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Niets werkt beter dan 
fysiek geproduceerde media. 

Druk- en printwerk dus!
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Grafisch ontwerp

Meedenkers en designers 
zullen je identiteit 

versterken.

Responsive webdesign

leder bedrijf is anders, 
net als iedere website 

die wij maken. *

Sign / grootformaat

Het is niet alleen dat wat je zegt. 
maar wat je uitstraalt.

* Wij maken eye-catchers!
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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

Quaaden
rijwiel- en bromfietshandel

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, qnsquaqden@planet.nl

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

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


Proloog

Op de valreep voor de zomervakantietijd, nog een editie van het Vooruit
zicht. Vele activiteiten hebben immers plaatsgevonden sedert de week voor 
Pasen (Palmpasen) en verdienen aandacht in deze uitgave.

Het belangrijkste nieuws de afgelopen tijd is er echter gelegen in de toe
komst: De geplande concertreis naar Berlijn gaat door. In oktober 2020 
(duurt nog even) gaat een grote groep van muzikanten uit Heer en Hoens- 
broek (HeHO) naar de hoofdstad van Duitsland. HeHo komt eraan met 
meerdere bussen, verzorgt twee concerten en maakt kennis met de stad en 
haar bezienswaardigheden. Travelmanagement Jean Boelen en een organi
satiecomité startten inmiddels de voorbereidingen.

Direct na de zomermaanden start ook de echte voorbereiding voor de Win- 
terproms 2019. Voorbereidingen waarvan ook nu al zaken merkbaar zijn. 
Zoals bekend is de Winterproms een matinee uitvoering op 15 december bij 
Mercedes Benz CAC. Om de kas/spaarpot voor de Berlijnreis te helpen is er 
voorafgaand aan het concert een brunch gepland, waarover later meer. De 
voorverkoop is inmiddels gestart zowel voor het concert. Twijfel niet en meld 
je aan.

Dat even wat de toekomst betreft. Terugkijken in dit Vooruitzicht doen we 
naar Palmpasen (Leerlingenorkest), het Jaarfeest, optreden met Slenaken, 
concert bij Sjaander broonk, opluisteren mis communiekinderen etc. Wat 
was de opkomst groot bij de processie!

Tenslotte weer een bijdrage voor ‘muziek 
in de kunst’. Deze keer een ets van 
Rembrandt, hoe kan het ook anders 
in hetjaarvan Rembrandt, 
voorstellende ‘Straatmuzikanten ’,
1635. Van de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum.

Veel leesplezier en fijne vakantietijdl!

De redactie
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Sjaander broonk 2019

Na geruime tijd afwezig te zijn geweest bij Sjaander broonk of processie 
In Scharn, keerde Harmonie Heer Vooruit terug voor een concert. Terwijl 
Scharn nog ontwaakte na een optreden van Erwin op zaterdagavond, open
de onze muzikanten de broonkzondag. Nu Erwin en Heer Vooruit nog apart, 
straks met de Winterproms samen op de bühne.

De opening van het concert was voor de Drumband onder leiding van Rian 
Pasmans. De Drumband voerde enkele muziekwerken uit en deze muzi
kanten voegden zich daarna bij het Harmonieorkest. Samen speelden ze de 
Mars Drumbo. Wat volgde was een gevarieerd programma, goed passend 
bij de sfeer van een Broonk.

Jammer, dat zeker bij aanvang van het concert, de belangstelling gering 
was. Dat weerhield dirigent Sjef Pieker en zijn muzikanten er niet van vol
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overgave het programma uit te voeren. Het publiek hoorde o.a. Postcard 
from Singapore deel 1. Mars Glorioso, Canto a Unicef, In Festive mood, 
Mars DSM research, Brazil en Mars Saint Triphon.

Maar liefst anderhalf uur duurde de presentatie van Heer Vooruit. Daarna 
was het voor diverse vrijwilligers nog niet afgelopen in Scharn. Want naast 
de muzikale opluistering werden ook de buffetten bemenst door heer Vooruit 
op zondag.
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Einsteimtraat 16-B, 6227 BX Maastricht, 043 -3618166

Openingstijden: di-zo 16.30 - 22.00 uur 
Maandag gesloten



Jaarfeest in het teken van Mexico

Daar sta je dan als vereniging van te kijken. Terwijl het Jaarfeest zich langs 
het gebruikelijk stramien voltrekt, staat ’s middags een groep Mexicanen 
voor de deur, die vraagt op het feest te mogen spelen. En al spoedig klinkt 
het Mexico, Mexicooooooooooo door de Wan. Tussen het spelen door laven 
de muzikanten zich aan de Tequila, die gereed is gezet. Voor hen geldt 
duidelijk: Zonder draank geine klaank.

Er wordt wel gezegd dat iedere gelijkenis stoelt op toeval, maar sommigen 
lijken tot verrekte veel op ons bekend muzikanten, die we eerder die dag 
ook al muziek hebben horen maken. Alleen deze club lijkt versterkt met onze 
eredirigent Huub Nickel.

En of dat nog niet verrassing genoeg is, staat ook Ruby voor de deur. Of hij 
dansles mag komen geven in de Meringue en de Salsa. Al snel heeft de man 
de dansvloer vol en worden de deelnemers getraind in de pasjes en hoe te 
swingen met de heupen. In twee delen komen de specifieke dansen aan 
bod. Uiteindelijk afgesloten met een dans (?) waarbij de deelnemers onder 
een stok moesten door dansen/kruipen/bewegen. Uiteraard lukte dat niet 
iedereen en zijn de meeste foto’s daarvan ook niet geschikt voor publicatie.
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KIMOSTONS
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


Het Jaarfeest 2019 kende zeven jubilarissen: Jean Boelen, 25 jaar en 
Charlotte Verbeet, Simone Lochs, Bric Jeurissen, Carol Magnée, Peter 
Kicken en Mare Verbeet ieder 12,5 jaar Heer Vooruiter. Speciaal voor 
het jubileum van Jean had Miquel Rodrigo de reis vanuit Spanje naar 
Heer gemaakt en hij was de hele dag te gast in de Wan, waardoor twee 
eredirigenten (Huub Nickel eveneens) aanwezig waren.

De dag begon zoals dat hoort met het opluisteren van de mis in de Petrus 
Banden kerk, samen met het koor St. Cecilia. Dirigent Sjef Pieker had weer 
een mooi ‘concert’ samengesteld. Om negen uur waren de muzikanten 
aanwezig in de kerk. Agnes Braeken memoreerde in de voorbeden de 
jubilarissen en de overleden leden van het afgelopen jaar.
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Muziek in de kerk tijdens Jaarfeest

❖ Intrede
Deel 2 uit Postcard from Singapore

❖ Tussen de 1e & 2e Lezing
Vzpominka na Zbiroh

❖ Onder de offerande
Canto a Unicef

❖ Tijdens de communie uitreiking
Air Pathetique en Mood Romantic

❖ Einde van de viering
St. Florian Choral

Na afloop speelt Harmonie Heer Vooruit voor de kerk:
DSM Research mars

Na afloop van de mis speelt Heer Vooruit op de trappen onder een heerlijke 
zon. Hebben we in het verleden al sneeuw gehad op tweede paasdag, 
deze keer heeft de zon de overhand. Het korps verplaatst zich naar de 
begraafplaats in Heer waar gespeeld wordt en waar een deel van de 
jubilarissen bloemen legt ter nagedachtenis van de overleden leden.
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Aangekomen bij Aen de Wan zit Leon de Roij te wachten met de bonnen en 
staat het Damescomité klaar achter de koffie, broodjes en vlaai. Even een 
moment rust tussen de ochtendverplichtingen en de interne huldiging en 
aansluitende receptie.

Mare Verbeet verzorgt namens Heer Vooruit de interne huldiging. Op de 
eerste plaats worden de vrijwilligers bedankt, die de vrijdag voor Pasen de 
Wan weer hebben aangekleed, binnen en buiten. En de kerk want ook daar 
moet een en ander worden klaar gezet en opgeruimd.
De Mexico kleuren en attributen en verdere inrichting verschenen in de Wan, 
de vlaggen buiten en de stoelen in de kerk. Ook is er dank aan de dirigent
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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. weertson I ine.nl



ODGEaiOHT
1006!

en de muzikanten voor het opluisteren van deze dag op verschillende 
plekken.

Twee personen worden welkom geheten bij de vereniging. Milou Clarijs 
ontvangt de bekende roos en Rian Pasmans, al langer bekend bij Heer 
Vooruit, wordt welkom geheten als instructeur van de Drumband.

Dan staat de eerste jubilaris in de spotlight: Jean Boelen: zilveren jubilaris. 
Jeans loopbaan bij Heer Vooruit wordt doorgenomen, bestuurslid en even 
voorzitter en zeker zijn bemoeienissen bij het Galaconcert. Jean werkt nu 
aan de Winterproms 2019 in december.

Charlotte Verbeet en Simone Lochs worden samen toegesproken omdat 
hun 12,5 jarige loopbaan bij Heer Vooruit er nagenoeg gelijk uitziet. AMV- 
klas, Leerlingenorkest en Harmonieorkest. Alleen de muziekinstrumenten 
verschillen: Hobo en saxofoon.

Derde muzikant jubilaris Eric Jeurissen is niet alleen muzikant bij Heer 
Vooruit, maar verricht evenals voornoemde jubilarissen veel vrijwilligers werk 
bij bijvoorbeeld bemensen van buffetten.



De niet-muzikanten Peter Kicken en Carol Magnée hebben in hun 12,5 jaren 
vooral bestuursactiviteiten ontplooid. Peter is nog steeds bestuurlijk actief 
als vicevoorzitter en bij vele activiteiten, Carol heeft het bestuur inmiddels 
verlaten. Carol is wel nog actief als toneelmeester bij de Galaconcerten, 
waarvoor hij weer gestrikt wordt.

Jubilaris Mare Verbeet wordt door Marja Pasmans toegesproken. Hij is 
actief als ‘stagiaire’ bij het bestuur en belast met communicatie: website, 
nieuwsbrieven, activiteitenoverzicht en op weg naar zijn 50e Vooruitzicht. 
Marja haalt zijn vaak relativerende inbreng aan in het bestuur.

Daarna is het de beurt aan René op den Buijs om namens KNMO de 
jubilarissen toe te spreken en de bijbehorende versierselen op te spelden. 
Als vereniging is het fijn, dat de jubilarissen op deze manier nog worden 
toegesproken door de bond, want op andere plaatsen is dat alleen voor 40 
jarige jubilarissen of hogere jubilea.

Alvorens de receptie aanvangt wordt Raymond Braeken nog in het zonnetje 
gezet als aanvoerder van zijn equipes oud papierophalers en buffet 
bemensers bij MW. Als organisator duwt, trekt, vervangt en vult hij aan, 
waar gaten vallen in zijn equipes om toch maar vooral compleet te zijn voor 
het ophalen van oud papier of bij MW.

16



De interne huldiging wordt gevolgd door de receptie, waarbij het 
Damescomité zoals gebruikelijk de receptie opent met het aanbieden van 
een cheque. Zo had ook dit jaar Marian van Engelshoven een geldelijke 
bijdrage in petto, die Peter Kicken in ontvangst nam.

De rest van de dag wordt tot vroeg in de avond door gefeest. Jean Boelen 
sluit officieus af om namens de jubilarissen iedereen te bedanken. Een 
lid dat vele jaren bij HHV op de teller heeft staan, gaat naar huis met de 
opmerking: ‘Ut waor bijnao zjus wie vreuger”.

Chapeau aan allen die dit hebben gerealiseerd!
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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


Diverse activiteiten Leerlingenorkest

Onze zondagochtend muzikanten van het Leerlingenorkest hebben de 
afgelopen periode weer op diverse plaatsen hun gezicht laten zien.

Palmpasen
Traditioneel werd op palmzondag een bezoek gebracht aan de 
Croonenhoff, waar zij een concert verzorgden en de Scouting de eigen 
gemaakte paastaken uitdeelde. Een geste, die door de bewoners ieder 
jaar gewaardeerd wordt. Onder leiding van Josette Aerts werden de 
muziekwerken gespeeld.

Communie-mis in Heer

Een tweede activiteit betrof het opluisteren van de communie-mis in Heer 
van de communiekinderen op Hemelvaart. Een versterkt Leerlingenorkest,
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waarvoor dank, bracht de communicanten van Heer en de Heeg naar de 
kerk onder aanvoering van Tamboermaïtre Jos Cobben en luisterde de mis 
op onder leiding van Wouter Pletzers. Na afloop ontbrak een serenade voor 
de feestvierders uiteraard niet. Een mooi visitekaartje van onze vereniging.

GaSSË SLAAP OMFORT

GassE SLAAPCOMFORT

--------------- GassE Slaapcomfort Maastrichtaupmg Akersteenweg60-62
Auping nights, Betterdays +31 (043)-851 7980

. ■



Schoolproject
Ondanks dat de opbrengst qua aanwas van nieuwe leden nihil was bij 
het schoolproject in het vorige schooljaar, hebben Josette Aerts en Agnes 
Braeken toch weer hun schouders onder een nieuwe versie van het 
schoolproject gezet. Waar aanvankelijk alleen Heer Vooruit zou deelnemen 
aan het project, nemen uiteindelijk toch de beide harmonieën deel.
Omdat het project later in het schooljaar gestart is dan de vorige editie, 
is het deze keer ook beperkter van omvang. We geven op basisschool 
Scharn onder schooltijd vier instrumentale kennismakingslessen aan de 
kinderen van groep 5. De kinderen hebben van te voren samen met hun 
muziekdocente een keuze mogen maken tussen dwarsfluit, klarinet, trompet, 
trombone, bariton of slagwerk. Op het gekozen instrument krijgen ze vier 
weken lang les, een kennismaking om te ervaren hoe leuk het is om een 
muziekinstrument te bespelen.

Tijdens de laatste les zal er een kleine presentatie voor de ouders 
plaatsvinden. En daar zit ook het verschil met de vorige editie, toen een 
gezamenlijk concert werd verzorgd door de beide harmonieën, waaraan de 
kinderen deelnamen. Ook de latere kennismaking met het korps staat deze 
keer niet op het programma.

Uit de ervaringen bij het vorige project weten we dat het vele uren arbeid 
vraagt van Josette en Agnes en we vinden het sjiek dat zij ondanks het 
teleurstellend resultaat in 2018 toch weer deze kar trekken.

21



Jaarfeest 2019
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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

ELECIRO-RADIO-ÏV-HUiSHOUDELIJKE APPARATEN

BECKtBS-MR
Burg. Cortenstraat 23 MAASTRICHT

T. 043-3 63 43 71 [EURONICS]
beckers@euronics.nl

http://www.fysioweerts.n
mailto:beckers@euronics.nl


Drumbandfestival

DRUMBANDMIDDAG
HMSMCKISf MUnEKCEZEtSCHAITOl Hfl/RSRA

HARMONIE KUNST DOOR OEFENING
mSMUSTBBflSnftrai

ZONDAG 14APRIL 2019 
GENTIAANSTRAAT1 
13.00-18.00 
GRATIS ENTREE

Het was alweer een tijd geleden dat de Drumband 
meedeed aan een treffen van Drumbands. Dat stamde 
nog uit de tijd van het K.T.K.
Maar tijden zijn gewijzigd en onder leiding van Rian 
Pasmans waait er een nieuwe wind bij de Drumband. 
We hebben de Drumband inmiddels weer vaker zien 
optreden o.a. bij het Galaconcert.

Na weken van voorbereiding toog Rian met zijn muzikanten zondag 14 april 
naar de harmoniezaal van KDO voor deelname aan een drumband middag, 
georganiseerd door Kunst Door Oefening.

Als een van de laatste deelnemers mocht onze Drumband optreden. Vol 
overgave zetten de muzikanten en dirigent zich in. Een blijvende herinnering 
was er in de vorm van een beker, een (zeer) tijdelijke herinnering in de vorm 
van een rijstevlaai. De Drumband presenteerde zich prima op dit podium.

Bekeken worden de mogelijkheden om een Drumbandfestival in de toekomst 
ook weer eens in Heer te organiseren.
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De partner voor al uw fiscale 
en administratieve zaken.

Brothers Consultants
8t Partners

Administrateurs en Belastingadviseurs

Minderbroedersberg 5 
6211 LK Maastricht 

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

www.brothersconsultants.nl

www.bakkerijlekkerbek.nl

mailto:info@brothersconsultants.nl
http://www.brothersconsultants.nl
http://www.bakkerijlekkerbek.nl
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KOEKKELKOREN
DRAIMKEIM BV

Maastricht tel. (043) 3B3 26 36 
www. koekkel koren. nl

Café 't Koffie

Dorpstraat 23 
6227 BK Maastricht 

Tel. 043-3613659

www.kolke.nl

Tevens verzorgen wij in onze zaai:

Feestjes
Vergaderingen
(event. met (uneft}
Koffietafel

of voor een goed gias bier 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


Concertreis naar Berlijn gaat door Jean Boelen

Zoals in de vorige uitgave van Het Vooruitzicht te lezen was, werd tijdens de 
jaarvergadering in maart het plan van de Stichting Vrienden van Harmonie 
Heer Vooruit gepresenteerd om een concertreis naar Belijn te organiseren 
samen met onze zustervereniging St. Caecilia Hoensbroek.

Inmiddels heeft een inventarisatie plaats gevonden bij beide verenigingen en 
met veel plezier mogen we bekend maken dat de reis definitief doorgang zal 
vinden.

Inmiddels is een werkgroep samengesteld en op 3 juli aanstaande komt 
deze bij elkaar en wordt het formele startschot voor de organisatie gegeven.

Kurfürstendamm en Televisietoren

De reis vindt plaats van 22 tot en met 25 oktober 2020. Het gehele gezel
schap van ongeveer 170 deelnemers aan de reis wordt ondergebracht in het 
****Hotel Abacus Tierpark. Naast een tweetal concerten zal er een uitgebreid 
programma worden samengesteld, waarbij er voor jong en oud interessante 
excursies worden georganiseerd.
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Via de Nieuwsbrieven en Website zullen we regelmatig informatie verstrek
ken over de stand van de voorbereidingen van de reis en wetenswaardighe
den delen.

Na de succesvolle inventarisatie ontvangen de deelnemers nu op korte 
termijn een formele bevestiging en informatie over een aanbetaling en de 
mogelijkheden om de reis gespreid te betalen.

Brandenburger Tor

Voor de organisatie van de reis is een team samengesteld uit leden van 
beide verenigingen. Peter Smeets, Marja Pasmans, Peter Kicken nemen 
namens het bestuur van Heer Vooruit zitting in het organisatieteam, dat 
aangevuld wordt met drie bestuursleden van St. Caecilia Hoensbroek:Theo 
Kleiweg, Kyra Pens en Tim Gielen.
Algeheel verantwoordelijk voor de reisorganisatie is Travel Management 
Jean Boelen.
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Kaartverkoop van start voor Jean Boelen
WINTERPROMS 15 december 2019

De voorbereidingen op het eerste WINTERPROMS concert zijn in volle 
gang. De Solisten zijn gecontracteerd en na de vakantie gaat het orkest aan 
de slag met het repertoire voor het concert. Zoals al aangekondigd wordt 
het een concert met een nieuwe opzet. Het concert vindt plaats op zondag 
middag 15 december en begint om 15.00 uur.

Sopraan Anna Emelyanova Erwin Brepoels

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor het concert is inmiddels van start gegaan en zoals 
gebruikelijk kunt u uw kaarten bestellen bij Monique Budy, Desiree Leesens- 
straat 34 in Heer, tel 043 3614014.

De organisatie van de opvolger van ons jaarlijkse galaconcert hopen met de 
WINTERPROMS 2019 opnieuw een mooie traditie te starten.

De organiserende Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit
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\lesamie

Harmonie | 
j Heer Vooruit

W inter Proms Concert

Zondag IS December 2019 
Aanvang IS.OOu

CAHendes\c

De redactie wenst jullie een fijne vakantieperiode toe !
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Concert met Slenaken

CONCERT: Meimaand -Filmmaand

Harmonie Heer Vooruit 
Fanfare Berg en Dal

Zaterdag 18 mei 2019

_ AftfttVftWG 19J0 UUR. FUTREE: vrije gave

Locatie: Aon de Wan 
Einiteinstraat. Heer

Op 18 mei is Fanfare Berg en Dal uit Slenaken te gast in Aen de Wan bij 
Harmonie Heer Vooruit. Het heeft enige tijd geduurd voordat dit concert tot 
stand is gekomen, maar door het wisselen van locatie staan beide mu
ziekverenigingen klaar die avond in Heer. Een avond die geschiedenis zou 
schrijven voor de Nederlandse muziek.

Monique Budy heet de aanwezigen welkom die avond en kondigt aan dat 
Harmonie Heer Vooruit het deel voor de pauze voor haar rekening zal ne
men.

De opening geschiedt door de Drumband onder leiding van Rian Pasmans 
Het is goed dat we de Drumband steeds vaker te zien krijgen.

Het programma wordt voortgezet door het Harmonieorkest onder leiding van 
Sjef Ficker. Zij brengen het volgende programma:
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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


Celebration fanfare 
Postcard from Singapore 
Music for a solemnity 
El Relecario en 
Jitterbug!

“Na afloop is er een samenzijn waarvoor de belangstelling al snel terugloopt. 
Een van de belangrijkste reden hiervoor is het Eurovisie Songfestival.
’s Nachts zal blijken dat Nederland na tientallen jaren weer geschiedenis 
schrijft met winnaar Du ncan Lawrence. “
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Vrijdagavond 27 september 2019: FASHION &FUN

Op vrijdag 27 september presenteert Harmonie Heer Vooruit de allereer
ste FASHION &FUN avond in het verenigingslokaal Aen de Wan. Op deze 
avond presenteren verschillende ondernemers van Heer en omstreken zich 
op of naast het podium.

Wat kun je verwachten?
Er zijn modeflitsen op de catwalk te zien met bekende en onbekende Hierde- 
nere. Er zijn stands met kleding, accessoires, sieraden, tassen, een visagis- 
te en een nagelstyliste, maar ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Je 
kunt er proeven van een wijntje of van een lekker hapje en aan de bar van 
onze foyer zijn er heerlijke drankjes te koop.
Kortom een FUN avond waar FASHION een grote rol speelt.

De voorverkoop begint binnenkort maar je kunt je alvast verzekeren van een 
kaart via: fashionandfun2019@gmail.com
De entreekaart kost in de voorverkoop € 7,50 en aan de deur op 27 septem
ber € 9,00. Wij gaan je in de watten leggen. Dus reserveer alvast een kaart, 
kom naar deze geweldige avond en steun daarmee ook onze vereniging.

De deelnemers en ondernemers van deze avond zijn o.a. Marion Mode, Pico 
Bello Mode, Bam Bam Kindermode, Jungskes en Meitskes, Schoenmode 
CE, C-Kidz, Bloemen Kicken, Kim Collier, Aniek van Bilsen, Ritchie, Sjieke 
Boel, Maison Culinair, Infraligne, Roxan Borro, Style sieraden, Promising 
The Label en Tamara Jaspers-Schols.

Houd de Facebooksite en de website van harmonie Heer Vooruit in de gaten 
voor meer nieuws!

Vanuit Heer Vooruit wordt deze avond georganiseerd door het Damescomité, 
Activiteitencommissie en versterkingen.

Organisatiecomité F&F 2019
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VRIJDAG 27 SEPTEMBER 

AANVANG: 19u30 

LOCATIE: AEN DE WAN
Harmonie Heer Vooruit
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Als goed zicht op iedere afstand telt 
wilt u natuurlijk glasadvies op maat!
1

oogwereld ritchi
Akersteenweg 102 | Maastricht | T. 043 3615025

www.oogwereld.nl
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oogwereld

http://www.oogwereld.nl


Buffetten bij Veer zien MW

De eerste helft van 2019 hebben we weer diverse malen bij MW de buf
fetten bemenst. Meestal op vrijdagavond was een ploeg Heer Vooruiters 
aanwezig in de Geusselt. Raymond Braeken zorgde ervoor dat zijn equipe 
vanaf half zeven compleet en aanwezig was. De app ‘HHV Hulp Veer zien 
MW’ werkt wat dat betreft prima.

Basisspelers in de equipe zijn Raymond, Agnes, Zus, Monique, Margret, 
Loes, Peter, Nandia en Bric en daarnaast de wisselspelers Manon, Mare, 
Mare, Charlotte, Luc, Simone, Marja, Raymond, Koen en Peter. En daarmee 
had de captain telkens een representatief elftal op de been met een goede 
bezetting op de juiste plaatsen.

Sportief heeft het weinig geholpen. De overwinning thuis op Roda was de 
start van een zegenreeks, die daarna een nog langere reeks van niet-over- 
winningen kende. Raymond had zijn team voor de nacompetitie al gereed, 
maar dat bleek niet meer nodig. De nacompetitie werd immers niet bereikt. 
Jammer niet alleen voor de clubkas van MW, maar ook voor onze clubkas. 
Onze clubkas heeft er wel bij gevaren en die van MW ook want de stichting 
Veer zien MW heeft weer een ruim bedrag aan MW kunnen overmaken.

Dank aan allen die zich hebben ingezet in de Geusselt! Afwachten wanneer 
we weer aan zet zijn.
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Tricht gleis
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


Processie in Heer

Jubilaris Peter Kicken gaf in het vorige Vooruitzicht aan te hopen dat we 
nog eens met een grote groep zouden deelnemen aan de processie. Muzi
kant Jean Pierre Sthijns was na de deelname aan de optocht met een grote 
groep zo enthousiast dat hij zich dat ook als doel stelde voor de processie. 
Zelf op vakantie kreeg ik ‘s morgens op pinksterzondag een app 1 we zijn 
al met circa 16 rijen van 4’. Het doel met een grote groep deel te nemen en 
musiceren was gelukt.
Als laatste groep trok Heer Vooruit door de straten van Heer om zoals ieder 
jaar te eindigen op het plein naast de kerk.
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Wis geer.....
• Dat de sjaanderbroonk was opgezet rondom 

de verjaardagen van Jean Boelen en Pie 
Soudant? Heren proficiat!

• Dat deelname aan de processie met een 
grote Groep ook extra werk met zich 
meebrengt? Merci Agnes!

• Dat Heer Vooruit op 7 juni de buffetten heeft 
bemenst bij de 400 jarig bestaansfeesten van 
de schutterij in Gronsveld?

AFSPRAKF MAGEN DA

2019
• 20 augustus start van de repetities
• 22 en 23 augustus Buffetten Preuvenemint
• 27 september Fashion and Fun
• 29 september extra repetitie ivm winterproms
• 15 december Winterproms

Dank je wel!
Paasmaandag 2019 mochten wij de jubilea vieren bij Harmonie Heer 
Vooruit. Het was een in veel opzichten memorabele dag.
De prachtige muziek tijdens de mis en een indrukwekkend moment op de 
begraafplaats. De mooie toespraken, een onderscheiding van de bond 
en felicitaties maakten Paasmaandag 2019 tot een onvergetelijke.
Jean, Charlotte, Simone, Carol, Peter, Eric en Mare

l Harmonie
Heer Vooruit I Aanmelden Preuvenemint

Op 22 en 23 augustus bemensen we de buffetten 
bij het Preuvenemint. Hiervoor geldt weer samen de 
schouders er onder zetten betekent gedeelde last. 
Meld je aan bij Agnes, liefst zo spoedig mogelijk.
Zal de penningmeester ook leuk vinden.
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nqhkbuffet & 
cooMns buffet

I
Life

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. va lk.com/maastricht 
of telefonisch: 043 - 387 35 00

Iedere Ie 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 12 jaar € 12.50



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

•d

................... PAULISSEN..................
BAKKERIJ

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

http://www.bakkerijpaulissen.nl

