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Responsive webdesign Sign / grootformaat

leder bedrijf is anders, Het is niet alleen dat wat je zegt,
net als iedere website maar wat je uitstraalt,

die wij maken. * * Wij maken eye-catchers!

Demertstraat 4 • 6227 AR Maastricht • Tel 043 - 36 I 47 18 
info@CortjensDC.nl • www.cortjensdc.nl
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Drukken of printen Grafisch ontwerp

Niets werkt beter dan 
fysiek geproduceerde media. 

Druk- en printwerk dus!

Meedenkers en designers 
zullen je identiteit 

versterken.

mailto:info@CortjensDC.nl
http://www.cortjensdc.nl
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Geopend:
Dinsdag - vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur

Dorpsstraat 48, 6227 BP Heer-Maastricht 
Tel. 043 - 3616376, www.maison-culinair.com

Wij verzorgen ook warme en koude buffetten

Geopend:
Dinsdag- Vrijdag: 8 tot12.30 uur, 13.30 tot 18.00 uur

Zaterdag: 8.00 tot 17.00 uur

Akersteenweg 22,6227 AA Maastricht 
Tel. 043 - 3613925, qnsquqqden@planet.nl

Fietsen van de merken Giant, Gazelle, Batavus en Cortina 
Electro fietsen van de merken: Giant, Gazelle en Batavus 
Scooters van de merken: Peugeot en Sijm

http://www.maison-culinair.com
mailto:qnsquqqden@planet.nl
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Proloog

De feestverlichting hangt alweer in de straten, de dagen zijn qua licht al weer 
kort, kortom het einde van het jaar dient zich alweer aan. En dat betekent bij 
Heer Vooruit de grote muzikale klapper, Winterproms geheten. De voorbe
reidingen zijn in volle gang. Het belooft weer een spektakel te worden, deze 
keer op zondagmiddag om 15 uur.
Sedert de zomervakantietijd vonden diverse activiteiten plaats, muzikaal en 
niet muzikaal. We begonnen (traditioneel) met de bemensing van de buf
fetten bij Preuvenemint. En de bemensing van de buffetten was meermaals 
aan de orde de afgelopen maanden o.a. bij MW, concerten bij Mercedes 
en de 11e van de 11e in het MECC. Allemaal ten behoeve van de clubkas. 
Optredens waren er bij de heropening van de grot in de tuin van Opveld, 
de uitvaart van Lieke Willems werd opgeluisterd en het Leerlingenorkest 
toog naar Meerssen. In Lieke Willems verloren we een trouwe supporter en 
ondersteuner van onze vereniging.
Ook de Berlijnreis kreeg verder vorm en inhoud. Hoewel pas in oktober 2020 
vragen sommige organisatorische zaken nu reeds om actie. Jullie lezen 
erover in dit Vooruitzicht evenals over de Fashion & Fun avond. Aen de Wan 
omgetoverd in een heuse modetempel met catwalk.
Grote aandacht moeten wij allen geven aan de uitbreiding van het bestuur.
Na het eerder stoppen van Yvette en Carol is ook Leon de Roij gestopt als 
bestuurslid. Het principe vele handen maken het werk licht, werkt nu dus 
omgedraaid: weinig handen moeten veel werk verzetten. Bekend is dat we 
nog steeds op zoek zijn naar een voorzitter, maar even nijpend is het gebrek 
aan bestuursleden. Willen we alle activiteiten in min of meer dezelfde vorm 
voortzetten dan is uitbreiding heel noodzakelijk. Kijk eens in je omgeving 
rond of er wellicht geschikte kandidaten zijn om het bestuur te versterken.
Tot slot de afronding met muziek in de kunst. Deze keer een schilderij van

René Magritte. Het schilderij is afkomstig 
van de expositie samen met Dali in Brussel 
en heet ‘ Het ontstaan van vuur’. Opletten 
dat onze tuba’s niet vlam vatten tijdens de 
proms.

Veel leesplezier en alvast een fijne feestde- 
cember maand.

De redactie
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Winterproms 15 december

Met trots informeren wij u over een nieuw muzikaal project van Harmonie 
Heer Vooruit.

Op zondagmiddag 15 december 2019 presenteert Harmonie Heer Vooruit 
met haar WINTERPROMS concert de opvolger van de traditionele Gala- 
concerten. Het concert vindt plaats in de theaterzaal van Mercedes Benz 
CAC, Gelissendomein 5 te Maastricht, (tegenover het Gouvernement).
De aanvang is 15.00 uur. Gekozen is om af te stappen van de traditionele 
zaterdagavond en de switch te maken naar een zondagmiddag concert met 
aansluitend een gezellige afterparty.
Voor deze eerste editie van de WINTERPROMS heeft de organisatie lokale 
muzikale samenwerking gezocht.

Vocalgroup Mes Amie is afkomstig uit Amby en een hechte muzikale vrien
dengroep. Deze timmert al jaren behoorlijk aan de weg met haar muzikale 
activiteiten. De organisatie is dan ook erg blij dat ze voor dit concert de 
samenwerking met Vocalgroup Mes Amie hebben weten te strikken. Het uit 
ruim 40 zangers bestaande gezelschap zal twee prachtige werken samen 
met het orkest uitvoeren en daarnaast enkele werken met het eigen combo 
ten gehore brengen.
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Anna Emelyanova is afkomstig uit Moskou maar woont sinds een aantal 
jaren in Maastricht. Ze begon haar muzikale opleiding op zesjarige leeftijd. 
Anne kreeg pianoles op een speciale lagere school voor jong talent (Gnes- 
sins State Musical College in Moskou) en ze zette haar muzieklessen voort 
op een bijzondere middelbare school, waar ze zang studeerde. Naast deze 
muzikale training werkte ze op de jeugdafdeling van het beroemde Stanis- 
lavski Opera Theater en nam balletles.

Anna studeerde voor haar bachelor opleiding Concert en Opera, Kamer
muziek en Docent op de Russische Academie. Tijdens haar studie vertolkte 
ze verscheidene rollen in de Opera Studio van de Academie. Naast haar 
concertactiviteiten was Anna ook actief als componist en ze werkte zowel 
als zangeres bij het Moskous Staatscircus als in studio’s en bij verschillen
de ensembles. Ze wilde graag haar talent voor opera verder ontwikkelen 
en daartoe kwam ze in 2012 naar Maastricht om aan het conservatorium te 
studeren bij Axel Everaert.

In 2015 voltooide ze de Master opleiding Solozang en Opera Cum Laude. 
Gedurende haar studie ontving ze een beurs om in Italië deel te nemen aan 
de prestigieuze Mediterranean Opera Studio.

Na haar afstuderen heeft Opera Zuid Anna uitgenodigd, ze zong daar vervol
gens rollen zoals Clorinda in La Cenerentola van Rossini, Gilda in Rigoletto 
van Verdi, Musetta in La Boheme van Puccini, Susanna in Le Nozze di Figa
ro van Mozart, Sophie in Werther van Massenet and La Princesse Elsbeth 
in Opera Fantasieën van Offenbach. Dit seizoen zingt ze de rol van Tatjana 
Larina in de productie Eugen Onegin van de Nederlandse Reisopera.

Anna Emelyanova zal tijdens haar optreden met Harmonie Heer Vooruit ook 
samen optreden met de Vocalgroup Mes Amie en een prachtig duet zingen 
met Erwin.

Erwin behoeft feitelijk geen verdere introductie. De immens populaire Maas
trichtse zanger weet van elk optreden een waar feest te maken. Hij stond al 
lang op het verlanglijst van de organisatie en die is dan ook erg blij met de 
medewerking van Erwin aan WINTERPROMS 2019. Lekker, zoe lekker.....
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Einsteinstraat 16-B, 6227 BX Maastricht, 043 -3618166

Openingstijden: di-zo 16.30 - 22.00 uur 
Maandag gesloten



De voorverkoop is inmiddels gestart en wij hopen u ook dit jaar weer te mo
gen begroeten bij ons jaarlijkse concert.

Mocht u kaarten willen bestellen, dan kunt u dit doen via een email aan 
info@vriendenheervooruit.nl of uw kaarten rechtstreeks bestellen bij het 
voorverkoopadres:
Monique Budy - Desiree Leesensstraat 34 in Heer (tel 043 3614014) of op 
dinsdagavond in Aen de Wan tijdens de repetitieavonden.
De kaarten kosten € 15.00
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■MHOSTONS
Assurantiën

Verzekeringen & Advies

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

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Kicken

Burgemeester Cortenstraat 87 
6226 GR Maastricht 

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

http://www.kostons.nl
mailto:info@kostons.nl
mailto:info@bloemenkicken.nl
http://www.bloemenkicken.nl
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19 Wintetvwms

Harmsfês *nmr V®smjÉt

ZONDAGMIDDAG 
15 DECEMBER

M.m.v. Koor Mes Amie uit Amby 

Erwin en sopraan Anna Emyiianova

Aanvang 15 00 uur 
Zaal open 14.00 uur 
Prijs € 15,--

Voorverkoop: Monique Budy 
D. Leesensstraat 34 Maastricht 
en op dinsdagavond in O. C. Aen de Wan

Locatie:Zaal Mercedes-Benz CAC 
Gelissendomein 5, Maastricht Randwijck
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(Her)opening grot Heilig Hart grot tuin Opveld

Tijdens de Nationale burendag op 29 september organiseerde de Stichting 
Vrienden van Kloostertuin Opveld een buurtfeest om de geslaagde restau
ratie van de Heilig Hart-grot te vieren. Voorzitster Marieke Smits heette de 
aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Jim Janssen, die de grot 
‘opende’ samen met de twee zusters van de Voorzienigheid en broeder 
Lambertus.
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De muzikale omlijsting was van Harmonie Heer Vooruit onder aanvoering 
van Jos Cobben en dirigent Math Knubben. Na een extra repetitie in de 
voorbereidingen op de Winterproms trokken zij richting de Kloostertuin. 
Gesterkt door de broodjes van Margret. Gelukkig was het droog op dat mo
ment, nadat de dag voorafgaand de vraag aan de orde was geweest of het 
wel door zou gaan.

Na de plechtigheden trok het gezelschap naar de grote open plek in de tuin 
waar voor een natje en een drankje was gezorgd, waar activiteiten werden 
gehouden, waar pizza verkrijgbaar was, uitleg over bijen werd gegeven en 
diverse muzikale optredens. De Vrienden spraken van een geslaagde buren- 
dag op hun website.
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Ook muzikanten van harte welkom in
Chinees-lndisch en Thaise Restaurant

Niels Bohrstraat 34 (hoek van Burg. Kessensingel) 
Heer - Maastricht

Telefoon 043 -361 02 16

Kopen bij Weerts, plezier voor jaren!
Winkelcentrum “De Leim”
Dorpstraat 1 - 6227 BK Maastricht 
tel. 043 3671188
www. weertso nline.nl



OPGEDICHT l 
1006!

Concertreis naar Berlijn

Nadat tijdens de algemene ledenvergadering in maart van dit jaar het plan 
voorgesteld werd om een concertreis naar Berlijn te organiseren samen met 
zustervereniging St. Caecilia uit Hoensbroek is er al een berg werk verzet. 
Inmiddels kunnen we melden dat we ruim 175 aanmeldingen hebben van 
muzikanten en partners en dat de reis definitief doorgang zal vinden.Van 22 
tot en met 25 oktober gaan we naar Berlijn en dat betekent dat er een hoop 
werk te verrichten is voor de reiscommissie. Die is voortvarend van start 
gegaan en de contouren van de reis worden meer en meer zichtbaar.

Reichstag

Enkele belangrijke zaken staan al definitief vast.
• Tijdens het verblijf in Berlijn worden er twee concerten gegeven. Hiervoor 

zijn de contracten inmiddels getekend.

• Zo zal er in de wereldberoemde Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche een 
concert worden gegeven op vrijdag 23 oktober en op zaterdag 24 oktober 
zal geconcerteerd worden in het MOA Congrescentrum.
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• Het hele reisgezelschap zal gezamenlijk worden ondergebracht in het 
****Hotel Tierpark Berlin. Gereisd wordt met luxe touringcars van de Firma 
Hannemann uit Kerkrade.

De reiscommissie streeft er samen met de reisorganisator naar om in maart 
2020 het volledige programma met alle opties voor excursies en andere ac
tiviteiten gereed te hebben en deze tijdens de Algemene Ledenvergadering 
2020 te presenteren.

Een greep uit de excursiemogelijkheden welke we momenteel in kaart bren
gen:
• Berlin Highlights Tour met een bezoek aan: East Side Gallery - Checkpoint 

Charly - Brandenburger Tor- Unter den Linden - Friedrichstrasse - 
Gendarmenmarkt

• Bezoek aan de voormalige Stasi gevangenis Hohenschoenhausen
• Bezoek aan het Olympisch Stadion Berlijn
• Bezoek aan Philharmonie Berlijn en Musikinstrumenten Museum
• Shoppen bij Potsdamer Platz - Maal of Berlin en Arkaden
• Shoppen bij KADEWE aan de Kurfürstendamm
• Bezoek aan de Hackische Höfe
• Bezoek aan de Reichstag met als hoogtepunt een fenomenaal uitzicht 

over Berlijn uit de glazen koepel van de Rijksdag.
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Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden welke we in handige com
binaties zullen aanbieden.

Plaatsen beschikbaar voor supporters
Voor de 4 daagse reis naar Berlijn is er een beperkt aantal plaatsen be
schikbaar voor supporters. Supporters kunnen het hele programma met de 
groep meemaken tegen een zeer aantrekkelijke prijs van 250,00 Euro per 
persoon.

In deze prijs is inbegrepen:
• Reis naar Berlijn met luxe touringvar
• 3 overnachtingen op basis half pension in het ****Tieprak Hotel Berlin
• Toegang tot 2 concerten
• Deelname aan alle excursies en rondleidingen in Berlijn
** Indien men van een eenpersoonskamer gebruik wenst te maken is er een 

toeslag van 20 Euro per nacht.

Bij interesse om de reis als supporter mee te maken adviseren we snel con
tact op te nemen met het secretariaat van Harmonie Heer Vooruit. 
Secretariaat@heervooruit.nl. Aanmeldingen worden in volgorde van binnen
komst geregistreerd. Het aantal vrije plaatsen is beperkt. Wees er snel bij en 
ga met ons mee naar Berlijn.
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••PLUS Schriever

De meest complete, 
de meest voordelige 
en de Supermarkt met de 
meeste Service in uw omgeving

De Mandei 7.02 
6227 CS Maastricht 
Telefoon 043 -3561555

jschriever@plussupermarkt.nl

PLUS

mailto:jschriever@plussupermarkt.nl


Fashion and Fun

Maanden hebben Peter Kicken en de dames Marja Pasmans, Marian van 
Engelshoven, Agnes Braeken, Marlou Kicken, Betsie Michon, Karin Verbeet, 
Kelly Verstraelen en in de laatste fase Henk van den Hof gewerkt aan de 
voorbereidingen van de eerste editie van Fashion and Fun. Ondernemers 
benaderen, overleg voeren, afspraken maken, afspraken corrigeren, model
len regelen, afzeggen en weer regelen maar uiteindelijk gaat zaterdagavond 
27 september de zaal van Aen de Wan open en komen de bezoekers in een 
schitterend aangeklede zaal met catwalk terecht. En om de catwalk heen, 
stands van Heerder ondernemers, die aansluiten bij het thema Fashion and 
Fun.

Zo loopje in HHV-uniform op straat met de harmonie, zo loopje in datzelfde 
uniform op de catwalk. Zo loop je in aangepast tenue oud papier op te halen 
in de straten van Heer, zo loop je in dezelfde outfit op de catwalk in Aen de 
Wan. Het kan verkeren.

Samen met Marion Mode, Piccobello, Infraligne, Maison Culinair, Bam bam, 
CE Schoenmode, Jungskes en Meitskes, Ritchi brillen, Kim Collier, Roxsan 
Boro Style sieraden, Promising the Label en Tamara Jaspers is onze voorbe
reidingsgroep er in geslaagd een mooi programma te organiseren.
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De opbouw voorbereidingen starten op donderdag als Henk van den Hof 
(Soft and Sound) de eerste vrachtwagen komt lossen, ’s Avonds als de cat- 
walk staat met aangepast licht, ontstaat het ‘WOW’ gevoel, wat is van een 
kale zaal te maken.

Vrijdag rond het middaguur gaan de voorbereidingen verder. In de voorver
koop zijn ruim 100 kaarten verkocht dus ruim 100 stoelen worden geplaatst. 
De tafels voor de ondernemers worden klaar gemaakt. Ondertussen komen 
de ondernemers met kleding binnen, benodigd voor de modeshows die 
avond.

Nog voor dat de glazen met bubbels zijn gevuld, het welkomstdrankje voor 
de bezoekers, betreden de eerste gasten de zaal. Marja Pasmans en Lindy 
Mast openen de avond en heten iedereen welkom. Zij leiden het publiek 
verder door de avond.



Het eerste deel van het programma wordt geopend met de ons bekende mo
dellen aangekleed als oud papierophalers. De begeleidende tekst is tevens 
een oproep voor nieuwe ophalers. Dan begint de modeshow echt. Meer 
professionele en minder professionele modellen, bekende en minder beken
de modellen van klein tot groot lopen over de catwalk.

Achter de schermen, in lokaal drie, is het een drukte van belang om ie
dereen op tijd op de catwalk te hebben. Modebewuste kleding, aangepast 
schoeisel, bijbehorende brillen, accessoires, alles is aanwezig. Zowel tijdens 
de show voor de mannequins, als voor het publiek in de kramen.
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Het publiek wordt getrakteerd op een tweetal modeshows. En tussen de 
modeshows is er een optreden met salsa dans. Als of het nog niet warm 
genoeg is in de zaal wordt het publiek opgezweept met zwoele bewegingen.

aupmg
Auping nights, Betterdoys

GassE Slaapcomfort Maastricht
Akersteenweg 60 - 62 

+31 (043)-8517980
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En zo leiden Lindy en Marja ons door de avond. De organisatie heeft al snel 
een evaluatie van de eerste Fun and Fashion avond en constateert dat een 
tweede editie er in zit, maar op iets langere termijn. Ook zullen bepaalde 
zaken dan iets anders geregeld moeten worden, maar het zal beginnen met 
de beschikbaarheid van Soft and Sound, Henk, zonder wiens inzet het niet 
te realiseren is.
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FOODSTORfc

WOW Foodstore. Dorpstraat 21, 
6227 BK Maastricht, 043,201214

FYSIOTHERAPIE WEERTS
Uw gezondheid, onze zorg!

Manuele fysiotherapie 
Sportgerelateerde fysiotherapie 
Beweegprogramma's 
Oedeemtherapie
Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn
Neurologie
COPD
Vaatlijden

Einsteinstraat 8 
Heer-Maastricht 

043-3614553 
www.fysioweerts.n I

ELECTRO-RADIO-ÏV-HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Burg. Cortenstraat 23 MAASTRICHT 
1043 - 3 63 43 71 

beckers@euronics.nl EURONIC

http://www.fysioweerts.n
mailto:beckers@euronics.nl
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£ 'fr De partner voor al uw fiscale 
en administratieve zaken.

Brothers Consultants
& Partners

Administrateurs en Belastingadviseurs

Minderbroedersberg 5 
6211 LK Maastricht 

T: 043 30 20 20 5 
info@brothersconsultants.nl 

www. brothersconsu Itants. n l

mailto:info@brothersconsultants.nl


Leerlingenorkest in Meerssen

Op zondag 22 september verzamelden de leden van het Leerlingenorkest 
om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Nachtegaal in Rothem. Het doel was 
tweeledig: enerzijds lekker wandelen in de natuur en anderzijds een klein 
concert in de natuur.

Het weer werkte mee die dag en zo konden onze leerling-muzikanten (en 
gevorderden) genieten van een wandeling onder een stralend zonnetje. Er 
volgde een flinke wandeling.

Terug bij de Nachtegaal was er eerst een korte pauze om bij te komen van 
de wandeling en daarna volgde een kort concert onder leiding vanm Wouter 
Pletzers, waarbij de volgende stukken werden gespeeld: Hobson’s Choice, 
Chester’s Chase, Accidentally in Love, Highlights from Harry Potter, Rock- 
tangle en Avanti. Een gezellige dag!
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KOEKKELKOREN
DRAIMKEIM BV

Maastricht tel. [043] 363 26 36 
www. ko e kke lkoren.nl

Café 't Kö(ke
Dorpstraat 23 

6227 BK Maastricht 
Tel. 043-3613659

www.kolke.nl

Tevens verzorgen wij in onze zaai:
Feestjes
Vergaderingen
(event. met innen}

Koffietafels
of voor een goed glas Sier in ons café.

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com

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

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

uw complete glasleverancier

http://www.kolke.nl
mailto:cafe.kolke@hotmail.com
mailto:info@aartsglas.nl
http://www.aartsglas.nl
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Sinterklaas in het Heer Vooruit land

De Sint is weer in het land, dus ook het Heer Vooruitland werd bezocht. 
Onder aanvoering van Kelly Verstraelen en Yvette Cobben was de foyer in 
gereedheid gebracht. Zou de Sint Heer weten te vinden? Sint was die dag 
actief in België, maar arriveerde op tijd bij de (klein) kinderen in Heer.

Het Leerlingenorkest onder leiding van Wouter Pletzers gaf ook weer akte 
de présence en zo kon iedereen genieten van Sint en zijn zwarte Pieten, van 
de cadeaus, het strooigoed op de tafels en dus de muziek.

Aan het einde van de ochtend was het tijd voor Sint om weer te vertrekken, 
naar de volgende kinderen. Waddy was net te laat om de Sint nog te ont
moeten.

Dank aan de organisatie, het Leerlingenorkest en natuurlijk Sinterklaas en 
zijn gezelschap!
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Winteractiviteit: wandeling Savelsbos

Op zaterdag 28 december vindt de laatste activiteit van 2019 bij Heer Vooruit 
plaats. Traditioneel zorgt de Activiteitencommissie voor de afsluiting waarbij 
de kerstcalorieën worden aangetast: de winteractiviteit. We hebben beslo
ten om voor dit jaar een activiteit dicht bij huis te houden. We gaan naar de 
buren: het SAVELSBOS, vanuit Gronsveld.

Het voorbereidende team heeft weer tijd noch moeite gespaard om er weer 
een fantastisch geheel van te maken. De lat is voorgaande jaren hoog ge
legd. Laat je ook nu weer verrassen!

We gaan een mix maken van speur- en smaaktocht, voor jong en oud en 
desgewenst kun je de hond en de kat ook nog meenemen.

Begin- en eindpunt is: De Zwaluw, Rijksweg 2, Gronsveld, t Schiepertje.
De wandeltocht tocht zal alles bij elkaar ruim 2 uur in beslag nemen. Na 
afloop kun je uiteraard nog nagenieten van een hapje en een drankje.
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PROGRAMMA 
Wandeling Savelsbos

13.30 uur: Samenkomst De Zwaluw Gronsveld 
14.00 uur: Start groepen Rondwandeling met opgaven
16.30 uur: Terugkomst De Zwaluw

Samenzijn met hapje en drankje en inleveren wedstrijdformulier.

Inschrijfformulier uiterlijk 21 december inleveren bij Peter Kicken, Raymond 
Braeken of via email aan secretariaat@heeervooruit.nl. De kosten bedragen 
€ 7,50 te voldoen bij aanmelden (t/m 12 jaar gratis).
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Hulp bij MW

Na de winterstop van de voetbalcompetitie beginnen voor ons ook weer 
de activiteiten in de Geusselt. Raymond Braeken heeft de toezegging van 
'Veer zien MW' weer binnen om het tweede deel van de competitie weer de 
buffetten te bemensen. De app 'Hulp HHV Veer zien MW zal dan ook weer 
binnenkort de lucht in gaan.

De eerste wedstrijden zijn:
Vrijdag 17 januari: MW - NEWC 
Vrijdag 31 januari MW - Jong PSV 
Vrijdag 14 februari MW - Go Ahead en 
Vrijdag 28 februari MW - Den Bosch 
Vrijdag 13 maart MW - Eindhoven.

Aanvang: 20 uur, aanwezig 18.30 uur

Iedereen kan meedoen, laat het niet het
zelfde kleine clubje zijn dat alle wedstrijden 
moet doen. Melden bij secretariaat of direct 
bij Raymond Braeken.

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY'
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AGENDA

15 Februari: 
23 Februari: 
8 maart:

11 maart:
23 februari:

Valentijnsconcert
Optocht Heer Sjraveleirs
Opluisteren mis Grubbenveld,
Leerlingenorkest
Jaarvergadering
Concert met koren Sjamaes
en Sjantée
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BOVAG AUTOBEDRIJF

BEN GEIJSELAERS
Dorpstraat 75 • 6227 BL Heer-Maastricht 

Telefoon 043-3610775 • Telefax 043-3671682

Ingang werkplaats: Voor al uw reparaties en onderhoud
Pastoor Heynenstraat aan personen- en bedrijfsauto’s

• Diners • Lunches • Vergaderingen

Ruime parkeergelegenheid

Akersteenweg 218 • m6227 AE Maastricht • Tel. 043-3610600 
www.indenhoof.nl

http://www.indenhoof.nl


Met dank aan de sponsor

Een van onze sponsors waarop Harmonie Heer Vooruit vaker een beroep 
kan doen is bloemisterij Kicken gelegen aan de burgemeester Cortenstraat. 
Zo ook tijdens de Fashion and Fun avond, waar de zaal geheel in stijl werd 
aangekleed. Wij willen u de creaties niet onthouden met dank aan onze 
sponsor.
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OPGEDICHT
1006'

Lieke Willems overleden

In memoriam

Binnen één jaar na het overlijden van haar man Pierre hebben we afscheid 
moeten nemen van:

Lieke Willems

Op 19 augustus jl. bereikte ons het droeve bericht dat Lieke 
was bezweken aan de gevolgen van een noodlottig ongeval 
nabij Reijmerstok. Ruim één week werd gehoopt op herstel, 
dat niet intrad.

Lieke is evenals Pierre nauw betrokken geweest bij Heer 
Vooruit. Samen bezochten zij de activiteiten van Heer Vooruit 
zolang de gezondheid van Pierre dat toeliet. Daarna was zij 
alleen aanwezig bij de harmonie, deze steunend waar mogelijk, 
veelal in de catering.
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Wie kende binnen de harmonie niet de bakproducten van 
Lieke en waren de koffie en ‘bruudsjes’ van Lieke geen begrip



in onze tent op het Preuvenemint, om maar wat voorbeelden te 
noemen. In plaats van nu in Preuvenemints tijd te genieten van 
die ‘bruudsjes’, staan we hier om afscheid van haar te nemen.

Was het niet Lieke, die ervoor ijverde dat het Leerlingenorkest 
jaarlijks op Vijverdal, waar Pierre werd verzorgd, een mis 
opluisterde?

Lieke cijferde zich zelf altijd weg, trad nooit op de voorgrond 
en vond het vervelend als zij publiekelijk werd bedankt voor 
bewezen diensten. Zij was dankbaar richting iedereen die haar 
hielp, maar vond het vanzelfsprekend als zij iemand of Heer 
Vooruit hielp.

Na een met liefde uitgevoerde zorgzame periode voor Pierre, 
kreeg Lieke vorig jaar september weer meer tijd voor zichzelf. 
Lang heeft zij hier niet van mogen genieten. Het noodlot sloeg 
binnen een jaar toe.

Lieke dank voor je inzet voor Heer Vooruit als vereniging en 
voor individuele leden.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe om dit verlies te 
dragen.

Lieke werd zaterdag 24 augustus begraven in de St. Petrus 
Banden kerk in Heer, waarbij o.a. Heer Vooruit de uitvaart 
muzikaal opluisterde.

Bestuur Harmonie Heer Vooruit

Uitgesproken door Ag nes Braeken namens Heer Vooruit tijdens 
de begrafenis.
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oogwereld

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

oogwereld ritchi
Akersteenweg 102 | Maastricht | T. 043 3615025

www.oogwereld.nl

http://www.oogwereld.nl


Heer Vooruit ook weer present op het Preuvenemint

Ook dit jaar start de tweede helft van het jaar weer met het bemensen van 
de buffetten bij het Preuvenemint. Donderdag en vrijdag was Heer Vooruit 
present op het Vrijthof in een stand tegenover het podium. Het grootste 
culinaire openlucht festival van de Benelux vond dit jaar voor de 38ste keer 
plaats op 't Vrijthof in Maastricht.

Dit jaar was het hoofd goede doel de Stichting Stille armen. Mensen die hun 
hoofd recht houden, niet snel klagen, maar ondertussen alle eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Mensen die geen geld hebben voor iets extra’s en 
geen reserves opbouwen voor onverwachte tegenvallers. Deze mensen zijn 
vaak onzichtbaar voor de bestaande hulpinstanties.

Stichting Stille Armen wil deze gezinnen een hart onder de riem steken.
Met name rond de feestdagen, als vrienden, familie en buren genieten van
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Nijverheidsweg 11 - 6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15 - Fax 043 - 361 79 47 
info@trichtglas.nl www.trichtglas.nl

□ Ambachtelijke schoenreparatie
□ Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
□ Orthopedische aanpassingen
□ Sleutelservice

Nell Klaessens Burg. Coretenstraat 6,6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80 ▲ ‘s maandags gesloten

KAPSALON

Dorpstraat 36 
6227 BN Maastricht 
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

mailto:info@trichtglas.nl
http://www.trichtglas.nl
mailto:info@kapsalonaarts-hogenboom.nl


gezelligheid en lekkernijen, is het voor deze gezinnen extra doorbijten. Wij 
zorgen er dan voor dat ook zij een kerstpakket ontvangen en even kunnen 
loskomen van alle financiële zorgen. Genieten met een grote G zoals elk 
gezin dat verdient!

Agnes Braeken had weer de nodige hoofdbrekens overwonnen om de be
mensing rond te krijgen en Margret Knubben had de taak van de verzorging 
van broodjes en koffie op zich genomen. Wat kon er mis gaan?

De donderdag verliep prima en de vrijdagmiddag en vroege avond ook.
Maar dan ontploffen de bezoekersaantallen op vrijdagavond. Of om de 
woorden van het organiserend comité aan te halen: Op vrijdagavond is het 
nog nooit zo druk geweest. En dat merkje. Op het plein en in de tenten. Alle 
zeilen bijzetten om de klanten te bedienen. Geduldig wachtenden in de rij, 
maar ook gasten die menen dat de rij niet voor hen geldt. Gevolg een hele, 
hele drukke avond tot sluitingstijd.

De donderdag en vrijdag bij het Preuvenemint was de start van een druk 
Heer Vooruit weekend, want op zaterdag volgde de begrafenis van Lieke 
Willems, die muzikaal werd opgeluisterd en het ophalen van het oud papier.
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Wis geer

Dat voorafgaand aan de wedstrijd MW- Roda JC een manifestatie 
was op het terrein voor de Geusselt? Ook daar was een ploeg Heer 
Vooruiters aanwezig om de dorstigen te voorzien van een natje.

Menno

Dat Jeroen Vulto begin augustus samen met zijn vrouw Inge Vulto in 
Nuenen voor de tweede maal gezinsuitbreiding heeft gehad? Menno 
is het broertje van Kasper.
Dat wij zaterdag 26 oktober al om 10 uur werden geconfronteerd 
met een volle oud papier container? De oorzaak is hiervan onbe
kend, maar kan gelegen zijn in het feit dat Peter Kicken, nu Raymond 
Braeken een tijdje uit de running is, de zaak heeft overgenomen. Een 
oplettende container bewaker wees ons erop dat inmiddels Peter zijn 
naam ook al op de container staat.

Met de eerst teruggekeerde ophaalwagen werd de container gedeel
telijk leeggemaakt, zodat toch tot 14 uur papier kon worden aangebo
den.
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Iedere le zondag van de maand fantastische 
champagnebrunch in

Hotel van der Valk Maastricht 
Vanaf oktober organiseren we iedere 1 e 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. Kinderen tot 12jaar € 12.50

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 €12.50

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen. 
Reserveren via 

www.valk.com/maastricht

http://www.valk.com/maastricht


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

PAULISSEN
BAKKERIJ

De geur van vers brood en gebak
www.bakkerijpaulissen.nl

http://www.bakkerijpaulissen.nl

