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Woord van de voorzitter

Eindelijk lijkt het er op dat het verenigingsleven weer langdurig wordt her
steld. Alle door Corona beperkende maatregelen zijn opgeheven. Het 
bestuur van Heer Vooruit heeft dan ook meteen de agenda getrokken om 
weer allerlei activiteiten te plannen. We zien wel waar het schip strandt, als 
het strandt.

Paasmaandag kan weer fysiek gevierd worden en dus herrijst de 
traditionele invulling van de dag weer. 9 jubilarissen met jubilea tussen de 
60 en 12,5 jaar. Maar ook het eerste concert SHOWTIME is al gepland op 
15 mei a.s. De communicanten mis wordt opgeluisterd en de processie lonkt 
weer. Over de Berlijnreis worden binnenkort knopen doorgehakt en het con
cert op 23 december in het Theater heeft ook een nieuwe datum gevonden.

Kortom de vereniging bruist weer en we heten u van harte welkom bij de 
activiteiten. Jubilarissen proficiat!

Peter Kicken
Voorzitter Harmonie Heer Vooruit

Proloog

Ons laatste Vooruitzicht is van een jaar geleden. Een editie lag klaar 
voor december maar de daarin aangekondigde activiteiten waren door de 
beperkingen zeer ongewis en dus hebben we gewacht op meer zekerheid. 
De voorzitter noemde al wat in de planning zit.

Naast de vooruitblik op paasmaandag en de interviews met de jubilaris
sen^!) dus ook nog een royale terugblik op het afgelopen jaar, waarin 
toch enkele activiteiten plaatsvonden. De deadline lag op 1 april 2022, 
dus activiteiten daarna (buffetten MVV 120 jaar en ledenvergadering 2022) 
mist u in deze editie.

We hebben er weer zin in nu het lijkt dat e.e.a. door kan gaan en de 
organisatie niets voor niets is geweest.

Veel leesplezier, fijne paasdagen en jubilarissen een mooi jubileum!
De redactie



Manon Passau (40) en Jos Theelen (25) jubilarissen

In den Hoof is de locatie voor het gesprek met de jubilarissen.
We (Peter Kicken en Mare Verbeet) bijten het spits af met Manon Passau en 
Jos Theelen. Manon is Heer Vooruit 40 jaar trouw gebleven, de afstand van 
Beek naar Heer is daarbij geen enkel probleem. Manon weet niet beter dat 
ze de berg af en later op de avond weer op moet.

Manon heeft nooit in Heer gewoond, maar heeft altijd Heer Vooruit bezocht 
vanuit bijvoorbeeld Pottenberg, Caberg, St. Pieter of zoals nu Beek. Qua in
strument is Manon altijd standvastig geweest. De klarinet is haar instrument. 
Hoewel zij twee jaren conservatorium heeft gedaan en daarbij in aanraking 
kwam met de piano, de saxofoon en gitaar, heeft zij in de harmonie altijd op 
de klarinet gespeeld: 40 jaren lang.

Jos is zijn muzikale carrière begonnen in 1964 bij St. Caecilia in Heerlen, 
op klarinet naast Bruno Majorek. Via omzwervingen in Amsterdam en Rotter
dam voor werk belandt hij bij de Radium in Maastricht. In Meerssen woonde 
Truus, de uitbaatster van zaal De Ridder tegenover hem. Dus toen hij naar 
Heer verhuisde was de link snel gelegd. Als klarinettist zowel in het harmo
nieorkest als leerlingenorkest. Grappig dat we twee klarinettisten samen 
hebben. Alhoewel....

Gevraagd naar de belangrijkste gebeurtenis de afgelopen 12,5 jaar noemt 
Jos meteen de wijziging van zijn instrument op, van klarinet naar basklarinet. 
Regelmatig ontvangt hij nog klachten van de dirigent dat het te hard, te stil, 
te snel etc. is, maar daar wordt aan gewerkt. Hij volgt de basklarinet klas in 
Gellik/Lanaken. Hij rond deze opleiding spoedig af en hoopt daarna nog naar 
het Conservatorium te kunnen gaan. Wellicht wordt hij dan verlost van de 
kritiek zegt hij lachend. Kennelijk steken de opmerkingen toch.

Manon noemt de omschakeling van concoursen naar de Galaconcerten de 
belangrijkste gebeurtenis de afgelopen 15 jaar. De Galaconcerten zijn een 
waardige vervanger. Het was vernieuwend in de tijd dat we daar mee 
starten, zegt ze, met deels een andere muziekkeuze.

Zeker in de beginjaren, voor de pauze zwaarder werk en na de pauze lichte
re werken. Zowel bij muzikanten (grote groep) en publiek was er veel animo. 
Samen met Jos beaamt ze dat vooral de concerten in het oude Mercedes
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gebouw gezellig waren met nauwe contacten met het publiek. Jack Vinders, 
Jan Vayne, Guido Dieteren, Ben Cramer en het combo van de Marinierska- 
pel passeren de revue. Niet alleen het concert, maar ook de weg er naar toe 
en de ontlading waren mooie processen.

Andere hoogtepunten die ter sprake komen zijn de deelnames aan evene
menten met veel publiek: de mars-wedstrijden in de stad herinnert Manon, 
met rijen publiek, de Heiligdomsvaart en Reuzenstoet vult Jos aan. Ook 
wij waren toen nog een groot korps. Dat maakt indruk, groot korps en veel 
publiek. Een mooie plek om je te presenteren.

De Berlijnreis vinden beiden een uitdaging. Jammer dat deze reis, begrij
pelijk, al tweemaal moest worden verschoven. Ook leuk dat we met twee 
korpsen gaan en van Hoensbroek kennen we al een aantal muzikanten als 
vaste hulpkrachten. Ze hebben er zin in. We wachten momenteel op de uit
komsten van de enquête over of en wanneer de reis doorgaat. De oorlogs
dreiging in Oekraïne is daarbij ook nog complicerend zegt Jos. Maar stad, 
concertplekken en de reis lijken geweldig.

Herinneringen worden ook nog opgehaald aan het Promsconcert van het 
Leerlingenorkest bij het 100-jarig bestaan. Onder leiding van Jo Cobben mu
siceerden de leerlingen met o.a. De Ja Vu. Het concert bij Slevante wordt 
ook genoemd. Een bijzondere locatie voor Manon, die daar ook trouwde.
Een nieuw concert daar op de berg is voor beiden een aanrader.

Dan komen de verenigingen van Jos aan bod. Jos is bijna elke dag met 
muziek bezig. We noemden al Heer Vooruit en de basklarinet klas in Gel- 
lik, maar Jos musiceert ook bij de Koninklijke harmonie Eendracht in Klei- 
ne-Spouwen, bij Koninklijke harmonie St. Jan in Herderen/Riemst en bij Da 
Capo2000 in Eijsden. Later in het gesprek meldt hij ook nog te spelen in het 
Seniorenorkest waarmee een indrukwekkend lijstje is samengesteld van 
verenigingen waar hij musiceert. Vaak is het begonnen met uithelpen, en dat 
uithelpen duurt nog steeds,

Bij het vorige jubileum was Manon juist bevallen van Twan, haar tweede 
kind na Robine. Beiden hebben geen interesse in de muziek, sport geniet de 
voorkeur. Jos is inmiddels opa o.a. van een tweeling van circa 1,5 jaar.
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Als afsluiting geeft Jos aan, Sjef een heel goede dirigent te vinden. Beiden 
maken nog met plezier muziek. En Manon heeft in november ook nog haar 
bijbaantje bij de Sint wat we niet mogen vergeten.

Manon en Jos proficiat met jullie jubilea! Het zijn jubilea op weg naar de 
volgende hoogtepunten.

Manon Passau 40 jaar HHV Jos Theelen 25 jaar HHHV



W1MOSTONS
Assurantiën

Verzekeringen & Advies
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Tweemaal 25 jaar Heer Vooruit: Jo Hoofs en Hans Tromp

We constateren aan het begin van het gesprek dat het, het eerste interview 
met Hans Tromp is, Dus hoogste tijd nader met hem kennis te maken. Hij zit 
samen aan tafel met Jo Hoofs, die na zijn lidmaatschap bij Fanfare Juliana 
(Limmel) inmiddels 25 jaren op de Heer Vooruit teller heeft staan.

Hans Tromp is afkomstig uit Hilversum en voor zijn werk in Heer beland.
Een week na zijn verhuizing stonden de overburen aan de deur of hij geen 
zin had om bij Heer Vooruit te komen. Zij zagen zijn contrabas in huis staan. 
Weer een week later stond een bestuurslid voor de deur en sedertdien gaat 
Hans als Heer Vooruiter door het leven. Altijd op contrabas. Een keer bij een 
gelegenheid op de klaters maar dat was geen succes.

Als hij terugkijkt op de afgeslopen jaren ziet hij een veel kleiner korps, maar 
heeft hij veel goede herinneringen. Voornamelijk bij de Galaconcerten in het 
oude Mercedes gebouw. Niet in een grote anonieme zaal, maar dicht bij het 
publiek. Dat was heel leuk en er werd toch goed gemusiceerd. Jack Vinders 
wordt genoemd als memorabele solist (ik verstond er niets van!) maar ook 
van Zoelen en de slagwerkgroep op de Wc-potten.

Jo Hoofs speelde als tenorsaxofonist mee in een herremenieke van het 
KPN bedrijf. Zijn toenmalige collega Tom Cobben heeft hem diverse malen 
benaderd om lid te worden van Heer Vooruit. In 1991 is hij samen met Ilse in 
Heer komen wonen. In 1996 belde een bestuurslid aan en werd hij wederom 
benaderd om lid te worden van de harmonie. Na de zomervakantie van 1997 
is hij bij het leerlingenorkest gestart als tenorsaxofonist en in 1998 toege
treden tot het harmonieorkest. Jo was eerder lid van Fanfare Juliana (1968- 
1989) en de drumband van dit korps.

Jo kijkt iets verder terug als hem naar hoogtepunten wordt gevraagd. Het 
kampioenschap van de Drumband in Barneveld steekt er boven uit, maar 
ook het concert van het Leerlingenorkest bij het 100-jarig bestaan in de tent. 
Bij de Galaconcerten herinnert hij zich eveneens Jan Vayne, met midden in 
een stuk een sinterklaasliedje, het combo en Ben Kramer, die streng was 
voor de muzikanten in de repetities. En een goede binding met het publiek. 
Hij wijst erop dat een Galaconcert ook logistiek een hele grote opgave is: 
Alles opbouwen en opruimen, instrumenten van en naar De Wan etc. Maar 
daarna een feest met de ontlading en veel positieve reacties.
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Hans geeft aan niet alle repetities te volgen. Hij komt in actie in de aanloop 
naar een concert. Het is goed dat nog eens duidelijk naar voren te brengen.

Jo haalt ook de wijziging van instrument aan. In 2018 moest hij noodge
dwongen de saxofoon vervangen voor het bestaan als slagwerker/percussi
onist. Hij heeft de saxofoon sedertdien niet meer in de hand gehad. Jo wordt 
momenteel richting de pauken geduwd. Een nieuwe uitdaging voor hem. 
Samen met Hans bespreekt hij de problemen met het lezen van de Fa-sleu- 
tel, was Solsleutel gewend. Het tellen als een meikever bij tientallen maten 
rust vraagt veel aandacht.

De Berlijnreis lijkt Hans erg leuk. Dat beaamt Jo ook. Best interessant 
programma waarbij je ook iets van de stad krijgt te zien. Ze verheugen zich 
erop. Eveneens mooie concerten gepland daar. Nu maar hopen dat alles 
door kan gaan, zonder Corona-beperkingen.

Hans doet de suggestie als we het hebben over de bezetting van de har
monie, de harmonie om te dopen naar een soort kamer Harmonie. Dezelfde 
harmonie maar met een andere vlag erop. Duidelijk is dat de mogelijkheden 
met de huidige bezetting beperkt zijn. Hans getrouwd met Béatrice, vertelt 
dat zijn zoon Jan in het verleden ook nog trompet gespeeld bij Heer Vooruit, 
zijn jongste zoon Willem heeft geen muziek gemaakt.

Jo zijn dochter Kyara hebben we al als jubilaris van Heer Vooruit gehuldigd. 
Jo’s vrouw is actief binnen het Damescomité. Jo is inmiddels opa van twee 
kleinkinderen daar zijn jongste dochter Naomi ook een kind heeft.

Hans heeft nog meer ideeën. Waarom meldt de harmonie zich niet aan als 
oefenorkest voor de directieklas van de harmonieorkestopleiding bij conser
vatorium? Eens een nieuwe dirigent voor de groep is ook afwisselend.

Jo wil nog kwijt dat hij een trouw bezoeker is van de repetities. Moet hij wel 
eens een repetitie missen, dan wordt thuis vreemd opgekeken. Je hebt nu 
eenmaal verplichtingen vindt hij.
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Hans wil kwijt dat ze plezier hebben in het maken van muziek. Hans zijn 
manier van dit invullen is aangepast aan de concerten.

Heren proficiat met jullie jubileum! Op naar het volgende.

Hans Tromp (I) en Jo Hoofs 25 jaar Heer Vooruit
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Ook muzikanten van harte welkom in
Chinees-lndisch en Thaise Restaurant

Niels Bohrstraat34 (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.weertsonline.nl

http://www.weertsonline.nl


Uitgesteld Jaarfeest in oktober

Het moest er toch een keer van komen. Het huldigen van de jubilarissen uit 
2020 en 2021. De Jaarfeesten 2020 en 2021 konden niet of niet op het vaste 
moment, tweede paasdag, doorgaan. We durfden al haast geen Jaarfeest 
meer te plannen, want hoeveel activiteiten hadden we al gepland en soms 
zelfs al voorbereid, en dan kwam Corona weer om de hoek, met maatrege
len die alles onmogelijk maakten.

Voor de zomer 2021 begonnen de repetities weer, aangepast, en zelfs de 
jaarvergadering kon voor het zomerreces nog doorgaan. Dan moest het 
Jaarfeest op 9 oktober toch ook lukken? De maatregelen werden niet ver
scherpt in september en dus kon het Jaarfeest echt doorgaan. Weliswaar 
enigszins aangepast maar de opzet bleef hetzelfde.

Na het verzamelen ’s middags in Aen de Wan met koffie en vlaai, bracht het 
korps met tamboermaïtre John Purnot, eerst een bezoek aan de begraaf
plaats. Een bezoek na de mis leek gelet op de duisternis geen goed idee. 
Dus eerst een muzikale en bloemen eer gebracht aan onze overleden leden 
en sympathisanten.
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Daarna over straat naar de kerk, waar we vroeg arriveerden voor de mis die 
pas om half zeven begon. Dat het geen reguliere dienst betrof bleek uit de 
belangstelling. Je merkt hoe moeilijk het is de Meerder bevolking te bereiken, 
als er geen weekblad/maandblad meer is. Social media en website kunnen 
dit maar deels overnemen.

Het harmonieorkest onder leiding van Sjef Pieker verzorgde de dienst mu
zikaal. Het was fijn het orkest weer eens te zien optreden, in een omgeving 
waar we dus ook geruime tijd niet waren geweest. De kapelaan feliciteerde 
alle jubilarissen, Agnes Braeken stond stil bij de afgelopen twee jaren overle
den leden en Jean Boelen ondersteunde met de lezingen.

Bij het naar buiten gaan was duidelijk waarom we eerste naar de begraaf
plaats waren geweest. In het donker liepen we terug naar de Wan. Licht 
voorop en de wagen van Henk achter het korps, zo kwamen de muzikanten 
veilig aan in de Einsteinstraat.

Tijd voor een drankje, tijd om al dan niet thuis om te kleden, maar niet te 
lang want we hebben maar tot middernacht. Voorzitter Peter Kicken heet 
de aanwezigen welkom, haalt aan dat we eindelijk weer eens informeel bij 
elkaar kunnen zijn en legt de opzet van de avond uit.

Mare Verbeet haalt de jubilarissen van 2020 en 2021 voor zover aanwezig 
nog eenmaal naar voren, hij memoreert dat de jubilarissen alles, bloemen, 
foto, digitale toesprak voorzitter, bestuur aan de voordeur, hebben gehad, 
maar nog een ding missen: het applaus van de leden en de aanhang. Er
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volgt een geweldig applaus voor hen. Waddy Dzon ontving als afsluiting van 
hun huldiging zijn foto horend bij zijn 50 jarig jubileum in 2020.

Daarna werd het buffet van Maison Culinair geopend en verzorgde de DJ 
Roland van den Hof de muziek. Eindelijk weer eens onder elkaar zonder 
afstand regels. Het was relatief vroeg toen het feest beëindigd werd, maar 
het leken kleine uurtjes na zo’n lange tijd.

Dank aan de organisatie Peter Kicken, Agnes Braeken, Jo Hoofs, Marja 
Pasmans, Kelly Verstraelen Mare Bosch Henk van den Hof en Damescomité 
bedankt.
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••PLUS Beckers

Sven en Melissa Beckers

De Mandei 7.02 
6227 CS Maastricht 
Telefoon 043 - 3561555 
sven.beckers@plus.nl

••PLUS
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Corona gooit weer roet in het eten bij het Jaarfeest

Het Jaarfeest 2020 was een van 
de eerste evenementen, die geen 
doorgang vonden vanwege het 
Coronavirus. Maar het Jaarfeest 
2021 was wederom de dupe van het 
Corona-virus want wederom kon het 
geen doorgang vinden. Maatrege
len maakten het onmogelijk om bij 
elkaar te komen.

Als bestuur wil je toch vooral het 
onderdeel van het huldigen van de 
jubilarissen laten doorgaan want dat 
is het unieke deel van het feest. Dus 
van alles bedacht om toch iets te 
regelen hiervoor, maar als puntje bij 
paaltje komt vlak voor paasmaan
dag kan toch niets doorgaan.

Sprak voorzitter Peter Kicken de 
jubilarissen in 2020 digitaal toe, 
deze keer trokken de bestuursleden 
naar de jubilarissen om deze aan 
de deur, in de hal van een gebouw 
of binnenplaats te huldigen. Alles 
kleinschalig en binnen de mogelijk
heden.
Als eerste landen de bestuursleden 
bij Leon Schurgers, de jubilaris 
met de meeste Heer Vooruit-jaren 
dit jaar. Korte toespraak voorzitter, 
overhandigen bloemen, foto, wijn 
en versierselen van de bond en daar moet het helaas op de gang bij blijven. 
Diverse jubilarissen bieden koffie of een drankje aan, maar helaas daar is 
letterlijk geen ruimte voor, Corona kijkt mee. Marja Pasmans, mede be
stuurslid, wordt als tweede bezocht. Gelukkig is daar een ruime hal waardoor 
we in ieder geval binnen staan tijdens de stortbui. Dan op weg naar vader en
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dochter, Louis en Manou Konings. Samen een eeuw Heer Vooruit, gelijkelijk 
verdeeld. Dan splitsen de bestuursleden zich en gaan in tweetallen op be
zoek bij de andere jubilarissen. Niet alleen de feestelingen van 2021 worden 
bezocht, maar ook de jubilarissen van 2020 worden bezocht en ontvangen 
eindelijk hun versierselen en foto’s.

Agnes Braeken en Wim Hameleers bezoeken Raymond Braeken in de tuin, 
Danny Boelen, aan de deur, beiden jubilaris in 2020, Rian Pasmans,
12,5 jaar Heer Vooruit in 2021 en Josette Aerts, die dit jaar 25 jaar 
verbonden is aan Heer Vooruit.
Peter Smeets en Mare Bosch bezoeken Lei Pasmans (2020), Nico Konings 
(2020) en René op den Buijs (2020).

Peter 
Kicken 
en Mare 
Verbeet 
bezoe
ken na 
Raymond 
Braeken 
(2020), 
Math 
Knubben 
(2020)

Jean-Pierre Sthijns (2020) en tenslotte 
Jeff Smeets (40 jaar Heer Vooruit). Het zal 
helaas het laatste contact van Jeff met Heer 
Vooruit zijn.

Eerder hebben we Chrit Budy al bezocht 
om bij zijn 70 jarig jubileum in 2020 stil te 
staan. Bij het naar buiten gaan constateren 
we dat hij al hard op weg is naar het 75 jarig 
jubileum. Waddy Dzon in België is op dat 
moment een grens te ver. Peter Kicken zal 
hem later bezoeken als het mogelijk is.
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Opa Math (60 jaren) en kleinzoon Lukas (12,5 jaar) 
jubilarissen

Aan de 12,5 jarige jubilarissen vragen we altijd hoe ze bij Heer Vooruit zijn 
gekomen. Het ligt bij Lukas zo voor de hand dat de vraag niet gesteld wordt. 
Math bezorgt ons een foto van opa Math, zoon Paul en kleinzoon Lukas als 
baby in een Heer Voornit-uniform bij gelegenheid van Math zijn 40 jarig jubi
leum. De foto is bij zijn vorige jubileum ook ter sprake geweest. Het feit dat 
zijn toen 6 weken oude kleinkind op de receptie verscheen in uniform van 
Heer Vooruit maakte diepe indruk En zie het resultaat: Math thans 60 jaren 
bij Heer Vooruit en Lukas 12,5 jaren: samen een jubileum. En wij hebben de 
foto.

Spelend muzikant is hij niet meer, 
maar iets missen van Heer Vooruit 
is er niet bij. Ongeveer 8 jaren ge
leden stopte Math als muzikant en 
sedertdien helpt hij waar mogelijk.
Of dat nu bij het oud papier opha
len is, of bij activiteiten en verdere 
hand- en spandiensten. Math is 
erbij. Met zijn gezondheid gaat het 
goed, hij wandelt veel en hij geniet 
weer volop van zijn natje en droog
je. Hij is uitgegroeid tot containerbe- 
heerder van het oud papier en heeft 

het koffie drinken ter plaatse ingevoerd. Daarmee trad hij in de voetpoeren 
van Pierre en Lieke. Griet wast de hesjes en de handschoenen. Als contai- 
nerbewaker is het soms verrekte koud en hij mist zijn drankje bij In den Hoof.

Lukas is op jonge leeftijd met AMV begonnen bij Josette Aerts. In zijn vor
ming tot slagwerker heeft hij bij Kumulus gezeten, bij de Drumband onder 
leiding van Patrick Debie en heeft Rian Pasmans hem verder geholpen als 
drummer en melodisch slagwerker. Op zijn 7e/8e jaar was hij voor de eerste 
keer present bij de Drumband. Hij herinnert zich op z’n 12e in Amby défilé 
te hebben gelopen. Wat ons op het thema brengt dat lopen en spelen geen 
automatisme is. Dat is niet iets dat je zomaar doet.
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Math haalt aan dat hij via Henk Budy, toen tamboer en later TamboermaTtre, 
bij Heer Vooruit terecht is gekomen. Die gouden oude tijd. Uit dat tijdperk 
merkt Math op, zijn ook de sjieke reizen naar Plettenberg en Praag. Daar 
hebben we veel gezien en plezier gehad.
Lukas vult aan dat de reis naar Sneek ook heel leuk was, voornamelijk de 
bootreis. Dat was de eerste reis na een lange tijd zonder reizen. Math moest 
deze reis missen. Hij had zich erop verheugd maar moest op het laatste 
moment afzeggen.

Toch wil Math ook de tentfeesten in de tuin bij de familie Braeken noemen 
als hoogtepunten. Uiteraard was hij betrokken bij de logistieke processen, 
maar het was vooral gezellig. De tenten op het Kennedyplein bij de be- 
staansfeesten komen dan ook ter sprake. Niet alleen het evenement was 
gezellig, maar ook weer de op- en afbouwperiode.

Lukas, 20 jaar, start in september de opleiding tot elektricien. Deze werk
zaamheden doet hij nu ook al. In Oirschot heeft hij gediend als vrijwilliger.

Math wandelt veel, maar is ook actief in de werkplaats bij Paul achter. Hij 
kan geen ‘nee’ zeggen en is vooral met houtwerk nog bezig. Zo heeft hij 
nieuwe kienen gemaakt van trespa, want de oude kienen waren op. Daar
mee wordt ook aangehaald dat hij samen met de andere jubilaris Rob Boe
len, het afroepen op de kienavond verzorgt voor het Damescomité.

Voor de Berlijnreis zijn beiden aangemeld. Het is een leuk programma en 
samen met Hoensbroek is ook niet verkeerd. Bij de jaarvergadering wordt 
over het doorgaan meer duidelijk, maar het moet wel zonder beperkingen. 
Lukas kunnen we tevreden stellen dat ook dit jaar weer een wandelactiviteit 
in december is gepland.

Het is jammer, maar begrijpelijk dat er geen concoursen meer zijn. Herinnerd 
wordt dat de Drumband terugkwam uit Barneveld en te voet vanaf café Aajt 
Sjaan optrok naar Heer. Ook over solistenconcoursen hoor je niets meer. 
Jammer vindt Lukas die aan een dergelijk concours deelnam.

De optredens op paasmaandag komen ter sprake Lukas vond het optreden 
van de Mexicanen geweldig. Het is fijn dat we dit jaar weer op een fysieke 
manier het feest kunnen vieren. Het woord paasmaandag roept bij Math
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weer veel herinneringen op over wat ze allemaal hebben opgevoerd bij die 
gelegenheid. Het optreden als Dansmarietjes spant de kroon. Dat was la
chen, gieren, brullen zegt hij. In de nieuwe formule, dat het feest aansluitend 
aan de receptie doorgaat kan hij zich goed vinden.

Heren proficiat met jullie jubilea!

Math Jaspers (60 jaren HHV) en kleinzoon Lukas Jaspers (12,5 jaarHHV).
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Leon de Roij kwam uithelpen, 12,5 jaar lid

In de serie jubilarissen, nr. 9, Leon de Roij. We hebben het verhaal al vaker 
gehoord, maar toch de vraag hoe hij bij Heer Vooruit terecht is gekomen.
‘Ik werd gevraagd om mee te helpen met de financiële administratie. Het zou 
tijdelijk zijn’. Maar zoals dat zo vaak gaat met jubilarissen, weken werden 
maanden en maanden werden jaren en zo viert Leon nu zijn 12, 5 jarig 
jubileum, eigenlijk vorig jaar al.

We spreken Leon als het in zijn huis weer even wat rustiger is. Zijn echtge
note Ella is terug uit het ziekenhuis en herstelt van een val en hij is hersteld 
van Corona, waar hij even last van heeft gehad. ‘Moest ik de dinsdagavond 
laten lopen’ zegt hij. Leon kan zijn belangrijkste taak voor Heer Vooruit 
echter weer oppakken, het rondbrengen van de post (verjaardagskaarten/ 
Vooruitzicht) van onze vereniging. Deze keer staat hij zelf in het Vooruitzicht 
dat hij rond brengt.

Leon is geen muzikant maar was lid van het bestuur tot twee jaar geleden. 
Hij vertelt ooit het instrument van Math Knubben vastgehouden te hebben, 
maar dat is ook alles wat instrumenten betreft.

Gedurende de bestuursperiode van circa 10 jaren is hij met name belast 
met de financiën. Ik werkte bij de FIOD en dus was financiën wel wat voor 
mij. Ook nog wat secretariaatswerkzaamheden. Van de derde helft van de 
bestuursvergadering kon hij genieten in den Hoof.

Dan ging het vaak over de vakanties, zijn caravan(s) en de groep caravans 
waarmee ze rondtrokken. Ook de prijs van het bier waar hij kwam moesten 
we vaker aanhoren.

Een andere hobby van hem is wandelen. Zowel individueel als in groeps
verband. 53 maal liep hij de vierdaagse in Nijmegen. Met een camper in de 
buurt van Nijmegen gestald en met de fiets naar de start elke dag. Zo richtte 
hij dat in. Toen hij zich voor de 54e keer inschreef kreeg hij aanvankelijk 
te horen dat geen gegevens van hem bekend waren. Een mededeling die 
echter gecorrigeerd werd. Voorheen werd geloot voor deelname, dit jaar is 
de tocht nog niet volgeboekt en dat verbaast hem.
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Terugkijkend op zijn Heer Vooruit periode komt zijn optreden, verkleed bij het 
Leerlingenorkest, als eerste boven. Het Leerlingenorkest trad op als André 
Rieu orkest en werd vergezeld van sopranen en tenoren, die erg bekend 
voorkwamen. Leon was er een van.

Voor het overige herinnert hij zich alleen gezellige avonden, zoals de dins
dagavonden nu voor hem ook nog zijn. Veel lachen en plezier. Voor de 
Berlijnreis heeft hij zich aangemeld en verheugt zich daarop.

Leon, van harte proficiat met je eerste jubileum bij Heer Vooruit!

Leon de Roij
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Huub Boelen (50 jaar) en Rob Boelen (25jaar) Heer Vooruit

‘En vergeet niet te schrijven dat pap altijd trots was als er Boelen muzikanten 
in de harmonie speelden. Hij ging dan zo zitten dat hij altijd een goed zicht 
op die muzikant had’ zegt Huub Boelen aan het einde van het interview. Rob 
Boelen, zilveren jubilaris, en Huub Boelen, gouden jubilaris, vergezeld van 
Bertine, zijn de laatste jubilarissen die we spreken. We (Peter en Mare) zijn 
weer vele jaren historie van Heer Vooruit rijker.

De jaren zijn omgevlogen constateren de jubilarissen aan het begin van de 
bijeenkomst. Huub werd in 1971 lid van Heer Vooruit. Dat het Heer Voor
uit werd lag voor de hand. Zijn vader exploiteerde zaal De Ridder, de zaal 
waarin de harmonie wekelijks op vrijdag repeteerde. De zaal waaraan menig 
lid nog met weemoed aan terug denkt. Huub werkte op die avond in de zaal. 
Toen hij het werken kon loslaten werd hij lid van het Tamboer- en Klaroen- 
korps. Klaroen en basklaroen waren zijn eerste instrumenten. Na enkele 
jaren stapte hij over op bariton om voorlopig op de hoorn te eindigen. Ook 
trad hij toe tot het harmonieorkest.

“In de jaren 70 tot 1981 ben ik al bij de drumband geweest. Na mijn huwelijk 
ben ik ermee gestopt omdat toen tafelvoetbal voor mij op de eerste plaats 
kwam. Toen Danny, mijn zoon, op een dag vroeg of hij naar de drumband 
mocht gaan, heb ik besloten om samen met hem naar de drumband te gaan” 
antwoordt Rob Boelen. Inmiddels zijn jubileum als tamboer, maar ook vol
gend jaar als tafelvoetbalspeler (50 jaar).

Gevraagd naar de hoogtepunten sedert het vorige jubileum worden de 
concerten in Hoensbroek genoemd, het concert met de Molukkers, dat heel 
verrassend was en natuurlijk de reis naar Sneek. Huub verhaalt achter op de 
fiets naar het centrum in Sneek te zijn geweest, maar daar aangekomen was 
alles al dicht en dus onverrichter zaken terug naar Stay Okay.

Veel heeft de Drumband niet gedaan in die tijd zegt Rob. Omgevormd naar 
een Drumband. Van Jo Cobben en Patrick Debie naar Rian Pasmans. Na 
enig speurwerk komt het concours in Brunssum (De Rumpen) naar voren 
en de middag bij K.D.O. in Maastricht. We mogen blij zijn dat de Drumband 
nog bestaat. Momenteel telt het korps 9 enthousiaste leden, een basis om 
door te gaan. Jammer vindt hij dat de Drumband niet meer speelt bij de 
Galaconcerten. De herinnering aan de act met de Wc-potten onder leiding
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van Jeroen Vulto wordt opgehaald. Op de Galazitting van de Sjraveleirs is dit 
herhaald.
De vereniging anno 2022 wordt door de heren gekenmerkt als moeizaam, 
mede door de Corona-perikelen, waardoor weinig heeft kunnen doorgaan. 
Positief is de samenwerking met Hoensbroek, zowel als korps, als van de 
muzikanten, die over en weer uithelpen. Huub staat dan ook positief tegen
over samenwerking. De samenwerking in Heer komt ter sprake en beide 
kijken enthousiast terug op de gezamenlijke processie en carnavalsoptocht. 
Is voor de muzikanten toch leuk om met een grote groep te spelen.

Rob merkt op dat de situatie bij de Drumband zorgelijk is, maar is zeker ook 
voor samenwerking. Daarbij maakt het niet uit van welke vereniging, maar 
met een grotere groep muziek maken staat voorop.
Beide heren hebben fysieke moeite met op straat lopen. Huub hoopt paas
maandag mee te kunnen lopen en doet daar z’n best voor. Hij is blij dat 
Frans Michon weer terug is.

Het sportieve leven van beide heren bij RKSV Heer komt ter sprake. Rob 
deelt mede zelf het eerste elftal te hebben gehaald. Een gegeven dat voor 
het gezelschap nieuw is. Rob heeft ook nog een andere hobby. Regelmatig 
is hij met bootje op de Maas te vinden op jacht naar vissen. Recent heeft 
hij een meerval van circa 2 meter gevangen. Te groot en te zwaar om aan 
boord te halen. Ook de visweekenden in Ierland zijn favoriet bij hem.

Huub haalt aan dat concoursen leuk zijn/waren. Zij waren een uitdaging, 
maar het is niet meer leuk als veel gelegenheidsspelen inschuiven en eigen 
leden moesten schuiven. Het concours lijkt soms van een dirigent in plaats 
van het korps. De Galaconcerten en andere concerten zijn prima nu. Susan- 
ne Seegers, OmarTomasoni en Femke Ijlstra worden als herinneringen aan 
die concerten opgehaald. Rob zoekt naar de naam van een kleine musical 
zangeres maar komt niet op de naam. Later appt hij dat het Marjolein Keu- 
ning was.

De Berlijnreis komt ter sprake. Huub vindt het sjiek dat er weer een reisje is. 
Hoopt dat het in 2022 doorgaat, want anders komt er misschien afstel. Rob 
oppert nog met Pasen 2023 in plaats van het Jaarfeest. Beiden gaan mee.

Huub heeft twee dingen die we zeker nog moeten noemen. Het overlijden 
van Sjeff Smeets, zijn slaapmaatje bij reisjes. Tot het laatst heeft hij contact
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gehad met Sjeff. Tenslotte waardeert hij de inzet van de dirigent voor de 
wijze waarop hij de sfeer er in houdt ondanks de soms kleine bezetting. 
Bertine vindt dat Rob ook de inzet van Zus moet noemen voor de Harmonie. 
Altijd behulpzaam, waar dan ook.

Heren, proficiat op naar het volgende jubileum.
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Jaarvergadering 2021

Er kwam wat lucht in de Coronamaatregelen en zo kon op 14 juli 2021 de 
Jaarvergadering doorgaan in de foyer van de Wan. Voorzitter Peter Kicken 
opende met de mededeling dat Wim Hameleers om persoonlijke redenen 
was gestopt met het bestuurslidmaatschap. Peter bedankte hem voor de 
bewezen diensten.

Het jaarverslag had Marja Pasmans weer in een visuele presentatie sa
mengevat. Ondanks Corona toch nog wel wat activiteiten in 2020 met o.a. 
benoemen Peter Kicken tot voorzitter, concert Koperpoets, Carnaval, activi
teiten bij MVV, maar daarna werd het toch rustig met beperktere mogelijkhe
den als digitale quiz, huis-aan-huis Sinterklaas attentie, aangepaste of geen 
repetities. Oud papier ophalen ging ‘gewoon’ door, soms aangepast met 
alleen brengen.

Het aantal spelende leden bedroeg 30, 9 drumbandleden en 6 leerlingen. 
Over 2020 boekten we een financieel positief resultaat ondanks de vele 
mindere opbrengsten van diensten bij activiteiten en uit oud-papier. Daar 
stond tegenover in tijden van inactiviteit mindere uitgaven aan directiekosten 
en zaalhuur. De voorzitter dankt Sjef Pieker voor zijn loyale houding jegens 
de vereniging. Kelly berichte namens de kascommissie dat de beken in orde 
waren.

Peter Smeets wordt herkozen als bestuurslid. De voorzitter meldt de ver- 
bouwingsplannen voor de bestuurskamer. Daarover is gesproken met het
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bestuur van de Wan op basis van concrete plannen. De plannen gaan in 
traject o.a. bij de gemeente om te bezien of subsidie mogelijk is.

Na de pauze meldt Jean Boelen als voorzitter van de Stichting Vrienden van 
Heer Vooruit, dat Monique Budy is toegetreden tot het bestuur van de stich
ting als opvolgster van Bert Seegers. Ook de uitgestelde concertreis naar 
Berlijn komt aan bod. Tweede poging. U leest over de derde poging elders. 
Agnes Braeken vervangt Lindy en vertelt namens het Leerlingenorkest o.a. 
dat zij de communie-mis muzikaal omlijsten.

Leerlingenorkest luistert communie-mis op in Heer (2021).
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Jeff Smeets en Alice Cortjens overleden.

Hoewel we wisten dat hij een ongelijke strijd voerde 
kwam de mededeling van het overlijden van Jeff Smeets 
toch onverwacht.

Jeff is in 1981 verhuisd van Gulpen naar Heer en bij Heer 
Vooruit terecht gekomen. Jeff begon op klarinet, maar de 
laatste circa 25 jaren veranderde hij van instrument, eerst 
kwam de dwarsfluit en later de piccolo.
Jeff zag een uitdaging in het muziek maken 
en daarom hield hij van concoursen. Maar ook de 

niet-muzikale activiteiten in de vereniging liet hij niet voorbij gaan

Recent hebben we hem nog gehuldigd als 40 jarige jubilaris bij onze vereni
ging Heer Vooruit en bij die gelegenheid sprak hij uit graag zijn gezicht weer 
eens te laten zien bij de repetities, als deze weer begonnen waren.

In november jl. bereikte ons het bericht dat Alice Cortjens-Theunissen is 
overleden. Enkele dagen nadat we het bericht hadden ontvangen dat het 
niet goed met haar ging.

Heer Vooruit zal Alice herinneren als vrouw van erevoor
zitter Henri Cortjens en als voorzitster van het Damesco
mité. In beide hoedanigheden heeft zij veel inzet verricht 
voor de vereniging.
Als vrouw van de voorzitter word je natuurlijk gewenst 
en ongewenst betrokken bij het reilen en zeilen van een 
vereniging en rol je er vanzelf in.

Als voorzitster van het Damescomité was zij in de weer om gelden te ver
zamelen voor Heer Vooruit. Ook het organiseren van reisjes deed ze graag. 
Voor de verdiensten voor onze vereniging is zij in 2007 benoemd tot lid van 
verdienste van Heer Vooruit. Alice werd 75 jaar

Onze dank gaat uit naar Jeff en Alice voor hun jarenlange inzet voor Heer 
Vooruit. Ons medeleven gaat uit naar de echtgenoten en hun familie.
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Sinterklaas op bezoek bij Heer Vooruit

Al vrij snel na aankomst in Nederland bezocht de Sint en zijn gezelschap 
Heer Vooruit. Waarschijnlijk gelegen aan de goede contacten van Kelly en 
Yvette met de Sint. De vele kinderen en vooral kleinkinderen van HHV leden 
genoten van een gezellige ochtend en togen met cadeaus naar huis. Het 
Leerlingenorkest zorgde voor de muziek bij de ontvangst.
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Opening waterbuffer ‘t Vloot

Een gelegenheidssaxofoon-ensemble van Heer Vooruit luisterde de opening 
van de waterbuffer bij ’t Vloot muzikaal op. Ze hadden in Heer een mooie 
zonnige (zon)dag uitgezocht.

Jubilarissen proficiat en fijne tweede paasdag!

39



chtg
Nijverheidsweg 11 
Tel. 043 - 361 36 15 
info@trichtqlas.nl

6227 AL Maastricht 
Fax 043 - 361 79 47 

www.trichtqlas.nl

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

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


Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit.
Ook wij kijken vooruit.

Wat een enorme opluchting dat sinds enkele weken het verenigingsleven 
weer op gang begint te komen. Begrijpelijk dat dit nog met horten en stoten 
gaat maar het ziet er naar uit dat we de pandemie zo langzaam achter ons 
laten.

Een compliment voor het bestuur dat ondanks alle moeilijkheden steeds 
weer opnieuw naar mogelijkheden heeft gezocht om activiteiten online te 
organiseren. En natuurlijk niet te vergeten onze musicerende leden die met 
een kleinere groep toch weer aan de slag zijn gegaan toen de repetities 
weer mochten.

Paasmaandag staat voor de deur en daar kijken we naar uit. De mis in de 
kerk, het bezoek aan het kerkhof om de overleden leden met een andante 
en een bloemstuk te gedenken. En dan vervolgens naar Aen de Wan om 
onze jubilarissen te huldigen en samen een heel gezellige paasmaandag te 
maken. Wij kijken er in ieder geval naar uit.

Als Stichting zijn we vol goede moed weer aan de slag gegaan en kijken we 
vooruit naar wat er allemaal weer komen gaat. We verlenen graag medewer
king aan het concert op 15 mei. Voor dit concert stelt de Stichting een 30 tal 
vluchtelingen in de gelegenheid het concert bij te wonen.

Door de organisatie van de Sjaander Broonk zijn we benaderd om op zon
dag 12 juni de buffetten te bemannen en daarmee weer geld te verdienen 
voor de kas. Tijdens de jaarvergadering is de leden gevraagd hier medewer
king aan te verlenen.

Ook voor het jaar 2022 mogen we weer rekenen op de financiële onder
steuning van enkele personen en bedrijven die de Stichting en daarmee de 
Harmonie een warm hart toedragen.

Na twee jaar uitstel gaat het er dan toch van komen. In het weekeinde van 
9 of 10 juli zal de Harmonie een speciaal openlucht concert geven in de tuin 
van Kasteel de Burcht in Heer. Een historische plek en ooit naamgever van 
de “beroemde ’Burchtkapel bestaande uit leden van onze Harmonie. Er zijn 
voor dit concert maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op korte ter-
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mijn volgt meer info. De concertreis is de afgelopen maanden een hot item 
geweest en er kwam zelfs een enquête aan te pas om te peilen of we dit 
jaar op concertreis gaan of dat het nog een jaar wordt uitgesteld. Tijdens de 
jaarvergadering is hierover een beslissing genomen.

Wat wel doorgaat is het al twee keer uitgestelde concert in het Theater aan 
het Vrijthof. Op vrijdagavond 23 december 20 uur is het dan zover en zal 
Heer Vooruit een kerstconcert geven waarbij we ook weer een aantal top- 
solisten mogen verwelkomen. Stertrompettist OmarTomasoni onderbreekt 
zijn kerstvakantie in Italië en komt speciaal voor ons concert naar Nederland 
terug. Meer nieuws over de kaartverkoop volgt via het secretariaat.

Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit feliciteert ook langs deze weg 
alle jubilarissen en wenst Harmonie Heer Vooruit een mooie paasmaandag.

En Heer Vooruit gaat nooit verloren!

KIENAVOND DAMESCOMITÉ
De jaarlijkse KIENAVOND van het Damescomité is gepland 
op 24 september a.s. in Aen de Wan.
Nadere informatie volgt.

AGENDA
15 mei Concert SHOWTIME Aen de Wan
26 mei Opluisteren mis communicanten
12 juni Sjaanderbroonk
9 of 10 juli Openluchtconcert De Brught
Laatste weekend augustus Preuvenemint
23 december Concert Theater aan het Vrijthof
28 december Winteractiviteit

DANK AAN:
• Rabobank voor de bijdrage uit de Clubsupport actie
• Plus Supermarkt voor de steun uit de Clubactie 2021
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Zondagsbrunch
Hotel Maastricht

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen 
Reserveren via 

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

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

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

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.

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.

Gratis parkeren

Burg. Cortenstraat 8 
6226 GV Heer-Maastricht 

Tel: 043 - 362 76 49

PAULISSEN
BAKKERIJ

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

VAI1^

VEL HU EN

http://www.bakkerijpaulissen.nl

