen en voorzien van een cadeautje. Het jongste kind van 10 
maanden tot en met het oudste kind Chrit Budy. 

Het Leerlingenorkest onder leiding van Wouter Pletzers zorgde voor de mu-
zikale omlijsting en gaf de Sint daardoor ook tijd om op adem te komen. Wat 
opviel was dat Sint veel van de Harmonie wist. Niet alleen van de kinderen, 
maar ook van de ouders en grootouders. 

Na gezellige uurtjes moest de Sint weer vertrekken met zijn gezelschap. 
Richting België werd verteld. 

December 2018:
22 december :  Kerstconcert 19 uur Aen de Wan
23 december:   Leerlingenorkest De Leim 
29 december:   Winteractiviteit
Januari 2019:
27 januari: Uitroepen prinsenpaar Sjaraveleirs
Februari 2019:
17 februari : Leerlingenorkest Mis Vijverdal
Maart 2019: 
4 maart:  Optocht Sjraveleirs
13 maart:  Ledenvergadering



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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Slotconcert op beach Aen de Wan

3 juli vond de laatste muzikale activiteit plaats voor de zomervakantie. Diver-
se locaties waren bekeken voor deze activiteit, maar uiteindelijk kwamen we 
uit op Beach Aen de Wan, het gras voor het gebouw. De repetitie werd ge-
heel in zomerse sfeer afgewerkt. Compleet met koffers, strandballen, slippes 
en opblaasbeesten. 
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Gelet op de reacties achteraf was deze bijzondere repetitie goed in de 
smaak gevallen bij de muzikanten. Na afloop was er uiteraard een gezellig 
samenzijn en kon vooruit worden geblikt op de aanstaande zomervakantie

Schoolproject

De afgelopen maanden hebben Josette Aerts en Agnes Braeken vele,  vele 
uren gestoken in het schoolproject. Bedoeld om de basisschoolleerlingen 
kennis te laten maken met muziek en in een later stadium met onze vereni-
ging. Energie is gestoken in de contacten met de scholen, het regelen van 
lessen, overleg met de Koninklijke Harmonie van Heer, waar het project mee 
werd samen gedaan, een concert met beider verenigingen, kennismaking 
met de instrumenten als vervolg daarop en uiteindelijk konden de leerlingen 
kennis maken met de vereniging. Vlak na de zomervakantie kwamen de 
leerlingen daarom naar de repetitie van Heer Vooruit. Zij hoorden eerst het 
korps spelen en namen daarna plaats in het korps om mee te doen. He-
laas heeft het niet geleid tot aanmeldingen voor de harmonie. Dank zijn we 
verschuldigd aan de twee genoemde dames voor de tijd en energie die ze in 
het project hebben gestoken!!
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Heer Vooruit weer oppe Vriethof

Na het Preuvenemint keerde Heer Vooruit weer terug op het Vrijthof. Dat had 
eerder moeten gebeuren voor een concert op de kiosk, maar het verbouwen 
van het Vrijthof gooide roet in het eten. Dus wachten op de 11e van de 11e 
om weer op het Vrijthof te staan: de opening van het vijfde seizoen. Negen 
personen sterk waren we aanwezig om de dorstige feestvierders van drank 
te voorzien. En het aanbod waaruit de carnavalsvierder kon kiezen was dit 
jaar weer groter, met en zonder alcohol. 

 

’s Morgens vroeg stond het publiek in de Grote Staat al te wachten om het 
plein op te komen. Met als gevolg dat het evenemententerrein omstreeks 12 
uur al vol was en dus dicht ging. Een keur van artiesten passeerde de hele 
dag totdat Beppie Kraft traditioneel met ‘Heer späölde accordeon’ tegen acht 
uur afsloot. Opvallend is het hoe snel het plein dan leegloopt, want binnen 
een half uur staat iedereen buiten het Vrijthofplein. Wat resteert is de rotzooi 
van plastic, karton en carnavalsattributen, die niet meer nodig of gesneuveld 
zijn. Volgend jaar op een maandag. 

11e vaan den 11e Crew Heer Vooruit
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MVV – Roda JC 

Als je dan toch een wedstrijd de buffetten bij MVV mag bemensen, dan 
meteen ook maar bij de derby tegen Roda JC. De dag na het Galaconcert 
melden 12 Heer Vooruiters zich ’s morgens om 10 uur in de Geusselt. Twee 
buffetten werden bemenst op dit ongebruikelijke voetbaltijdstip. Resultaat: 
prachtig weer, goed resultaat voor de penningmeester en 2-0 voor MVV. 

Vrijthof vóór, tijdens en na het evenement
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Terugblik op 2018, veel nieuwe zaken

Aan het einde van het jaar past altijd een terugblik op het bijna afgelopen 
jaar. Wat is er nieuw geweest in 2018? We hebben een nieuwe opzet van de 
repetities gekregen op voorstel van een werkgroep: in het voorjaar aange-
past en na de zomervakantie iets bijgesteld. 
Nieuw was ook het concert met de Molukse gemeenschap. Een ruime voor-
bereidingstijd leidde uiteindelijk tot een ontmoeting (Ewamana) van de twee 
culturen in het theater bij Mercedes. Niet alleen muziek en zang kwamen bij 
elkaar, maar ook de(eet)cultuur. 

           

Niet helemaal nieuw, maar wel qua opzet nieuw, was het schoolproject. Vele 
voorbereidingsuren op de scholen en met het overleggen leidden tot een 
gezamenlijk concert met de Koninklijke Harmonie van Heer samen met de 
leerlingen van de basisscholen Scharn en de Vlinderboom in Porta Mosana. 
Het project kende ook diverse vervolgfases, waaronder de kennismaking 
met de harmonie.
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Ook nieuw, al lijkt het al vertrouwd, was de gezamenlijke deelname van de 
Heerder harmonieën aan de carnavalsoptocht en de processie. Eén groot 
korps in Heer. 

Vertrouwd was het Galaconcert, dat onlangs plaatsvond. Een 17e editie, 
voor het laatst in deze vorm wed aangekondigd. Wordt dus vernieuwd. 
Vertrouwd ook de optredens van het Leerlingenorkest bij diverse gelegenhe-
den. Nieuw daarin is wel de band met winkelcentrum De Leim om een aantal 
malen per jaar daar te musiceren. 

Nieuw is ook dat de Drumband haar gezicht weer laat zien. De opzet van het 
bestuur is om de vereniging zo veel mogelijk als geheel bij gelegenheden op 
te laten treden. Dus alle muzikale geledingen erbij betrekken als dat mogelijk 
is.   

Nieuw was ook de opzet van het Jaarfeest. Een feest verdeeld over twee  
momenten. Het was even wennen en zaken moeten ook worden bijgesteld 
bleek achteraf, maar het idee zal in 2019 een vervolg krijgen. Nieuw tenslot-
te is ook nog het aanstaande kerstconcert.

Het leek een beetje op een gezapige club, maar zeg eens dat we niet ver-
nieuwend bezig zijn geweest in 2018!

Maar natuurlijk ook vertrouwde zaken. Sinterklaas bezocht ons weer, maan-
delijks werd oud papier opgehaald, vele buffetten weden bemenst voor de 
clubkas, de kienavond was er weer, de diverse commissies, comité’s en het 
bestuur vergaderden, muziekpartijen werden gekopieerd en de winteractivi-
teit zal ook weer plaatsvinden. En zo blijft het zoeken naar nieuwe dingen in 
balans me het behoud van vertrouwde zaken. Ook in 2019. In 2019 moet in 
ieder geval  een nieuwe voorzitter zijn en twee bestuursleden.
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Drie overledenen bij Heer Vooruit

Harie Custers overleden

In september bereikte ons het bericht dat Harie Custers is overleden. Hij is 5 
september in stilte gecremeerd, na een afscheidsplechtigheid in de Lourdes-
kapel. 

In 2013 was Harie 50 jaren lid van de L.B.T., waarvan op enkele jaren na 
evenveel jaren lid van Harmonie Heer Vooruit. In 1985 is hij tijdelijk verhuisd 
naar de harmonie in Bemelen. Harie was lid van het K.T.K. en de Vaandel-
groep. 

Harie is begonnen bij het KTK. Hij is 
altijd lid geweest van de drumband en 
heeft op diverse instrumenten gespeeld, 
waaronder de trommel, de overslagtrom-
mel en de klaters..Ook vervulde hij de 
functie van vaandeldrager in Heer. Zij 
laatste rol was het dragen van de schel-
lenboom. 

Bij zijn jubileum in 2013 gaf hij aan 
goede herinneringen te hebben aan de 
reizen naar Praag en Heidelberg. Niet 
aan hetgeen gebeurd is in Praag maar 
wel aan de reis. En ook de verschillen-
de concoursen met het KTK zijn mooie 
herinneringen.  

Harrie, dank voor je inzet voor onze vereniging!
Wij wensen zijn echtgenote Trees  en de familie veel sterkte met het verwer-
ken van dit verlies. 
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Leen Budy-Habets, lid van verdienste, overleden

Een tweede maal werd Heer Vooruit opgeschrikt door een overlijdensbericht. 
Leen Budy-Habets overleed op 83 jarige leeftijd. Leen is 10 september na 
een afscheidsdienst in de Sint Petrus Banden kerk in Heer, begraven. 

Leen is jarenlang actief geweest 
voor Harmonie Heer Vooruit. Samen 
met haar echtgenoot, ons erelid, 
Chrit, bezocht zij alle activiteiten van 
onze vereniging, 

muzikaal en niet-muzikaal. Leen is 
25 jaar actief geweest bij het Da-
mescomité. Bij het afscheid van dat 
Damescomité in 2007, na tientallen 
jaren gelden te hebben ingezameld 
voor Heer Vooruit, werd zij, evenals 
de andere afscheid nemende da-
mes, benoemd tot Lid van Verdien-
ste. 

Zo lang het mogelijk was heeft 
Leen haar gezicht samen met Chrit 
laten zien bij de activiteiten van de 

vereniging. Van het 60 jarig jubileum van Chrit genoot zij volop, evenals van 
de solo’s van Pierre en Ralf. . 

Leen, dank voor je inzet voor Heer Vooruit gedurende al die tijd!
Wij wensen Chrit, de overige Heer Vooruit leden Pierre, Monique en Ralf en 
familieleden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.



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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Pierre Willems overleden

Voor de derde maal in korte tijd werd Harmonie 
Heer Vooruit verrast door een overlijden. Op 20 
september jl. bereikte ons het bericht dat Pierre 
Willems was overleden. Na jarenlange verzor-
ging in Grubbeveld/Vijverdal overleed Pierre 
thuis. 

Pierre Willems is op latere leeftijd bij HHV 
gekomen door zijn broer Harry Willems. Bij 
Harmonie Heer Vooruit vierde hij  in 2009 zijn 
12 ½ jarig lidmaatschap van de vereniging. Een 
bewuste keuze van hem om 
dat in 2009 te vieren samen met familielid 
Nancy Willems. Pierre was  lid van de vaandel-

groep. Hij was ‘vaste’ drager van de schellenboom.

Pierre kon geen noot lezen, dus een muzikale carrière was het niet. Als 
schellenboomdrager en verrichter van hand- en spandiensten was hij de ver-
eniging ten dienste. Lieke, Pierre’s echtgenote is eveneens nauw betrokken 
is bij Heer Vooruit en zolang Pierre zijn gezondheid het toeliet bezochten ze 
samen de activiteiten. 

De band tussen Heer Vooruit en Pierre bleef ondanks zijn tanende gezond-
heid. Het Leerlingenorkest luisterde de 50 jarige huwelijksmis van Lieke en 
Pierre op in 2015 en later enkele missen in Grubbeveld. Bij de serenade 
van het korps inde Croonenhooff ter gelegenheid van Bèr Heuts was Pierre 
eveneens aanwezig. 

De laatste jaren gleed Pierre steeds verder van ons af. Hieraan is nu een 
einde gekomen. 
Pierre dank voor je inzet voor Heer Vooruit!
Wij wensen Lieke, heel, heel sterkte om dit verlies te dragen evenals de 
andere familieleden. 

Pierre werd 29  september begraven. Heer Vooruit luisterde de uitvaart-
dienst op, op verzoek.
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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

Wis geer…..
• Dat na afloop van Galaconcert de vrouwelijke muzikanten op de foto 

wilden met de trombonisten Nico en Martin Schippers? Maar dat som-
mige mannelijke collega’s dat niet zagen zitten en er voor sprongen?

• Dat Roda JC supporters het resultaat in Maastricht (0-2 nederlaag) 
maar moeilijk konden verkroppen? Een door Peter Smeets klaar 
gemaakte doos met broodjes voor de stewards wisten ze te bemachti-
gen en de doos verdween op het veld. 

             
• Dat Sinterklaas niet alleen oog had voor de jongste kinderen maar 

ook voor het oudste aanwezige kind. Met een kleine attentie, bestemd 
voor de hele familie, zei Sint, vertrok Chrit Budy weer. 

• Dat Bram Lemmerling en Eveline Vandermeer trotse ouders zijn ge-
worden van hun dochtertje Babette? Proficiat!

• Dat Léon en Daphne evenals het Harmonieorkest op RTV Maastricht 
te zien zijn geweest, in voorbereiding op het Galaconcert?
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St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
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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
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Paasdagen ! 

De 
Redaktie 

wenst u

Prettige

vakantie

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


