
HET 
VOORUITZICHT

36e jaargang nr. 1
februari 2020



Demer tstraat 4 • 6227 AR Maastr icht • Tel 043 - 361 47 18 
info@Cor tjensDC .nl • www.cor tjensdc .nl

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

Wij maken eye-catchers!

Sign / grootformaat

Ieder bedrijf is anders, 
net als iedere website 

die wij maken.

Responsive webdesign

Meedenkers en designers 
zullen je identiteit 

versterken.

Grafisch ontwerpDrukken of printen

Niets werkt beter dan 
fysiek geproduceerde media. 

Druk- en printwerk dus!
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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, ansquaaden@planet.nl 

Fietsen van de merken Giant, Cortina en Alpina 
Electro fietsen van het merk: Giant 
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Dorpsstraat 48, 6227 BP  Heer-Maastricht 
Tel. 043 – 3616376,   www.maison-culinair.com 
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   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, ansquaaden@planet.nl 

Fietsen van de merken Giant, Cortina en Alpina 
Electro fietsen van het merk: Giant 
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Proloog

Het wielerpeloton rijdt weer, en het jaar 2020 is ook al weer bijna twee 
maanden oud. Dus het Vooruitzicht kan niet achterblijven en start met de 
36e jaargang. Dank aan de adverteerders die oins trouw zijn gebleven en 
dat weer mogelijk hebben gemaakt. Welkom aan de nieuwe adverteerder 
Eric Smeets! Zonder jullie financiële steun is het niet mogelijk onze leden en 
supporters in het digitale tijdperk viermaal per jaar op deze (papieren) wijze 
te informeren. 

Zo vlak voor vastelaovend heeft het Damescomité de pèkskes weer gestre-
ken en liggen deze te wachten voor de optocht in Hier op maandag. Ik heb 
begrepen dat ook de schrobbelèr en jägermeister weer wacht. Ook zo geno-
ten van het concert samen met Koperpoets? Mooi zoals (de) Queen in het 
middelpunt stond. Weer eens wat anders. We rapporteren over dit concert. 

We pakken de draad op vlak voor Kerstmis als de eerste editie van Winter-
proms plaatsvindt in het theater bij Mercedes. Nieuw concertmoment, ruimte 
voor lokale solisten op een vertrouwde locatie. We bikken terug. Dat doen 
we ook naar het Kerstensemble, dat een traditie in ere hield. In een jaar-
overzicht kijken we nog een keer terug, en vooruit kijkt de vicevoorzitter met 
zijn bespiegelingen over een vereniging anno 2020. Langzaam komt ook de 
Berlijnreis in het vizier. De organisatie heeft weer bij elkaar gezeten en jullie 
lezen het laatste nieuws hierover.

Maart wordt een drukke maand met de Jaar-
vergadering (11 maart), het concert van het 
Leerlingenorkest met de leerlingen van het 
United World College (15 maart), de Kienavond 
(28 maart) van het Damescomité of het Koren-
concert (29 maart) in het Mercedestheater. 

In het vaste onderdeel ‘Muziek in de kunst’ deze 
keer Marc Chagall, geboren in Wit-Rusland, met 
de Violist uit 1912-1913. Te zien in het Stedelijk 
museum in Amsterdam. 

Veel leesplezier
De redactie
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Bespiegelingen door de vicevoorzitter 

Beste leden, lezers, 

Verenigingen anno 2020 hebben het zwaar 
te voorduren. Uitzonderingen daar gelaten. 
Niet voor niets zijn overal cursussen/trai-
ningen om de vereniging te helpen over-
leven met als onderwerpen ledenaanwas, 
financiën, communicatie etc. Allemaal goed 
bedoeld, maar de werkelijkheid keren is 
moeilijk. Ieder lid is van harte welkom en 
meer dan gewenst, dat geldt ook voor iedere 
euro, die met steeds meer niet-muzikale ac-
tiviteiten verzameld moet worden en de inzet 
van vrijwilligers is onmisbaar. 

Bij Heer Vooruit anno 2020 is het niet anders. Wij zijn ook blij met iedere 
aanwas, alle euro’s en de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de 
vereniging. Het begint met onze muzikanten in de drie geledingen, die ons 
visitekaartje zijn. Om dat te realiseren hebben we de inzet van de leden, 
sponsors en vrijwilligers nodig. De Stichting Vrienden van Heer Vooruit, het 
Damescomité, de oud-papier ophalers, de vele mensen achter de buffetten 
bij diverse evenementen, de bestuurders en de mensen die zorgen voor een 
broodje, een bloemetje, het wassen van kleding etc. Allemaal onmisbaar 
voor Heer Vooruit. Dank daarvoor! 

Samen kunnen we het aan, ook in 2020. Ook nu staan we weer voor opga-
ven. Tijdens de jaarvergadering kunnen we een nieuwe kandidaat bestuurs-
lid presenteren. We zoeken verder, want het bestuur kan uitbreiding goed 
gebruiken. 

Muzikaal gaan we op weg naar de concertreis in Berlijn. Samen met de mu-
ziekvrienden uit Hoensbroek verzorgen we daar twee concerten. Het samen 
musiceren tijdens een concertreis is nieuw en een prima oplossing voor de 
problemen van beide korpsen als het gaat om de bezetting voor een concert. 
Een concert in de Gedächtniskirche nabij de Kurfürstendam van de beide 
korpsen moet een hoogtepunt worden in 2020. Ook een concert in het MOA 
congrescentrum is gepland. 
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Als jullie dit lezen hebben we net het concert met Koperpoets gehad. Iets 
nieuws dat wij een helft verzorgen en een Brass ensemble de andere helft. 
Meestal is dat een andere harmonie of fanfare. 

Dat Heer Vooruit nog een bloeiende vereniging is blijkt wel uit het grote 
aantal jubilarissen dit jaar op paasmaandag. Vele leden blijven Heer Vooruit 
trouw en worden die dag dan ook verdiend in het zonnetje gezet. Waren het 
vorig jaar veel 12,5 jubilarissen, dit jaar hebben de 25 jarige, 40, 50, 60, 70 
en 75 jarige leden de overhand. Fijne dag alvast. 

Waar ik persoonlijk ook naar uitkijk is het vervolg van het Winterpromscon-
cert. Een evaluatie heeft plaatsgevonden binnen de Stichting en met het 
bestuur en tijdens de jaarvergadering zullen de leden geïnformeerd worden 
over het mogelijke vervolg. Was in december toch weer een frisse aanpak, 
het Galaconcert was opgeschud en de middageditie werd goed ontvangen. 
Zo blijf je zoeken naar nieuwe dingen/activiteiten. 

Zoeken naar jonge aanwas blijft ook de Commissie Jeugd en opleiding 
doen. Middels het schoolproject op ‘De Vlinderboom’ wordt geprobeerd de 
jeugd enthousiast te maken voor muziek maken. Josette en Agnes steken 
daar vele uren in, en wat zou het mooi zijn als dat ook nog eens nieuwe jon-
ge leden oplevert. Hebben de dames na drie schoolprojecten wel verdiend. 
We benaderen de jeugd meer om mee te organiseren, bijv. de wandeltocht 
of paasmaandag. Ook het contacten leggen met andere jeugd is belangrijk 
zoals het concert binnenkort met de leerlingen van het United World College. 

Niet onvermeld mag worden dat een gesprek met het bestuur van Aen de 
Wan heeft plaatsgevonden en dat onze bestuurskamer onder handen wordt 
genomen door een werkgroep.. Wordt het eindelijk eens warm? 

Kortom wij blijven onze best doen op allerlei fronten om de vereniging levend 
te houden, activiteiten te organiseren en niet te vergeten muziek te maken. 
Daarbij hebben we iedereen nodig op allerlei gebieden: muzikaal, finan-
cieel, uren-inzet en helpende handjes op velerlei terrein. Ik mag hopelijk 
weer rekenen op jullie inzet op welke wijze dan ook dit jaar! Alvast bedankt 
daarvoor. 

Peter Kicken,
Vice voorzitter



Dank voor uw steun aan en inzet 
voor Heer Vooruit in 2015.                       

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 

wensen u 
Prettige Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2016!

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)
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Kostons Assurantiën €   99,85
Interpolis  € 107,99 (8% duurder)
Centraal Beheer  € 139,66 (40% duurder)

(Bron: www.interpolis.nl en www.centraalbeheer.nl, berekeningsdatum 29-05-2008)

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een op maat gesneden offerte.
Kostons Assurantiën BV, Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959

   

Einsteinstraat 16-B, 6227 BX Maastricht , 043 -3618166

Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur
Maandag gesloten 

Surf ook eens naar:
www.heertotaal.nl

klaar terwijl u wacht (na telefonische afspraak)

MONDZORG HEER

sstteeccoo  MMoonnddzzoorrgg  HHeeeerr
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Valentijnsconcert vol Love en Koperpoets 

‘Can anybody find me, somebody to love’, daarmee werd het Valentijns-
concert afgesloten, Koperpoets sloot af met een medley van nummers 
van Queen, hoe kan het ook anders als hun optreden ‘ Queen of brass’ 
heet. In de carnavalstijd kiest Heer Vooruit voor een Valentijnsconcert. 
Valentijn is immers een dag eerder geweest en een ander soort concert dan 
vastelaovesmeziek. 

  

Monique Budy heet de aanwezigen welkom in een toepasselijk versierde 
Aen de Wan. Rode hartjes, rode lippen, kiss en love zijn overal terug te vin-
den. Ali deed het expres om niet op tijd te leveren, maar dat is meteen met 
succes opgelost. Love is vanavond bij alles het terugkerende thema. In de 
muziek, de versiering tot het einde met ‘Somebody to love’. 

Dirigent Jef Ficker opent in een goed gevulde Aen de Wan de avond met zijn 
muzikanten. Het centrale thema in de muziek is uiteraard Liefde/Love. Pierre 
Budy en Ralf Budy hebben samen een solo in John Denvers ‘ Perhaps love’. 
Ralf herhaalt zijn solo in ‘What a wonderfull world’. De tijdens de proms 
ingezette weg met moderne muziek wordt dit concert vervolgd met Coldplay 
‘ Coldplay in Symphony’ en Whitney Houstons ‘ i will always love you’. 

Kantelpunt in het concert was zoals aangekondigd ‘ Sent in the clowns’. Vlak 
na de start van het nummer betreden vier mannen en een dame in het wit 
gekleed de zaal en nemen plaats voor het orkest. Het wordt een muziekwerk 
met en aanvullend op elkaar. Na de pauze neemt Koperpoets de bühne 



 
 
 
 

 
 

Verzekeringen & Advies  

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

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht 

Kicken
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Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

MAASTRICHT    
Einsteinstraat 18
Tel. 043-3671700
globus@toerkoop.nl

EIJSDEN
Emmastraat 1

Tel. 043-4092870
globus.eijsden@toerkoop.nl

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur

Kicken
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WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

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

De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar

HEUTS
WEERTS

F
Y S I O T

H
E

R
A

P
I

E

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188
Email: weertsdorpstraat@electro.nl

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

Burgemeester

De Sint en zijn Pieten zijn weer in Nederland
Ook dit jaar zullen zij een bezoek brengen aan 
Harmonie Heer Vooruit. 
Op zondag  20-11-2016, van 10:30 – 12:30 uur 
(inloop vanaf 10u) in Aen de Wan. 
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over. Dat wil zeggen de vloer. De orkestleden nemen ook plaats in de zaal 
om dit koperensemble te aanhoren. Koperpoets, een vijf muzikanten tellende 
groep met bas, tuba, trombone, twee trompetten, hoorn en bugels spelen 
nagenoeg aan een stuk door.
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Drie 12,5 jarige jubilarissen: v.l.n.r. : Eric Jeurissen, Carol Magnée en Peter Kicken

Van ‘Dancing queen’ tot een medley van Queen. Allemaal fragmenten uit 
muziekwerken. Once upon a time van Ennio Morricone werd geheel vertolkt 
compleet met paarden. 

Het publiek werd erbij betrokken. Eerst met een polonaise en vervolgens 
werd Yvette gekroond tot queen. Tot gespeeld ongenoegen van de vrouwe-
lijke muzikant, die uiteindelijk de kroon weer ‘ heroverde’. Weer eens wat 
anders een concert met deze opzet.
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Voorbereidingen Concertreis in volle gang  Jean Boelen

Alhoewel de concertreis naar Berlijn pas in oktober 2020 plaatsvindt wordt 
er al intensief gewerkt aan de realisatie van de reis. Via het Vooruitzicht en 
binnenkort ook met een reis- nieuwsbrief houden we de deelnemers op de 
hoogte van wetenswaardigheden omtrent de reis.

Een reiscommissie is samengesteld uit de besturen van Harmonie Heer 
Vooruit en Harmonie St. Caecilia Hoensbroek. De leden zijn: 
Heer Vooruit: Peter Kicken, Marja Pasmans en Peter Smeets.
St. Caecilia Hoensbroek: Theo Kleiweg, Kyra Fens en Tim Gielen
De leden van de reiscommissie werken samen met Jean Boelen Travel Ma-
nagement, als verantwoordelijke organisator.
  
In totaal zijn er op dit moment 190 deelnemers voor de reis geregistreerd 
waarvan 85 muzikanten. We reizen met 3 luxe touringcars van Hanneman 
de Toerist uit Kerkrade.

In Berlijn overnacht het hele gezelschap in het Abacus Tierpark Hotel in de 
wijk Friedrichsfelde. Wil je al eens  een kijkje nemen waar we overnachten, 
ga dan naar de website van het hotel www.abacus-hotel.de

               

Tijdens ons verblijf in Berlijn worden twee concerten gegeven: Vrijdag 23 
oktober 19.30 uur wordt er een concert gegeven in de historische Kaiser 
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Wilhelm Gedächtniskirche. Zaterdag 24 oktober 20.00 uur is een concert in 
het Atrium van het MOA Mercure Hotel Congrescentrum in de wijk Moabit.

Teneinde tijdens de concerten goed voor de dag te komen, wordt momenteel 
gewerkt aan de planning van gezamenlijke repetities en mogelijk een geza-
menlijk concert in de week voor vertrek naar Berlijn. Meer informatie hierover 
volgt via de secretariaten van beide verenigingen.

Naast de concerten willen we natuurlijk de reisdeelnemers de mooie en 
historische plekken van Berlijn laten zien. Hier wordt door de reisorganisa-
tor gewerkt aan een gevarieerd programma. Op de vrijdagochtend zal er in 
ieder geval een excursie per touringcar zijn voor alle deelnemers. Daarnaast 
zullen er keuzeprogramma’s zijn waarvoor men kan inschrijven. 

Wist je dat:
• Berlijn heeft 3,5 miljoen inwoners en is na London de grootste stad in de 

Europese Unie. In 1945 aan het einde van de tweede wereldoorlog telde 
Berlijn nog 4,5 miljoen inwoners.

• De reisafstand Maastricht - Berlijn is 690 km. 
• De Blasmusikverband  Berlin slechts 8 orkesten als lid heeft.
• Onze muziekvrienden uit Sneek in 2018 eveneens de reis naar Berlijn 

maakten en zowel in Gedächtniskirche en Moa Mercure Hotel Congres-
centrum concerteerden.

• De reis mede mogelijk wordt gemaakt door een financiële bijdrage van 
de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit en een bijdrage uit de 
verenigingskas van Harmonie Heer Vooruit

• Je bij vragen over de reis een bericht kunt sturen aan de organisatie. Stuur 
je bericht aan jboelen@me.com

• Wij ons verheugen op een unieke reis
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Leerlingenorkest naar Margraten, Appelgaard

Ons Leerlingenorkest zet de rondreis door het Heuvelland voort. Werd vorig 
jaar Meerssen aangedaan, begin februari was Margraten aan de beurt. De 
bewoners van zorgcentrum Appelgaard werden getrakteerd op een concert. 

 

Eerst een repetitie in Aen de Wan, gevolgd door een lunch en vervolgens de 
berg op naar Margraten. Daar wachten aanvankelijk weinig bewoners. 14 
uur is natuurlijk ook het rustmoment op de dag.
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Maar gaande weg liep de zaal toch vol. Dirigent Wouter Pletzers bracht 
met zijn leerling-muzikanten diverse liederen uit films naar voren. O.a. uit 
Harry Potter, Shrek en Forest gump werd gespeeld na een inleiding van de 
dirigent. 

Speciaal was het optreden van onze klarinettisten: Marc Bosch en 
Jos Theelen. De besklarinet en de altklarinet stonden naast elkaar bij 
“Chalumeau on the go”. 

   

Na een half uur is het concert ten einde en is er voor onze muzikanten een 
versnapering alvorens zij de berg weer afgaan naar Heer. Op naar de vol-
gende bestemming in het Heuvelland? Na de filmmuziek tijdens de Winter-
proms, nu filmmuziek bij het Leerlingenorkest. Lijkt een filmmuziekconcert 
weer geboren? 
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Winterproms 2019

Eén jaar is niets. Zo luister je naar de laatste versie van wat Galaconcert 
heette, zo zit je in dezelfde zaal te luisteren naar de eerste uitvoering van 
Winterproms. Wel in de middaguren. 

De organisator van het concert, de Stichting Vrienden van Harmonie Heer 
Vooruit, had ons een nieuwe opzet beloofd en zo kwamen we deze keer op 
een zondagmiddag naar het theater in het callcenter van Mercedes Benz. 

Het orkest onder leiding van Sjef Ficker had er alweer maanden voorberei-
ding opzitten met zijn muzikanten. Rian Pasmans had zijn drumband voor-
bereid, want zij openden immers het concert. In het programma was nadruk-
kelijk de samenwerking gezocht met de Vocalgroup Mes Amie, uit Amby. Als 
solisten traden Erwin, een Maastrichtse zanger, op die geen verdere inlei-
ding nodig had en Anna Emelyanova, bij de kenners wellicht bekend, maar 
niet bij het grote publiek in Maastricht. Na het concert is dat volledig anders. 

 

Wat niet veranderd was, was de presentatie van het concert. Net als voor-
heen leidde Monique Budy ons op de haar bekende wijze, door het pro-
gramma. Met soms een kwinkslag kondigde zij het orkest, de drumband, de 
vocalgroup of de solisten aan. En wat u misschien niet weet, na afloop gaat 
zij altijd met de solisten op de foto, zo ook na de Winterproms.



In een uitverkochte Mercedes-zaal was de opening voor de drumband. 
Zij brachten o.a. ‘Century Drums’ en ‘Samba like’ onder leiding van Rian 
Pasmans ten gehore. Bij dit laatste werk leek de drumband op een heuse 
sambaband. 

 

Na de opening met ‘Over all bridges’ , door het Harmonieorkest onder leiding 
van Sjef Ficker, bracht het orkest op prachtige wijze ; The Oriënt Express.’ 
Diverse geluiden van een vertrekkende en stoppende trein werden aan het 
begin en einde nagebootst. Op de schermen waren beelden te zien, die door 
Marja Pasmans en Roel Vossen Audio Visuals waren gerealiseerd. Beelden 
zouden vaker te zien zijn.

20
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Vocalgroup Mes Amie kwam van achteruit de zaal om zich vóór het Harmo-
nieorkest op te stellen. Zij openden met het eigen combo met  ‘Don’t stop 
me now’ gevolgd door ‘California Dreaming’. Het ruim 40 leden tellende koor 
stond onder leiding van Paul Lemmens. We zouden hen nog vaker terug 
zien en horen die middag. 

 

En dan is het tijd voor de eerste soliste: Anna Emelyanova. Zij werd aange-
kondigd als zangeres bij Opera Zuid, maar in de publicaties voorafgaand 
aan de Winterproms, is aangegeven welke opleiding zij in Rusland op een 



Maastricht en Weert 

• Zakelijk Cloud bedrijfstelefonie
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• Zakelijk Internet DSL , Glas
• Zakelijk mobiel beheer en advies ( KPN, Vodafone en T-Mobile )
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www.telecom-limburg.nl 
Tel. nr. 0495-230049 



23

speciale school voor jong talent (Gnessins State Musical College in Mos-
kou), de Russische academie en Master opleiding Solozang  heeft gevolgd. 

Maar vanmiddag op de planken voor het Harmonieorkest van Heer Vooruit, 
betovert zij het publiek met ‘Zapateado’ en ‘Anthem’. Voor vele aanwezigen 
een eerste kennismaking met Anna Emelyanova, maar meteen een kennis-
making, die blijft hangen. 

 

Dan is het tijd om de zaal losser te maken en wie kun je daar beter voor 
uitnodigen dan de tweede solist: Erwin (Brepoels). Hij laat de zaal weten 
‘Iech haw vaan ut leve’ en dat ‘Veer zomers laank’.  Het programma voor de 
pauze wordt door het Harmonieorkest afgesloten met ‘Lord of the Rings’. 
Ook even pauze voor de stagemanagers Carol Magnée en Pieter Janssen, 
die ervoor zorgen dat alles en iedereen op tijd klaar staat op het podium. 

Alsof het regent in het theater van Mercedes opent Vocalgroup Mes Amie 
het nummer ‘Africa’’ na de pauze. Een Top 2000 nummer (nr. 11). Ook zij 
treden na de pauze enkele malen op waaronder met het Harmonieorkest 
met ‘Adiemus’.
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De nieuwe solist na de pauze is uit ons eigen orkest Ralf Budy met ‘What a 
wonderful world’. Een vertolking van het nummer van Louis strong uit 1967 
en dit jaar de nummer 69 in de Top 2000. 

 

               

De modernisering van de nummers zet verder door in het concert als Vo-
calgroup Mes Amie Coldplays  ‘Viva la vida’ ten gehore brengt. Vijf bekende 
nummers sluiten het concert af. Erwin laat ‘het Reuzeraad’ draaien en met 
de ‘Griekse Nach’ brengt hij de stemming in de zaal.



 

Het Harmonieorkest trekt van leer met ‘Leichte Cavalerie’ van Franz von 
Suppé alvorens Anna Emelyanova te begeleiden bij ‘Granada’. Een vertol-
king die indruk maakt op het publiek.
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Roland van den Hof (licht) en Marc BAstings (geluid) vullen de randvoor-
waarden perfect in voor het afsluitende ‘Amigos para Siempre’. Dit werk van 
Andrew Loyd Webber wordt vertolkt door de twee solisten Anna Amelyano-
va en Erwin. Zij weten het publiek enthousiast te krijgen en met een goed 
gevoel naar de fopyer te laten gaan na nog een toegift. 

De eerste editie Winterproms zit er op. Het Comité Vrienden van Harmonie 
Heer Vooruit kan terugkijken op een geslaagde versie. 



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

uw complete glasleverancier

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

Aarts Glas adv 128 x 58 mm 1-3-A5 HeerV.indd   1 29-8-2017   9:07:29
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De evaluatie zal volgen begin 2020 en tijdens de jaarvergadering laten we 
ons verrassen of een tweed editie aanstaande is.
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www.bakkerijlekkerbek.nl

Concert SPRINGLEVEND met koren Sjamaes en Sjantée, 
29 maart 

Op zondagmiddag 29 maart vindt het Sprinlevend concert plaats van Harmo-
nie Heer Vooruit samen met de koren Sjamaes en Sjantée. Het concert vindt 
plaats in het theater bij Mercedes.
De foyer gaat om 14 uur open, de theaterzaal om 14.45 uur. Voor het bezoe-
ken van het concert zal een kleine bijdrage worden gevraagd. Het concert 
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Elisabeth Strouven-
fonds, Bloemen Kicken en Soft and Sound. 

Heer Vooruiters met Heugem in de optocht in de stad

Een aantal Heer Vooruiters lopen de optocht op zondag in de stad mee met 
harmonie ‘Sint Michael’ uit Heugem. Op die manier helpen de korpsen el-
kaar. Uiteraard helpen de muzikanten uit Heugem ons op een ander moment 
weer. Onze muzikanten zijn te herkennen in de Mexicaanse poncho’s, de 
vaste carnavalskleding van sint Michael.
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Damescomité
Harmonie Heer Vooruit

28 maart 2020

KIENAVOND
Aen de Wan, Einsteinstraat, Heer

Zaal open: 18.00 uur

Aanvang: 19.00 uur

Prachtige prijzen 
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Kerstensemble houdt traditie in ere

Het is altijd even spannend of het lukt om voldoende muzikanten bij elkaar te 
krijgen op kerstavond. Dit om de traditie van de Heer Vooruit klanken in de 
kerstnacht in Heer te laten horen. Zo ook dit jaar, maar het is weer gelukt om 
de traditie in ere te houden. 

 

 
Dank aan de muzikanten die (een deel van) de kerstavond hiervoor hebben 
opgeofferd.
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Wis geer…..
• Dat Heer Vooruit afscheid heeft genomen van het beheerdersecht-

paar Wim en Gaby? Tijdens de laatste repetitie in januari werd hen 
een bijzondere attentie aangeboden (gemaakt door Frans Michon) en 
uiteraard bloemen. Op muzikale wijze werd afscheid genomen. 

   

• Dat ook dit jaar Heer Vooruit weer prinselijk bloed kent? Prins Danny 
en prinses Daisy werden uitgeroepen tot prinsenpaar van de Jokers. 
Daarmee kwam de prinselijke titel weer in de familie terug. 

     

• Dat de aangename verrassing die hoort bij dit ontbijt op de jaarverga-
dering bekend wordt gemaakt?

• Dat onze jubilarissen van vorig jaar in het carnavalskrantje van de 
Sjraveleirs de ‘Gouwe spang ’hebben ontvangemn ?

• Dat wij alweer een aantal malen de buffetten bij MVV hebben be-
menst?
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Jaaroverzicht 2019

Hoewel 2020 al weer een paar weken oud is, kijken we toch nog even terug 
naar het verenigingsjaar 2019. Het is altijd leuk om te zien welke nieuwe en 
traditionele (muzikale) activiteiten hebben plaatsgevonden. We beginnen 
met ‘vaste’ activiteiten. 

Het jaar dat begon met carnavalsactiviteiten. Heer Vooruit zou de nieuwe 
prins begeleiden, maar het weer gooide roet in het eten. Bij de optocht 
mochten we op herhaling en gelukkig veranderde ’s middags het weer zoda-
nig dat wij als een rood/groen lint meetrokken in de optocht en met een grote 
groep, allemaal Heer Vooruiters. 
 

Met een grote groep was Heer Vooruit ook aanwezig tijdens de Pinksterpro-
cessie. Muzikant 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. Met succes. Het waren dan wel twee ‘vas-
te’ activiteiten, maar deelnemen met zo’n grote groep Heer Vooruiters was 
en met carnaval en met de processie nieuw. 

De Drumband onder leiding van Rian Pasmans liet zich het afgelopen jaar 
diverse malen zien, te beginnen op de Drumbandfestival middag in april. Met 
een vlaai togen ze huiswaarts. Voor de Drumband was dit na jaren weer een 
nieuwe activiteit. Optredens waren er ook bij het concert met Slenaken, op 
de Sjaander broonk en bij de Winterproms. Het is goed dat we de Drumband 
hierdoor afgelopen jaar weer vaker hebben gezien. 
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Nieuw was het bericht dat we op concertreis gaan naar Berlijn. Weliswaar 
in oktober 2020 met de harmonie uit Hoensbroek, maar het besluit is geno-
men en de aanbetalingen zijn verricht. Een organisatiecomité waarin Jean 
Boelen, reisbegeleider, en namens ons Peter Kicken, Marja Pasmans en 
Peter Smeets participeren hebben een jaar de tijd om alles uit te werken. We 
verheugen ons op de concerten daar. 

Het Leerlingenorkest van Wouter Pletzers toog naar Grubbenveld / Vijverdal 
om daar traditioneel de mis op te luisteren. Bij de communiekinderen van 
Heer/de Heeg was het versterkt Leerlingenorkest ook aanwezig. De com-
missie Jeugd en Opleiding startte in 2019 ook weer een scholenproject met 
de basisscholen in Scharn en de Vlinderboom. Aan het einde van het jaar 
is de beslissing genomen dat KHvH het project met Scharn doet en HHV 
met de Vlinderboom. Na de zomer toog het Leerlingenorkest naar Meerssen 
voor een gezellig middag en een concert bij de Nachtegaal. Waar mogelijk 
deden de leerlingen mee met het gehele korps zoals bij optocht, processie 
en jaarfeest. 

Natuurlijk moest ook weer voor de nodige inkomsten worden gezorgd, naast 
de contributie en de subsidie van de gemeente. Hulde voor onze oud pa-
pierophalers, want met hun maandelijks ophalen van oud papier brengen zij 
circa een kwart van de begroting binnen. Onmisbaar dus voor de vereniging. 
Ook het bemensen van buffetten levert ons de nodige inkomsten op. De club 
onder leiding van Raymond zorgt voor inkomsten door de buffetten bij MVV 
te verzorgen. Zo ook de buffetten bij de 11e van de 11e en nog diverse buf-
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fetten vooral bij Mercedes, waarvan de inkomsten naar de Stichting Vrienden 
van Heer Vooruit gaan, dus indirect naar Heer Vooruit. 
 

Het Damescomité organiseerde weer de ‘vaste’ jaarlijkse kienavond, maar 
nieuw was het organiseren door een versterkt Damescomité van Fashion 
and Fun in september. Een avond met modeshows en Heerder onderne-
mers, waarbij Fashion and Fun centraal stond. 

         

Het Harmonieorkest van Sjef Ficker presenteerde zich naast de al genoem-
de activiteit met een concert met Slenaken, een concert op de Sjaander 
broonk paasmaandag in de kerk en tijdens de Winterproms. Dat laatste was 
een ‘nieuwe’ activiteit als opvolger van het Galaconcert. Ook de aanwezig-
heid in Scharn was nieuw. Over de winterproms lees je meer elders in dit 
Vooruitzicht. 



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

Akersteenweg 102 | Maastricht | T. 043 3615025
www.oogwereld.nl
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Het nieuwe repetitieschema is na de zomer enigszins bijgesteld. Het idee 
van alle geledingen op één avond, zoals door Lindy gepresenteerd tijdens 
de ledenvergadering, is aangepast, daar de leerlingen zijn teruggekeerd 
naar de zondagmorgen. Tijdens de ledenvergadering werd Peter Kicken 
herkozen als bestuurslid. Leon de Roij heeft in de loop van het jaar afscheid 
genomen als bestuurslid, waardoor het bestuur anno 2019 bestond uit Peter 
Kicken, vicevoorzitter, Marja Pasmans, Marc Bosch, resp. 1e en 2e secreta-
ris, Peter Smeets, penningmeester, Agnes Braeken, algemeen bestuurslid 
specifiek belast met J en O en Marc Verbeet (ondersteuning). 

 

 

In het jaaroverzicht mag onze actieve activiteitencommissie niet ontbreken. 
Zij tekenden o.a. voor het Jaarfeest, de slotactiviteit voor de zomervakantie 
en voor de winteractiviteit na de kerstmis. Daar waar nodig werden specialis-
ten ingeschakeld. Ook noemen we de Sinterklaas activiteit waarvoor Yvette 
en Kelly tekenden.
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Tijdens het Jaarfeest, dat ‘Mexico’ als thema kende werd Jean Boelen gehul-
digd als 25 jarige HHV jubilaris. Tevens kenden we zes 12,5 jarige jubilaris-
sen (Peter Kicken, Simone Lochs, Carol Magnée, Eric Jeurissen, Charlotte 
Verbeet, Marc Verbeet). 

  

    
Niet onvermeld mag blijven het opluisteren van de heropening van de grot in 
de tuin van Opveld en de muzikale afsluiting van het jaar door het Kersten-
semble op kerstavond. Ter nauwernood werd een traditie gered en stonden 
onze muzikanten kerstavond in de kerk en op straat. 
In 2019 hebben we afscheid genomen van Lieke Willems.
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Vanaf oktober organiseren we iedere 1e zondag 
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d'orange. K inderen tot 12 jaar € 

Iedere Vrijdag, Zaterdag en Zondagavond 
familiebuffet in Hotel van der Valk Maastricht. 

Onbeperkt culinair genieten in uw eigen tempo.
€ 28.50  p.p. inclusief koffie, thee en jus d'orange.

Kinderen tot 12 jaar € 

Hotel van der Valk Maastricht

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen.
Reserveren via

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

Zondagsbrunch

Hotel Maastricht

Flayer Brunch Maastricht - front

12.50

12.50

Concert Leerlingenorkest met UWC leerlingen 

In januari is gestart met een muziekproject vanuit de harmonie met United 
World College. 35 leerlingen zijn in groepjes gestart op instrumenten. Na 
8 weken les zullen zij zich op zondag 15 maart om 11.00 uur tijdens een 
concert met het Leerlingenorkest presenteren. Vervolgens wordt een blazers 
klas en een slagwerkklas aangeboden na school. Je wordt van harte uitge-
nodigd om 15 maart aanwezig te zijn in Aen de Wan om ons Leerlingenor-
kest en de leerlingen van UWC te steunen. 

                

    Agenda

11 maart:  Jaarvergadering, 20 uur Foyer Aen de Wan
15 maart:  Concert Leerlingenorkest met leerlingen UWC 11 uur  

Aen de Wan
28 maart: Kienavond Damescomité, 19 uur, 18 uur zaal open
 Aen de Wan
29 maart:  Korenconcert Springlevend, 15 uur, Theater Mercedes  

met Sjamaes en Sjantée
13 april:  Jaarfeest
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Haal meer uit je huis.
Deco Bouwmarkt

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën

Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar

kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl

Schildere
n

Wandafwer
king

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie

wenst u

Vrolijke

Paasdagen ! 

De 
Redaktie 

wenst u

Prettige

vakantie

De geur van vers brood en gebak ...

www.bakkerijpaulissen.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

               
 
Geopend: 
Ma, Di, wo en Za: 8.00 tot 20.00 uur      Burg. Cortenstraat 8 
Do en Vr  :  : 8.00 tot 21.00 uur     6226 GV Heer-Maastricht 
Zondag:  : 12.00 tot 18.00 uur     Tel. 043 - 3627649 
 

    Gratis parkeren 
 
 
Wij verzorgen ook warme en koude buffetten 

Geopend:
Ma, di, wo en za: 08:00 tot 20:00 uur.
Do en vr: 08:00 tot 21:00 uur.
Zo: 12:00 tot 18:00 uur.

Burg. Cortenstraat 8
6226 GV Heer-Maastricht

Tel: 043 - 362 76 49

Gratis parkeren


