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Proloog

Op het moment van verschijnen van dit Vooruitzicht zijn er volop lentekrie-
bels (wat dat ook mogen zijn) en nadert het Jaarfeest met rasse schreden. 
Ook bij de diverse wielerkoersen zijn er inmiddels weer prologen. Daarbij 
kijken we natuurlijk uit naar de proloog in Italië. 

Het voorjaarsnummer van het Vooruitzicht staat dan ook altijd in het ka-
der van dat Jaarfeest en de jubilarissen van de vereniging. Dit jaar zeven 
jubilarissen, waarbij Jean Boelen de meeste dienstjaren heeft. Een zestal 
leden bereikten de mijlpaal van 12,5 jaar, hun eerste jubileum. En om met 
erelid René op den Buijs te spreken, het moeilijkste, want als je dit niet haalt, 
haal je de andere jubilea ook niet. Opvallend dat dit jaar vier niet-muzikanten 
jubileum hebben en maar drie muzikanten. Paasmaandag wordt er aandacht 
aan geschonken. Jubilarissen alvast een fijne dag en proficiat!

We pakken de draad op in de decembermaand. Vorige keer konden we nog 
net berichten over het laatste Galaconcert in die stijl, in deze editie leest 
over u de nieuwe opzet in de vorm van Winterproms. Een middageditie met 
voorafgaande lunch en natuurlijk een nazit. Noteer alvast 15 december! De 
drukke tijd rondom de kerstdagen komt ook nog terug evenals de winter-
wandeling, de traditionele afsluiting van het kalenderjaar bij Heer Vooruit. 
Vastelaovend in Hier met een rood/groen korps voorop komt aan bod en de 
laatste activiteit waarover we berichten is de kienavond van het Damescomi-
té 6 april jl. 

Bericht is er ook over de voorgenomen reis naar Berlijn. Zoals tijdens de 
jaarvergadering gepresenteerd kunnen de leden en supporters zich aanmel-
den voor een meerdaagse reis in de herfstvakantie van 2020. Lijkt ver weg, 
maar wat is ruim een jaar? Lees de informatie hierover en meld je aan. 

Recentelijk bezocht ik het Limburgs Museum
in Venlo en kwam daar het schilderij ‘Het 
Vooruitzicht’ van Evert Thielen tegen. Dat 
wil ik jullie natuurlijk niet onthouden. 

Fijne paasdagen en tot het Jaarfeest.  
En Jean een extra proficiat van de redactie.
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Jean Boelen: Zilveren jubileum bij Heer Vooruit

Peter Kicken en ondergetekende worden die vrijdagmiddag ontvangen in 
de directeurskamer van Theater aan het Vrijthof voor dit interview met Jean 
Boelen. Tussen zijn werkzaamheden door hebben we deze afspraak op een 
locatie met prachtig uitzicht op het Vrijthof. Alleen de directeur zit aan zijn 
bureau niet met het gezicht naar het raam en mist deze aanblik grotendeels. 

Praten met Jean betekent praten met iemand, die geen noot gespeeld heeft 
voor Heer Vooruit, net als meerdere jubilarissen, maar des te meer organisa-
tie-uren heeft gemaakt voor de vereniging: bestuurslid is geweest en vooral 
bekend is bij HHV van de Galaconcerten. Deze aspecten lopen als een rode 
draad door het gesprek. 

Jean is telg van een familie, die nauwe banden heeft met Heer Vooruit. Zijn 
ouders als exploitanten van De Ridder, zijn (schoon)broers en zuster met 
banden, maar het begin van de band ligt bij de oprichting van Heer Vooruit. 
Zijn opa aan moeders kant was (samen met de opa van Pieter Janssen) een 
van de oprichters van de vereniging. Een langere (familie)band kun je met 
de vereniging dus niet hebben. 

Jean werd in 1994 door Harry Souren gevraagd als bestuurslid. Hij werd 
belast met o.a. de secretariaatswerkzaamheden. Enige tijd vervulde hij het 
waarnemend voorzitterschap na het vertrek van Tom Cobben in 1997. 

Hij vertelt ronduit over het ontstaan van het Galaconcert. Onvrede over de 
score bij een deelname aan een concours in 2000 in Venlo deed het idee 
ontstaan om een jaarlijks muzikaal hoogtepunt in te voeren. Geen geldver-
slindend concours eens in de zoveel jaren, maar ieder jaar weer presteren. 
En zo deed het Galaconcert zijn intrede in 2002. 

Uit die tijd stamt de anekdote, vertelt Jean, van een piano die iedere repe-
titie mee moest worden genomen. Om een bepaald effect te krijgen waren 
punaises in de hamertjes aangebracht. Een van de laatste repetities was in 
een zaaltje bij de Zusters van Opveld. De piano arriveerde in een vrachtwa-
gen en werd alvast los gemaakt. Vervolgens werd de vrachtwagen verzet en 
lag het klavier als een golfplaat in de laadbak. Uiteindelijk werd alles gerepa-
reerd en ontbrak alleen een stukje hout. 
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Inmiddels is de formule vaak gekopieerd en is het nieuwe ervan af. Ruim 
10.000 toeschouwers hebben de Galaconcerten door de jaren heen bezocht. 
Tijd voor wat anders en zoals bekend zijn er nu definitieve plannen voor de 
Winterproms op 15 december, in de middag. Jean gevraagd naar zijn hoog-
tepunten bij het Galaconcert noemt als eerste Peter van der Vliet (2010), 
die grote indruk maakte bij het publiek. Ben Cramer (2009), Carla Maffioletti 
(2008), Lisanne Soeterbroek en de trompettisten Omar Tomasoni en Vlado 
Kumpan. Achter artiesten zitten natuurlijk verhalen, over hoe de samenwer-
king tot stand is gekomen bijvoorbeeld. 

Eerder heeft Jean als een van de hoogtepunten de concertreis naar Praag 
genoemd met circa 200 mensen. De reis markeerde ook het begin van zijn 

Jean Boelen, 25 jaar 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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bedrijf Jean Boelen Travel Management. Het is onvergetelijk zoals daar 
werd gemusiceerd door het korps onder grote belangstelling. Ook noemt hij 
het optreden van de Burght kapel in het Hilton hotel als hoogtepunt van die 
reis. Uitgebreid staat hij stil bij de tragische gebeurtenis van Math en haalt 
aan hoe mooi het was dat het hele korps, inclusief uithulpen, na de reis de 
uitvaart opluisterden. 

De Paasmaandagen en de dinsdagen erna in De Riddder zijn eveneens 
hoogtepunten voor hem. Anekdotes volgen. Het tentfeest bij het 100 jarig 
bestaan wordt genoemd. 

De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit komt ter sprake. Inmid-
dels vijf jaren hebben zij de Galaconcerten georganiseerd. Maar niet minder 
belangrijk, ook ondersteuning geboden bij andere activiteiten. Michel, Henk, 
Bert en Jean vormen het bestuur van de Stichting, die de samenwerking 
met het bestuur als steeds beter ervaart. Als lid van de organisatie van de 
Galaconcerten is o.a. Jean in 2017 benoemd tot lid van verdienste van Heer 
Vooruit. 

Een laatste taak van Jean voor Heer Vooruit is zijn redacteurschap van Het 
Vooruitzicht. Jarenlang verzorgde Jean het periodiek van onze vereniging. 
De laatste 10 jaren levert hij nog steeds de stukken aan over de Galaconcer-
ten. 

Kijkend naar de toekomst van de vereniging komt de wisseling van Galacon-
cert naar Winterproms aan de orde. Niet alleen een concert, maar met een 
lunch vooraf en natuurlijk een afterparty. Een concertreis naar Berlijn, samen 
met Hoensbroek, staat in de steigers. Een mooi vooruitzicht, als opvolging 
van de reis naar Sneek, die weer de opvolger was van de reis naar Praag. 
Zo’n reis kan voor binding zorgen, voor samenwerking en wellicht trekt het 
nieuwe leden. 

Tenslotte verklapt hij aan het einde van ons gesprek ooit AMV te hebben 
willen leren. Twee minuten duurde het onderwijs van Josette, toen werden 
de noten, vlaggetjes en verbindingsstrepen hem al te veel. Geen succes der-
halve. Jean hoopt gezond te blijven en nog lange tijd als niet-muzikant aan 
Heer Vooruit te kunnen bijdragen.

Jean, proficiat met je zilveren Heer Vooruit jubileum!



 
 
 
 

 
 

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
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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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Zes jubilarissen van 12,5 jaar lid van Harmonie Heer Vooruit

Naast het zilveren jubileum van Jean Boelen hebben we dit jaar ook zes 
jubilarissen, die 12,5 jaar verbonden zijn aan Heer Vooruit. Drie muzikanten: 
Charlotte Verbeet, Simone L:ochs en Eric Jeurissen en drie betrokkenen bij 
het bestuur: Peter Kicken, vice voorzitter, Carol Magnée, ex bestuurslid en 
Marc Verbeet, ondersteuner van het bestuur/stagiaire. 

Ook zij werden natuurlijk onderworpen aan een aantal vragen om nader 
kennis met hen te maken. 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?
Peter Kicken: ‘Na een jaarfeest heeft de toenmalige voorzitter Henri 
Cortjens mij benaderd om bestuurslid van Harmonie Heer Vooruit te worden. 
Samen hebben we voorheen in het bestuur van de Heerder Ondernemers 
gewerkt, hierna zijn de contacten over en weer blijven bestaan. Na het 
bijwonen van enkele bestuursvergaderingen ben ik in de jaarvergadering 
van 2006 als bestuurslid geïnstalleerd. Bestuurslid logistieke zaken en 
oprichten activiteitencommissie waren de eerste taken.’

Eric Jeurissen: ‘12,5 jaar geleden ben ik op papier lid geworden van HHV. 
Enkele jaren daarvoor was ik al actief op de achtergrond met verschillende 
hand-en-spandiensten. Vanaf 1982 maak ik al muziek. Ik ben begonnen 
bij de Koninklijke Harmonie van Heer, vervolgens deel uitgemaakt van het 
Nachtwacht gilde uit Berg en Terblijt - Schutterij Monulphus en Gondulphus 
- om bij Harmonie Heer Vooruit terecht te komen, met name bij het 
Leerlingenorkest. Ook van het Garderizzjemint de Kachelpiepers Maastricht 
maak ik deel uit. Met Jo Cobben als instructeur heb ik de overgang 
meegemaakt van klaroen naar trompet en tevens naar een heel ander genre 
muziek. Ik moet zeggen dat was best wel een pittige overgang, muziek 
lezen, dan de juiste ventielgrepen gebruiken en marcheren, poeh poeh ga 
d’r maar aanstaan, maar alles went.’

Carol Magnée: ‘Bij toeval eigenlijk. Cécile, mijn dochter, was leerling van de 
AMV klas en stond aan de start van haar carrière bij Heer Vooruit. Ik kwam 
met haar mee naar de repetities van het Leerlingenorkest. Later is Bernice, 
de andere dochter, erbij gekomen en tijdens repetities ben ik door Agnes 
gevraagd of ik niet in het bestuur zitting wilde nemen. Daar heb ik positief op 
gereageerd en ben bestuurslid geworden’.
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Marc Verbeet: ‘Ongeveer eenzelfde verhaal als Carol. Dochter Fréderique 
speelde klarinet in het Leerlingenorkest, dan laat je, je gezicht zien en dan 
komt van het een het ander. Vanaf ongeveer het Promsconcert tijdens 
het 100 jarig bestaan ben ik betrokken bij Heer Vooruit, waarbij dochter 
Charlotte inmiddels ook jubilaris is en Fréderique er mee gestopt is’. Karin is 
geruime tijd lid van het Damescomite.

Simone Lochs: ‘Ik zat op de basisschool bij Sarah en Jerôme, die toen 
beiden al lid waren. Een jaar later besloot ik ook te starten met de AMV-les. 
Samen met Charlotte en een paar anderen ben ik toen begonnen op blokfluit 
bij Josette.’

Charlotte Verbeet: ‘Via mijn zus Fréderique, die had klarinetlessen bij 
Math Knubben na de AMV klas te hebben gedaan en maakte deel uit van 
het leerlingenorkest. Ben toen zelf ook begonnen, samen met Simone, op 
blokfluit les bij Josette en later de saxofoon.’

Drie 12,5 jarige jubilarissen: v.l.n.r. : Eric Jeurissen, Carol Magnée en Peter Kicken
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Waar denk je als eerste aan als je de naam Heer Vooruit hoort?
Marc: ‘Een diverse groep: muzikanten, bestuurders en vrijwilligers erom 
heen. Berustend, gezapig tot het moment daar is en gepresteerd moet 
worden. Of dat nu muzikaal is of op een andere manier (bijvoorbeeld bij de 
buffetten of activiteiten) het komt uiteindelijk op z’n pootjes terecht. Soms 
‘knoterend’, maar met een hart voor HHV. Anderen heel actief, dat ook. Maar 
bovenal meestal gezellig’.’
Charlotte: ‘Vooral aan de gezelligheid tijdens concerten, reisjes, repetities 
en andere optredens. Maar ook de gezelligheid bijvoorbeeld binnen de Cie 
j&o.’
Carol: ‘Samen muziek maken en daar ben ik best jaloers op. Ik ben in de 
loop van de jaren harmoniemuziek gaan waarderen en vind het heel jammer, 
dat ik mezelf niet de tijd heb aangedaan om zelf een instrument te leren 
bespelen.’
Peter: ‘Heer Vooruit was en is bekend als een bloeiende muziekvereniging 
in de verre omtrek. Enkele grote familiebanden houden de vereniging 
staande, waarbij de onderlinge vriendschap essentieel is voor het 
voorbestaan van de vereniging.’
Simone: ‘Gezelligheid en muziek. Aan het samen muziek maken, maar ook 
vooral aan alles erom heen. Concerten zelf zijn altijd heel leuk, maar ook de 
activiteiten daarnaast. ‘

Heer Vooruit bestaat 113 jaar. Wat was (waren) volgens jou het 
hoogtepunt(en)?
Simone: ‘De concertreis vond ik zelf een heel erg leuke gebeurtenis, omdat 
je mensen op die manier beter leert kennen. De galaconcerten waren voor 
mij ook altijd de hoogtepunten van het jaar. Verder alle leuke activiteiten, die 
we ondernemen met het leerlingenorkest. En de jeugdkampen natuurlijk, 
waar ik vaak ben mee geweest en inmiddels ook zelf help te organiseren.’
Charlotte: ‘Hoogtepunt was mijn eerste galaconcert, toch wel speciaal. 
Maar ook het weekend Sneek was erg leuk en gezellig. Alle jeugdkampen, 
waar ik aan heb deelgenomen en later ook mee heb georganiseerd. En 
natuurlijk de Tapcursus als voorbereiding op het Preuvenemint, evenals het 
diploma oud papier ophalen’’ volgt lachend.
Carol: ‘Van die 113 jaar heb ik maar een fractie meegemaakt. Ik vind nog 
steeds het fenomeen Galaconcert een van de muzikale hoogtepunten van 
het jaar. De vereniging laat dan zien waartoe ze muzikaal in staat is’. 
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Marc: ‘Als je er 12,5 jaar bij bent, kijk je alleen naar de periode vanaf het 
100 jarig bestaan in 2006. Hoogtepunten zijn de leden, die ik ontmoette 
voor het Vooruitzicht, al die jubilarissen, die Heer Vooruit maakten of nog 
steeds maken. Allemaal met hun eigen verhaal en herinnering aan de 
vereniging. Muzikale hoogtepunten laat ik aan anderen over, als ze ook 
maar het Promsconcert en het bezoek aan de Zoo in Antwerpen van het 
Leerlingenorkest noemen, evenals diverse Galaconcerten, waaronder de 
concerten met Suzan Seegers en Brigitte Heitzer, het KTK concours in 
Brunssum en de waterprocessie’.
Peter: ‘Hoogtepunt van Harmonie Heer Vooruit was het eeuwfeest, 
waarvan ik als buitenstaander genoten heb van de festiviteiten, die toen 
georganiseerd werden. Hoogtepunten van de afgelopen jaren waren toch de 
jaarfeesten met de daarbij behorende optredens, uiteraard de succesvolle 
Galaconcerten met de optredende solisten. Meeste hoogtepunten voor een 
niet spelend lid vond ik toch de buitenoptredens waarvan de Heiligdomsvaart 
van 2011de meeste indruk maakte, met die massale belangstelling langs de 
kant!’
Eric: ‘Een van de hoogtepunten in mijn 12,5 jarige (muziek)carrière was 
toch wel het kortstondige voorzitterschap van mijn vader, iets om trots op te 
zijn. Als tweede hoogtepunt, dat eigenlijk ieder jaar weer terugkomt, wil ik de 

Drie 12,5 jarige jubilarissen v.l.n.r.: Marc Verbeet, Charlotte Verbeet en Simone Lochs
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stadswandeling noemen aan het einde van het jaar. Dat is gewoon gezellig, 
enkele cafés aflopen en beoordelen waar het lekkerste glaasje Brand bier 
getapt wordt. Er komt nooit een winnaar uit de bus.’

Welke activiteiten voor de vereniging heb je de afgelopen 12,5 jaar 
vervuld? 
Charlotte: ‘Eerst vooral alleen les gehad en na een paar jaar begonnen 
bij het Leerlingenorkest. Sinds 2013 ook bij het Harmonieorkest. In die tijd 
eveneens geholpen bij activiteiten van het Damescomité bijv. bij het kienen 
en tijdens galaconcerten (garderobe). Sinds 2014 bij de commissie J&O, 
samen met Simone, waar we voornamelijk de activiteiten organiseren en 
partijen klaarmaken voor Leerlingenorkest. Ook menig bardienst gedraaid 
bij de 11de van de 11de, Preuvenement en bij MVV. Tweemaal per jaar oud 
papier ophalen moet ook genoemd worden. Zelfs nog de maatschappelijke 
stage gelopen bij Heer Vooruit. Samen met Sjors het instrumentenhok 
geverfd bijvoorbeeld. En momenteel help ik ook de activiteitencommissie bij 
het jaarfeest.’
Peter: ‘Zoals reeds vermeld startte ik met de logistieke commissie, het 
vervoer van instrumentarium naar de optredens en op Paasmaandag 
van en naar de kerk, we konden gebruik maken van mijn bestelbus, twee 
vliegen in een klap. Het voorzitten van de activiteitencommissie, waarbij het 
jaarfeest mede organiseren een hoogtepunt was en is. Na het aantreden 
van Raymond als voorzitter werd ik gevraagd om als vicevoorzitter te 
functioneren en hem te vervangen bij afwezigheid.
Na zijn aftreden in 2017 ben ik de vereniging blijven leiden en zoeken naar 
een opvolger, welk tot op heden nog geen resultaten teweeg heeft gebracht.’
Eric: ’De activiteiten van buffetten bemensen bij MVV, de 11e van de 11e 
op het Vrijthof evenals Preuvenemint doe ik met veel plezier. Zo ook voor 
paasmaandag de vlaggenmasten opbouwen én weer afbreken en niet te 
vergeten het oud papier ophalen, alles doe ik met overgave.’
Simone: ‘Als eerste heb ik een paar jaar les gehad bij Josette, wat altijd 
heel erg gezellig was. Daar ga ik nog steeds af en toe langs voor tips en 
gezelligheid. Daarna ben ik begonnen bij het Leerlingenorkest o.l.v. Jo 
Cobben, en later ook Willy Sour en inmiddels Wouter Pletzers. In 2014 
heb ik mijn maatschappelijke stage gedaan bij de Commissie Jeugd en 
Opleiding, daar ben ik nog steeds lid van. Samen met Charlotte hou ik me 
vooral bezig met de activiteiten, de jeugdkampen, de muziek die gespeeld 
wordt en de partijen. Verder ben bij het Harmonieorkest gegaan, ik meen 
dat mijn eerste galaconcert in 2013 was. Helaas ben ik daar nu alleen 
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nog bij, bij de concerten en af en toe een repetitie, in verband met mijn 
studie in Utrecht. Verder vind ik het ook altijd leuk om te helpen bij MVV, 
Preuvenemint of andere zaken waar hulp bij nodig is.’
Marc: ‘Muzikant ben ik niet, dus ik heb nog geen noot gespeeld voor 
de vereniging. Aanvankelijk ben ik gestart bij de commissie rondom het 
Leerlingenorkest en al vrij spoedig daarna ook met de pr-activiteiten van 
de vereniging bij het bestuur. Die laatste activiteiten doe ik nog steeds: de 
website, het Vooruitzicht, de nieuwsbrieven en sinds kort is er weer het 
activiteitenoverzicht. Een en ander gelardeerd met vele zelf gemaakte foto’s. 
Ook de buffetten bij MVV, Preuvenemint en 11e van de 11e worden mee 
bemenst. En daar waar nodig het Damescomité ondersteunen.’

Carol: ‘Ik ben bestuurslid geweest met de portefeuille Harmonieorkest en 
daarnaast lid geweest van de Galacommissie om op die manier de link 
tussen commissie en bestuur te garanderen.’

Wat zou je nog eens graag willen zien bij HHV?
Eric: ‘Graag zou ik willen zien dat het K.T.K. weer nieuw leven wordt 
ingeblazen zodat we weer “compleet” over straat kunnen gaan zoals het 
hoort.’
Carol: ‘Een groot korps waarin alle muzikanten samen muziek maken. 
De schotten die jaren tussen de drie geledingen hebben bestaan gaan 
langzaam weg, maar moeten eigenlijk volledig verdwijnen. Samen zijn we 
sterk in onze diversiteit. Samen maken we elkaar sterk.’
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Marc: ‘Voor het Vooruitzicht zijn er jaarlijks interviews met de jubilarissen. Uit 
de ‘oude doos’ worden vaak de reizen genoemd, die gemaakt zijn. Voor de 
vereniging is het prachtig dat na Sneek nu weer een reis naar Berlijn wordt 
voorbereid. Een mooie trip naar een mooie stad. Samen spelen met een 
andere vereniging bij de Croonenhoff buiten is ook voor herhaling vatbaar.’
Peter: ‘Ik zou nog eens graag zien dat we met 60 deelnemers de processie 
zouden ingaan!! De wens van velen onder ons.’
Charlotte: ‘Nieuwe reisje maar Berlijn komt eraan dus top!’
Simone: ‘Nog een concertreis, maar dat staat al op de planning! En voor de 
rest nog heel veel leuke activiteiten de komende jaren.’

Dat wil ik nog even kwijt
Peter: ‘De hoop dat ik in gezondheid mijn bijdrage mag blijven leveren in het 
functioneren van onze harmonie en de bestaande vriendschap in lengte van 
jaren mag blijven bestaan.’
Simone: ‘Ik hoop de we de komende jaren kunnen laten zien aan iedereen 
hoe leuk en gezellig samen muziek maken is en dat we er wat leden bij 
krijgen.’
Carol: ‘Ik denk dat er in de gemeenschap van Heer geen plek meer is 
voor 2 muziekkorpsen. Het samenwerkingstraject tussen de beide korpsen 
moet dan ook worden opgepakt en verder uitgebouwd. De basis is eigenlijk 
aanwezig: de liefde en passie om samen met anderen muziek te maken. 
Laat dat de basis zijn om er iets moois van te maken. Ik hoop dan ook dat 
iedereen uiteindelijk over zijn eigen schaduw heen kan stappen’.
Charlotte: ‘Hopelijk komt er weer nieuwe jeugd bij de harmonie, want 
bij de repetities is de spoeling dun van de jeugd. Dat betekent ook meer 
gezelligheid!’



Eric: ‘Ik wil nog even kwijt dat ik er trots op ben om lid te mogen zijn van 
Harmonie Heer Vooruit en hoop dit nog jaren voort te zetten in goede 
gezondheid.’
Marc: ‘Alle muziekverenigingen, op enkele na, hebben het moeilijk om 
zelfstandig te blijven bestaan. Samengaan ligt vaak moeilijk en gevoelig. 
Samen musiceren als één groot korps kan de uitdaging zijn. Meerdere 
keren samen repeteren voor een concert en samen het concert geven (niet 
ieder een helft, maar samen zoals met concert met Hoensbroek) kan een 
oplossing zijn om repetities en concert aantrekkelijker te maken.‘

De redactie feliciteert de jubilarissen met hun eerste jubileum bij  
Heer Vooruit en wenst hen een fijne tweede paasdag toe!
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Ich habe noch einen Koffer in Berlin 
Twee jaar geleden maakte de Harmonie een zeer geslaagde concertreis 
naar Sneek en er werd regelmatig geopperd om opnieuw een concertreis  
te organiseren. De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit heeft  
een plan uitgewerkt voor een concertreis en het Bestuur heeft in februari 
ingestemd om het voorstel tijdens de jaarvergadering te presenteren. De 
reacties van de aanwezige leden op het plan om in de herfstvakantie van 
2020 een 4 daagse concertreis naar Berlijn te organiseren waren unaniem 
zeer positief.

Teneinde het voor zo veel mogelijk muzikanten en partners mogelijk te 
maken deze reis mee te maken, heeft de Stichting zich bereid verklaard een 
fikse donatie te doen. Ook het bestuur doet een hele mooie bijdrage.

Hierdoor bedragen de prijzen voor deelname aan de 4 daagse reis naar 
Berlijn:
• € 175,00 voor muzikanten en bestuur
• € 200,00 voor partners

  

In deze prijs is inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar van de firma Hanneman
• 3 overnachtingen in het Hotel Abacus Tierpark op basis van half pension.
• Organisatie van excursies 
• Twee concerten
• Slotdiner op de terugreis.

Jean Boelen
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Gelet op het komen tot een optimale orkestbezetting is aan de Harmonie St. 
Caecilia uit Hoensbroek gevraagd om deze reis samen met Harmonie Heer 
Vooruit te maken. Beide verenigingen hebben dezelfde dirigent en er bestaat 
al een samenwerking. Muzikanten helpen regelmatig uit bij concerten bij 
de zustervereniging en een gezamenlijke reis zal de band met Hoensbroek 
alleen nog maar versterken.

Teneinde op korte termijn duidelijkheid te krijgen of er voldoende interesse 
bestaat voor de reis wordt momenteel bij beide verenigingen geïnventari-
seerd of we met voldoende muzikanten de reis kunnen maken. Uiterlijk 15 
mei moet deze inventarisatie afgesloten zijn en zal er besloten worden of 
de reis definitief doorgang zal vinden. De aanmeldingen tot heden zijn zeer 
bemoedigend.

Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden zullen eventueel open plaat-
sen in de bus(sen) aan supporters of vrienden van de harmonie worden 
aangeboden.

Ben je muzikant van Harmonie Heer Vooruit en ben je nog niet aangemeld, 
dan vragen we je om op korte termijn bij Marja Pasmans aan te geven of je 
de reis wel of niet wilt meemaken.
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Kienavond Damescomité 

Zaterdag 6 april stonden de eerste kieners alweer te trappelen voor de deu-
ren van Aen de Wan, toen om 18 uur de deuren opengingen. Een vertrouwd 
beeld, mensen op zoek naar de juiste plaats, de juiste kaarten etc. 
Het Damescomité had weer ruim voldoende prijzen weten op te halen bij de, 
vooral, Heerder ondernemingen. Zowel voor het kienen als voor de loterij. 
Gevolg alle enveloppen binnen een half uur uitverkocht. En dan wachten 
met je prijskaartje om in de pauze de gewonnen prijs op te halen. 

Rob en Math zorgen er weer voor dat de kienen worden afgeroepen en Luc 
en Marc, dat de prijzen worden verdeeld, Zus en Jo zorgen tijdens de avond 
voor een drankje, dat door Peter wordt verzorgd. 



 
 

 
 

 
WOW Foodstore. Dorpstraat 21, 
6227 BK  Maastricht, 043,201214 
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Voor je het weet zijn alle prijzen van eigenaar verwisseld en zoals dat ieder 
jaar gaat: als je eenmaal wint, win je vaker op de avond. Niet gewonnen, 
dan toch een leuke avond gehad. Dank aan het Damescomité, dank aan de 
ondernemers voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

HET DAMESCOMITE VAN HARMONIE HEER VOORUIT 
DANKT HAAR SPONSORS

Albert Heijn, Helmstraat, Bakkerij De Lekkerbek, Einsteinstraat, Bakkerij Jacqueline 
v.d. Weerdt, Akersteenweg, Bakkerij Paulissen, Winkelcentrum De Leim, Bàm Bàm 
Kindermode, Winkelcentrum De Leim. Beckers Electro, Burg. Cortenstraat, Bloemen Villa 
Vivante, Winkelcentrum De Leim, Bloemen Kicken, Burgemeester Cortenstraat, Café de 
Jokers, Dorpstraat, Cuypers Glas, Watermolen, De Groot-Janssen V.O.F., Raadhuisplein, 
Etos, Winkelcentrum De Leim, 

Financieel Advies Bert Huben, Berg en Terblijt, Friandises Chocolatier Maastricht, Gall 
& Gall, Burg. Cortenstraat, Gassé slaapcomfort, Akersteenweg, Imkerij Kenny Essers, 
Burg. Kessensingel, Ine Van Dort, Gronsveld, InfraLigne, Einsteinstraat, Joli Fashion, 
Winkelcentrum De Leim, ’t Kiesplenkske, Akersteenweg, Leonidas, Winkelcentrum De 
Leim, Maison Culinair, Dorpstraat, Marion mode, Akersteenweg, Nagelstudio Kim Collier, 
Maastricht, Plus Schriever, Winkelcentrum De Leim, Rijwiel- en Bromfietshandel Quaaden, 
Akersteenweg, ’t Rommedoeke, Winkelcentrum De Leim, 

Schildersbedrijf Pieter Smeets, Maastricht, Schoenmakerij Verheijen, Burg. Cortenstraat, 
Slagerij Renkens, Einsteinstraa, tSlijterij Wijnhandel Het Raadhuis, Raadhuisplein, 
Sportshop Relax, Dorpstraat, Tabaksspeciaalzaak Roel Geurten, Akersteenweg, Top 
Balance, Heerderweg, Weerts Electroworld, Dorpstraat, Wow Food Store, Dorpstraat en 
de sponsors die anoniem willen blijven. 
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Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

89  9

aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
kan worden gespeeld. 

 

Voor u als lid van Harmonie Heer Vooruit: 
De partner voor al uw fiscale  

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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Minderbroedersberg 5 

6211 LK Maastricht 
T: 043 30 20 20 5  

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 

www.bakkerijlekkerbek.nl
www.bakkerijlekkerbek.nl

Fijne 

Paasdagen
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WINTER PROMS 2019 door Jean Boelen

Niet alleen de muzikanten van Heer Vooruit, maar ook de vele toeschou-
wers, die jarenlang trouwe bezoekers van de serie Galaconcerten waren, 
reageerden onaangenaam verrast op de aankondiging, dat de 17e editie van 
het Galaconcert tevens de laatste editie zou zijn. Echter op hetzelfde mo-
ment werd ook medegedeeld, dat Heer Vooruit met iets nieuws zou komen.

De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit heeft begin dit jaar voor-
stellen uitgewerkt voor een nieuwe formule en deze voorgelegd aan het 
bestuur. Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering mocht de voorzitter 
van de Stichting aankondigen, dat er een opvolger voor het Galaconcert is 
gevonden. Een nieuw concert met medewerking van het Harmonieorkest, 
Slagwerkgroep en lokale solisten.

Met veel plezier kondigen wij aan:

Winter Proms 2019
Zondag 15 december 15.00 uur
Mercedes-Benz Theaterzaal 

Entree: 15,00 Euro
Kaartverkoop voor leden start 15 mei 

Aan het concert wordt medewerking verleend door
◆ Vocalgroep Mes Amie ◆

◆ Sopraan Anna Emelyanova ◆ 
◆ ERWIN Brepoels ◆



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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Voor de muzikale invulling van het concert is gekozen voor een zeer toegan-
kelijk programma, waarin uiteraard ook het dan naderende kerstfeest een 
plek krijgt.

                 

De organisatie van de Winter Proms 2019 willen van de 3e zondag van de 
advent een compleet dagje uit te maken. De mogelijkheid bestaat om vanaf 
12.30 uur deel te nemen aan een:

Muzikale brunch
in de feestelijk ingerichte Mercedes-Benz Lounge. Aansluitend aan de 
brunch bezoekt u dan de Winter Proms 2019.

Traditioneel vindt ook de gezellige afterparty plaats in de Mercedes-Benz 
Lounge. De organisatie hoopt de besprekingen over de opzet  van de muzi-
kale brunch op korte termijn af te ronden. Wij berichten via Nieuwsbrief en 
Social Media over opzet en kosten. 

Bestuur en Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit hopen dat met 
deze nieuwe formule onze vele trouwe bezoekers van de Galaconcerten 
opnieuw de weg naar Heer Vooruit zullen inslaan.

Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit
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Vastelaovend op maondeg in Hier

Het weer leek weer roet in het eten te gooien. Windstoten, regen en hagel 
bepaalden het weer op maandagmorgen. En veel verbetering was niet voor-
speld. Net als bij het uitroepen van de prins in Heer dreigde het weer, weer 
de spelbreker te worden. Maar kijk op het moment van opstellen voor de 
optocht is het droog, zijn de hagelbuien en windstoten voorbij.  

 
Harmonie Heer Vooruit opent de optocht onder aanvoering van  tamboer-
maître John Purnot. Herremenie Alle Twie van 2018 bestaat niet meer hoor-
den we vlak voor de carnaval en dus moest te elfder ure nog wat geregeld 
worden. Het Damescomite handelde naar bevinden en snel en kleedde het 
korps weer aan. De muzikanten gaven massaal gehoor aan de oproep om 
mee te lopen in Heer. Resultaat een groen/rode groep trekt voorop in de 
optocht door de straten van Heer.
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Tevens zorgde het Damescomite ervoor dat onderweg de inwendige mens 
werd versterkt vooral met Schrobbelèr, Jagermeister en iets om te knabbe-
len. 

 

Droog arriveert het korps na afloop bij Aen de Wan en keek terug op een 
gezellige optocht, waarin het korps zich prima presenteerde. 
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Winterwandeling 

De laatste activiteit van het jaar was ook in 2018 weer de winteractiviteit, 
georganiseerd door de Activiteitencommissie met hulp van Marcel en Marja. 
Ook dit jaar mocht de activiteit in het Jekerdal zich verheugen in grote be-
langstelling. Een Beestenboel.

Begin- en eindpunt was Brasserie Monte Nova op de flanken van de 
Pietersberg. Vandaar uit werd gewandeld door het Jekerdal met een stop 
bij de Kazematten. In de Kazematten werd een kijkje genomen en natuurlijk 
gebeurde dat met attentie voor de interne mens.
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Aan die interne mens was ook gedacht bij terugkeer op de Pietersberg. Un 
lekker tuut friet (ech un tuut) mèt zoervleis waren daar de producten van. 

Aan de activiteit is ook altijd een wedstrijd verbonden met grootse wissel-
trofee. Deze trofee pronkt dit jaar in huize van de familie Kelly Verstraelen. 
Proficiat!

22 april:  Jaarfeest Harmonie Heer Vooruit
18 mei:  Concert met Fanfare Slenaken Aen de Wan
16 juni:  Concert Sjaander Broonk
29 juni:  Zomerconcert/Slotactiviteit
15 december:  Winterproms 2019
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Drukke dagen voor Kerstmis
Je zult maar muzikant zijn bij Heer Vooruit, dan kun je de dagen voor kerst 
kiezen uit vele activiteiten, die plaatsvinden. Spelen bij de basisschool in 
Scharn, Kerstconcert, spelen in winkelcentrum de Leim en in de kerstnacht 
met het ensemble na de mis. Genoeg te doen binnen één week. 

Het begon op woensdag bij de Basisschool in Scharn, waar het Leerlin-
genorkest, versterkt met enkele muzikanten van de Koninklijke Harmonie 
van Heer op de kerstmarkt speelde. De eerste kerstklanken onder leiding 
van Wouter Pletzers. Goed om in de sfeer te komen. Tevens een oefening 
voor het Kerstconcert. 

   
Aen de Wan werd zaterdagmorgen al omgetoverd en in kerstsfeer gebracht. 
De pupiters van de muzikanten werden voorzien van lampjes, lampjes 
op de vloer om de afscheiding orkest en publiek re duiden, lampjes in de 
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kerstbomen en lampen om het orkest en de wanden te belichten. Soft and 
sound had dat onderdeel weer prima geregeld. De zaal werd verder ingericht 
evenals de foyer, waar de kraam van het Damescomité klaar stond, voor in 
eerste instantie de door de Stichting Vrienden van HHV aangeboden koffie 
met kerstbrood en daarna wijn en ‘u sjeutelke Veuroet’. 
  

De muzikale bijdragen van het orkest, bestaande uit het Harmonieorkest 
en het Leerlingenorkest onder leiding van Sjef Ficker, worden afgewisseld 
met het verhaal van ‘ A Christmas Carol’, voorgedragen door verteller Marc 
Verbeet. 
   

De zaal met behoorlijk veel belangstellenden raakt in kerstsfeer. Het ein-
de van het jaar is de tijd om terug te blikken en vooruit te kijken vanuit het 
heden, gelijk de drie tijdsperioden in het verhaal van Dickens. De verteller 
vraagt aanwezigen naar hun ervaringen uit het verleden met Heer Vooruit, 
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de huidige situatie van de vereniging en de toekomstverwachtingen. Aan het 
einde komt er een kerstwaardig einde aan het verhaal en doet de kerst haar 
intrede met de muziek van ‘ Happy X-mas en We wish you a merry Christ-
mas.

Het blijft nog lange tijd vol en gezellig in de foyer, waar het door het Dames-
comité bedachte ‘ Sjeutelke Veuroet’ een prima aanvulling is op de dranken. 
De kerst is gestart of om de woorden van een muzikant te gebruiken: ‘Ik heb 
een echt kerstgevoel gekregen.’ 
   

  

Dat kerstgevoel ging verder op zondag toen het Leerlingenorkest speelde in 
het winkelcentrum De Leim. Gelukkig binnen bij de Plus, Bazaar en Prime-
ra, gelet op het weer. Het versterkte Leerlingenorkest, brengt het winkelend 



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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publiek in de juiste sfeer. Dirigent Wouter Pletzers en zijn muzikanten kregen 
bezoek van de kerstman en Nancy en José. De dames zorgden voor de 
versnaperingen voor de leerlingen. 
    

Alsof er nog niet genoeg kerstmuziek was geweest meldde het Kerstensem-
ble zich maandagavond weer bij de kerk, waar zij na afloop de kerkgangers 
trakteerden op kerstliederen. Een Heer Vooruit traditie kende een editie 2018 
en niet alleen bij de kerk. 

Dank aan de muzikanten, dirigenten en alle helpers, die het mogelijk maak-
ten op diverse plaatsen te musiceren!

Programma kerstconcert 2018

• A Christmas Overture
• Adeste Fidelis
• Away in a manger
• Christmas Night
• A German Christmas
• A Sleigh Ride
• White Christmas
• Rudolph the red nosed 

Reindeer
• Winter Wonderland
• Happy Xmas
• We wish you a Merry 

Christmas
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Jaarvergadering
Op 13 maart vond de ledenvergadering van onze vereniging plaats in 
de foyer van Aen de Wan. De voorzitter heette 33 aanwezigen welkom 
en meldde 8 afmeldingen. Het afgelopen jaar werd weer visueel in beeld 
gebracht door secretaris Marja Pasmans, Een keur aan actioviteiten 
passeren de revue waaronder de optocht, de processie, het concert met 
de Molukse gemeenschap, het scholenproject, Palmpasen, concerten bij 
de Leim, het kerstconcert en het Galaconcert met ook deelname van de 
drumband. Terug te zien via de link in de nieuwsbrief van april.

Financieel heeft Heer Vooruit ongeveer quitte gedraaid in 2018 als de 
uitgezette rekeningen betaald zijn en ook voor 2019 wordt geen financieel 
zwaar weer verwaxcht, maar wel veel inzet en creativiteit van de leden en 
vrijwilligers om de inkomsten, waaronder het oud papier en diverse buffetten, 
te realiseren. 

De kascommissie rapporteerde bij monde van Waddy Dzon, dat alles in 
orde was bevonden, een pluim voor de penningmeester. Waddy is tevens 
aftredend lid van de kascontrole commissie en wordt opgevolgd door Nico 
Konings. Peter Kicken was aftredend bestuurslid, maar hij was herkiesbaar 
en werd herkozen door de leden. 

Jean Boelen presenteerde de opzet van de opvolger van de Galaconcerten: 
de Winterproms 2019. De Winterproms vinden 15 december plaats, ‘ 
s middags. Over de proms en het randprogramma elders meer in dit 
Vooruitzicht. Jean had nog meer in petto: plannen voor een concertreis naar 
Berlijn in oktober 2020. Deze reis wordt samen met Hoensbroek gemaakt. 
Ook daarover elders meer in dit Vooruitzicht. 

In de rondvraag riep Jef Ficker op de repetities ook frequent te bezoeken.
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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…..
• Carnevaria
 Heer Vooruit had ook dit jaar weer prinselijk bloed in de gelederen, of 

beter gezegd prinseselijk bloed. Prinses Senna (Gilissen) regeerde als 
jeugdprinses over het Klenderaire riek in Cadier en Keer. De commis-
sie jeugd en opleiding bezocht de receptie. 

      

 Gouwe sjpange van de Sjraveleirs waren er voor Yvette Cobben, Kelly 
Verrstraelen-Konings en Ralf Budy voor hun 25 jarig lidmaatschap bij 
HHV en voor Hier Veuroet en de Keuninkleke Hermenie Hier omdat zij 
het aandurfden verschillende activiteiten samen uit te voeren. Tenslot-
te voor de Stichting Vrienden van HHV voor het 17 maal organiseren 
van het Galaconcert. 

• Dat Wouter Pletzers is benoemd tot 
dirigent is benoemd bij de Koninklijke 
Harmonie in Roermond? Hij volgt Roy 
Derix op. Uiteraard stond de commissie 
Jeugd en Opleiding hierbij stil met een 
presentje.

• Dat deelname aan de Reuzenoptocht 
helaas niet kon doorgaan, daar er te 
veel afmeldingen waren en een repre-
sentatief korps hierdoor niet op de been was te krijgen?

 
• Dat René op den Buijs 75 jaar lid is van L.B.M., maar dit op een later 

moment wil vieren?
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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
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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


