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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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INHOUD

Jubilarissen:          
Lei Pasmans
Nico Konings
Waddy Dzon
Math Kubben
Jean Pierre Sthijns 
Danny Boelen
Raymond Braeken
Chrit Budy
René op den Buijs

Vastelaovend
  
Jaarvergadering 
  
Wis geer 

Oud-voorzitter 
Jean Meusen 
overleden

Berlijnreis
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Al Rekko fotografi e, 
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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 
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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 voorjaarsnummer van het Vooruitzicht staat zoals ieder jaar in het teken 
van onze jubilarissen. En we hebben er nogal wat dit jaar: 8 verenigingsju-
bilarissen en 1 bondsjubilaris. Samen goed voor 382,5 Heer Vooruit jaren 
en 452,5 bondsjaren. Lei Pasmans 75 jaar, Chrit Budy 70 jaar, Nico Konings 
60 jaar, Math Knubben 50 jaar, Waddy Dzon 50 jaar, Jean-Pierre Sthijns 40 
jaar, Danny Boelen 25 jaar en Raymond Braeken 12,5 jaar Heer Vooruiter en 
allen even veel jaren lid van de bond. Daarnaast René op den Buijs 75 jaar 
lid van de bond. Heren proficiat! Paasmaandag zouden ze in het zonnetje 
gezet worden behalve Chrit Budy, dat gebeurt in kleine kring. 

Weet de redactie dan niet dat het Jaarfeest op paasmaandag niet door-
gaat? Natuurlijk is dat bekend, maar we (het bestuur) vonden het gepast de 
jubilarissen nu toch al op deze manier in de spotlight te zetten. Omdat het op 
dit moment nog onzeker is wanneer dat gaat gebeuren is gekozen om er nu 
toch al aandacht aan te geven. De interviews staan dus toch in dit voorjaars 
Vooruitzicht.. 

De redactie vormt koppels die samen 100 verenigingsjaren Heer Vooruit op 
de teller hebben staan. Drie koppels hebben we. 

We blikken terug op de activiteiten, die wel nog doorgang hebben gevonden. 
De optocht trok door Heer met vastelaovend en Heer Vooruit liep voorop. In 
maart was de Jaarvergadering en jawel we hebben een nieuwe voorzitter: 
Peter Kicken na een paar jaren warm te hebben gelopen voor deze job, is 
hij thans voorzitter. Win Hameleers heten we welkom als nieuw bestuurslid. 
Tijdens de jaarvergadering werd Winterproms 2020 aangekondigd waarover 
ook meer in deze uitgave. Ook de voorbereidingen voor de Berlijnreis gaan 
‘gewoon’ door. Jullie lezen het. 

Uit de serie muziek in de kunst deze keer een schilderij van Jan 
Steen van een sisterspelende vrouw ut 1662. Onder normale 
omstandigheden te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

De redactie wenst jullie onder deze bijzondere omstandigheden 
veel leesplezier, fijne paasdagen, hou je gezond en hou afstand.

De redactie
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De redactie had met Cortjens DC afgesproken deze keer maken we het 
Vooruitzicht iets dikker, want we hebben veel jubilarissen en veel activitei-
ten waarover we moeten berichten. Geen probleem en de redactie maakte 
een opzet voor het Vooruitzicht. Links en rechts knijpen om toch nog iets te 
kunnen vertellen over de Berlijnreis en de jaarvergadering. Schema klaar, 
Coronavirus daar. 

Wat aanvankelijk weifelend begon in ons land kreeg al snel forse impact op 
het maatschappelijk leven. Het kabinet kondigde maatregelen af, waardoor 
o.a. alle evenementen tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden en de horeca 
per direct werd gesloten. 

Net als vele anderen trof het ook Heer Vooruit. De Wan dicht, geen repetities 
meer en ook geen activiteiten. Het Korenconcert werd als eerste afgelast 
snel gevolgd door de Kienavond van het Damescomité, geen buffetten meer 
bij MVV, geen dodenherdenking, geen processie, geen concert met leerlin-
gen UWC, geen Jaarfeest en geen HaFaBra-dag op 20 juni. Jammer voor 
alle moeite van de organisaties van deze evenementen, maar gezondheid 
gaat voor. 

Als bestuur zullen we ons bezinnen, zodra er zicht bestaat over de mogelijk-
heden, over hoe nu verder. Gelet op het al bestaande programma voor de 
tweede helft van 2020 (o.a. Berlijnreis en Winterproms) zullen we bezien wat 
nog dit jaar kan worden ingehaald en wat doorschuift naar een later moment. 
Het moet ook allemaal maar passen qua voorbereiding. Jullie begrijpen dat 
het jaarfeest in welke vorm dan ook prioriteit heeft in deze. 

We rekenen op jullie begrip hiervoor. 

Wat wel aangepast doorgaat is het 
inzamelen van oud papier. Niet 
huis-aan-huis, dat mag niet van de 
gemeente, maar wel bij de contai-
ners. Twee volle containers in maart 
met dank aan Peter Kicken en Marc 
Bosch.

AFGELAST
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Lei Pasmans (75) en Danny Boelen (25), 
samen 100 jaar Heer Vooruit

Dit jaar heeft Heer Vooruit vele verenigingsjubilarissen. Het toeval wil dat 
we drie koppeltjes kunnen maken van 100 verenigingsjaren. In dit artikel Lei 
Pasmans met 75 verenigingsjaren en Danny Boelen met 25 Heer Vooruit 
jaren Samen 100, deel 1. 

Met Lei Pasmans hebben we de jubilaris met de meeste ‘dienstjaren’, dus 
ook niet het eerste HHV-jubileum voor hem. Van de 114 jaren Heer Vooruit 
heeft hij drie kwart meegemaakt. Hij heeft op 15 jarige leeftijd de draad op-
gepakt bij Heer Vooruit en is thans al jaren erelid van de vereniging. 

‘Heer Vooruit gaat nog altijd voor’ zegt hij. ‘Dat is mijn vereniging en ook 
altijd enige vereniging geweest’. Daarna volgt de nuancering en haalt hij 
herinneringen op van het PLEM-orkest waar hij korte tijd deel van heeft uit-
gemaakt. Iedere week is hij present bij de repetities en volgt deze in de foyer 
met een bepaalde ‘ploeg’ zoals hij het noemt. Trouw iedere dinsdagavond, 
de avond heeft op die manier een andere invulling gekregen. 

Danny Boelen, juist prins Danny 1 af, is bij Heer Vooruit terecht gekomen 
via de Ridder, ooit gerund door zijn opa Martin. Hij was altijd aanwezig en 
rolde zo Heer Vooruit binnen. Hij bezocht de Drumschool en Kumulus, maar 
om verschillende redenen werd dat geen succes door het wisselen van 
leraren en langdurige afwezigheid van leraren. De meeste percussie behen-
digheid heeft hij zichzelf dan ook bijgebracht. Als kind sloeg hij al op alles. 

Bij zijn interview ter gelegenheid van zijn 12,5 jarig jubileum sprak hij de 
hoop uit wel weer eens een reis naar het buitenland te willen maken met 
het gehele korps en ook de hoop op een ondernemerschap in de muziek, 
meer specifiek een zaak voor slagwerk. Wat is daar nu 12,5 jaar later van uit 
gekomen?

‘De reis naar Berlijn komt eraan’ zegt hij, hij verheugt zich erop. En de 
Drumband gaat mee, waar de Drumband weer een rol krijgt. De drumband 
is momenteel een ploeg van 6, die ervoor wil gaan. Natuurlijk hoopt hij dat 
de drumband in de toekomst groeit. Hij heeft met carnaval iemand gespro-
ken die wellicht weer wil meedoen. Alles helpt. ‘Het is toch jammer dat 
Zaate Herremeniekes meer slagwerkers hebben dan wij.’ Danny is lid van 



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

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 

wensen u 
Prettige Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2016!

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

   

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

Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur
Maandag gesloten 

Surf ook eens naar:
www.heertotaal.nl

klaar terwijl u wacht (na telefonische afspraak)

MONDZORG HEER

sstteeccoo  MMoonnddzzoorrgg  HHeeeerr
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Zaate Herremenieke ‘Um te jenke’, dat het hele jaar door actief is. Zelfs zijn 
schoonmoeder is daar nog slagwerker. En ook zijn schoonvader heeft hij 
weer enthousiast gekregen om muziek te gaan maken. Na de drumband-
repetitie gaat hij diezelfde avond door naar Um te jenke. Een drukke avond 
alvorens terug te keren naar Daalhof naar zijn vrouw Daisy en de 4 kinderen. 

Peter Kicken geeft aan dat Heer Vooruit de mogelijkheid aan het bekijken is 
om in 2021 het Drumbandfestival weer eens in Heer te organiseren. 

Lei Pasmans bezoekt alle concerten van Heer Vooruit en is mee geweest 
naar Sneek. Het is goed dat hij als actieve muzikant is opgehouden geeft hij 
aan. Het zou maar haspelen zijn nu. Hij haalt herinneringen op dat hij in het 
korps zat tussen Chrit Pasmans en Math Knubben. ‘In die tijd werd ook veel 
uitgehaald’ gaat hij verder. Anekdotes volgen, maar ‘oud’ is braaf geworden 
constateert hij. ‘We hebben een heerlijke kapel gehad in Heer, veel plezier 
en een fijne band tussen de leden. We kwamen overal. Dat is nu anders.’

Danny Boelen, 25 jaar lid Heer Vooruit, 2020 Lei Pasmans, 75 jaar lid Heer Vooruit, 2020



 
 
 
 

 
 

Verzekeringen & Advies  

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

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht 
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Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

EIJSDEN
Emmastraat 1

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

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

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

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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Danny Boelen constateert een omschakeling van muziek in de Drumband. 
De blaasinstrumenten zijn verdwenen, de slagwerkers moeten het nu op-
lossen en het genre muziek is mede daardoor veranderd. Dat hebben we 
gemerkt o.a. bij de Winterproms waar de drumband een samba ten gehore 
bracht. 

Hij hoopt dat de opbouw van de Drumband zich voortzet met meer leden en 
meer optredens. Herinneringen worden opgehaald aan de kampioenschap-
pen in Barneveld in 2006 en daarna in de sporthal in Brunssum. 
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Peter Kicken geeft aan dat het nieuwe bestuurslid Wim Hameleers de 
nieuwe contactpersoon zal zijn tussen het bestuur en de Drumband, hij volgt 
Leon de Roy op. 

Van een winkel in slagwerkinstrumenten is het niet gekomen bij Danny. Hij 
heeft 15 jaren in een winkel gestaan (Kijkshop) maar is inmiddels in een hele 
andere tak van sport actief. Hij werkt als hoofd van een team van Chemetal/
BASF met als standplaats VDL in Born. Meer specifiek is zijn werkterrein 
oppervlakte behandeling en dan voornamelijk het industrieel onderhoud 
daarvan. Hij is iedere dag als verantwoordelijke bezig met chemicaliën, iets 
heel anders dus dan slagwerkinstrumenten. 

Uiteraard komt de toekomst van Heer Vooruit aan de orde. Het op termijn 
zelfstandig voortbestaan staat natuurlijk wel op de tocht. Gerefereerd wordt 
aan het samengaan met een vereniging, bijvoorbeeld KhvH. Bij een samen-
gaan, spelen natuurlijk emotionele en rationele aspecten. Bij de ‘oudere’ 
garde spelen emoties meer een rol dan bij de ‘jongere’ generatie. Het kan 
iedere vereniging zijn. Lei verwijst naar ‘ut ajdsje’ (zijn vader) die daar heel 
anders over zou denken. Danny wijst erop dat hij als slagwerker uithelpt en 
dat anderen bij ons dan weer helpen. 

Op korte termijn zal het samenwerken en uithelpen zijn, zoals dat speelde 
met carnaval met Heugem en in Berlijn met Hoensbroek. 

Gevraagd wat de heren nog kwijt willen geeft Lei aan dat de harmonie hem 
veel gebracht heeft die jaren. Heer Vooruit is altijd zijn vereniging geweest. 
Vervolgens haalt hij aan het verhaal dat zijn vader in de oorlog instrumenten 
heeft ingemetseld en die na de oorlog weer heeft uitgegraven. De staat van 
de instrumenten was zeer redelijk. 

Danny geeft aan te hopen dat de vereniging er nog jaren tegenaan gaat. En 
dat op het juiste moment beslissingen worden genomen over de toekomst 
van de vereniging, op een moment dat het niet te laat is. Ook wijst hij erop 
dat zijn twee zonen de optocht hebben meegelopen. Muzikanten in spé 
derhalve. 

Heren proficiat met jullie Heer Vooruit jubileum!



13

Nico Konings (60) en Jean-Pierre Sthijns (40):
weer 100 jaar Heer Vooruit

Met het ‘gelegenheidskoppel’. Nico Konings en Jean-Pierre Sthijns heb ik 
weer 100 jaar Heer Vooruit ervaring aan tafel zitten. Niet helemaal eerlijk 
verdeeld: Nico heeft 60 en Jean-Pierre 40 jaren op de Heer Vooruit-teller 
staan. Samen 100, deel 2.

Ik ben met Waddy en Math aan het afronden als Nico Konings en Jean-Pier-
re Sthijns al binnen zijn gekomen in ‘ In den Hoof’ en zij nemen meteen deel 
aan het gesprek. We waren bij Math en Waddy aangeland op het punt dat 
Waddy met veel geld op zak op weg ging om in Meers een trombone te ko-
pen. Waddy meende 1200 gulden, Nico corrigeert 2750 gulden. En vult Nico 
aan ‘Als de harmonie de trombone niet had gekocht had ik het zelf gedaan. 
Dat was 40 jaar geleden. 

Jean-Pierre Sthijns is een telg uit het Jeugd Klaroen & Tamboerkorps 
St. Jan, waar hij 50 jaar geleden begon. Daar leerde hij de noten lezen en 
klaroen spelen. Na twee jaren leerde hij de trompet kennen en dat gaf meer 
uitdaging en muziekgenot. Pieter Janssen heeft hem twee jaren een instruc-
teurs-opleiding gegeven waarna hij twee jaar als instructeur bij St. Jan heeft 
gefunctioneerd. Dan begint zijn Heer Vooruit- carrière. 

Nico Konings zijn Heer Vooruit loopbaan is samen te vatten in de woorden 
page, piston, trombone en muziekcommissaris. Als klein ‘menneke’ liep hij 
met het kussen in het page-pakje mee met de harmonie. In 1960 leerde hij 
piston spelen, snel gevolgd door ventieltrombone en daarna schuiftrombone. 
En dat speelt hij nog steeds. 

Via Jeu Willems belandde Jean-Pierre bij Heer Vooruit, 40 jaar geleden. Hij 
wilde zich op een vrijdagavond repetitie oriënteren en dat was meteen ook 
zijn begin. Zijn dochters Mireille (trompet) en Chantalle (klarinet) traden in 
2000 ook toe, maakten meerdere jaren muziek bij ons korps en zien we nog 
regelmatig. 

Nico komt uit een Heer Vooruit familie Zijn vader was vaandeldrager en 
penningmeester, zijn moeder lid van het Dames comité, dochter Kelly is mu-
zikant met het 25 jarig jubileum al achter de rug en kleinzoon Robin liep met 
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carnaval ook mee met de optocht met trommel. Zijn broers Louis en Jef (†) 
vergeten we niet, samen met Nico ereleden van de vereniging. 

De keuze van de muziekwerken spreken Jean-Pierre aan en ook vindt hij 
dat Heer Vooruit in zijn 40 jaren altijd goede dirigenten heeft gehad. ‘Math 
Knubben was mijn eerste dirigent, die net zoals nu nog specifieke aandacht 
heeft voor de jeugdige muzikanten. Ik werd als jonge trompettist uitgedaagd 
samen met Pierre Budy solo te spelen op mijn eerste concours. Spannend 
en onvergetelijk.’ Jean-Pierre laat de diverse dirigenten de revue passeren. 

Nico is kritisch als hem gevraagd wordt terug te kijken op de laatste 10 jaren 
Heer Vooruit, de periode sedert zijn laatste jubileum. Hij vindt het dramati-
sche jaren voor de vereniging: een terugloop van leden, nauwelijks aanwas, 
ook niet vanuit de leerlingen, derhalve een muzikale terugloop en terugloop 
bij de Drumfanfare, we hebben nu een percussiegroep, met alle goede 
bedoelingen. 

Jean-Pierre vult aan het jammer te vinden dat de schoolprojecten ook niets 
hebben opgeleverd We moeten ook niet alleen op de jeugd mikken, maar op 
iedereen die muziek wil maken. Opgeven met zoeken moeten we niet doen, 
het lijkt een kar met vierkante wielen. Het blijven investeren in de jeugd en 
deze een kans geven is erg belangrijk.

Nico Konings, 60 jaar lid Heer Vooruit Jean-Pierre Sthijns, 40 jaar lid Heer Vooruit
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De jubilarissen vinden de Galaconcerten, inmiddels Winterproms ieder jaar 
weer mijlpalen. Het concept is inmiddels door veel verenigingen overgeno-
men. Jean-Pierre is een van de initiators van het eerste uur. Herinneringen 
worden opgehaald aan de solisten door de jaren heen. Bart Claessens en 
Vlado Kumpan komen bovendrijven. Opgemerkt wordt dat het concept in  
de loop der jaren veranderd is. Begonnen werd met de formule klassiek- 
pauze-lichtere werken, maar dat is inmiddels verwaterd. Het was een goed 
besluit om niet meer op concours te gaan. De paasmaandagen zijn even-
eens een hoogtepunten, het hele programma van die dag.

De Berlijnreis komt ter sprake. Het is positief twee concerten op mooie plek-
ken. Nico vond Sneek wat minder, maar verheugt zich hierop. Samen met 
Hoensbroek is een mooie oplossing voor de bezetting. Ook de huisvesting is 
beter. Naast de concerten een mooie stad om te bezoeken. 

Het geven van concerten is belangrijk, evenals het tonen op straat, je laten 
zien aan de Heerder gemeenschap, zegt Jean-Pierre. Nico merkt op dat 
wat je doet, wel goed moet zijn. Het moet geen negatieve reclame zijn. Nico 
wijst op de geplande concerten die elkaar op korte termijn opvolgen: Het 
Valentijns concert, Korenconcert, paasmaandag en Hafabra-concert. Het 
vraagt allemaal genoeg voorbereiding om het goed te doen. 

Gevraagd wat verder niet mag ontbreken in dit artikel komen twee zaken 
aan de orde. Jean-Pierre noemt de Processie in 2019. De wijze waarop de 
vereniging zich presenteerde was een vorm van samen sterk, dat laten we 
zien. Mooi initiatief om zo’n groep bij elkaar te krijgen. 

De tweede zaak betreft de muziekcommissaris. Met het 60 jarig vereni-
gingsjubileum, viert Nico ook het 50 jarig jubileum als muziekcommissaris. 
Dit is een paar jaren onderbroken geweest, maar Ingeborg heeft hem weer 
teruggevraagd en zo vinden we Nico vele uren in zijn muziekbibliotheek om 
alles compleet te maken voor de muzikanten. 

Heren, van harte gefeliciteerd met deze jubilea en op naar nog vele jaren 
Heer Vooruit in goede gezondheid!
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Math Knubben (50) en Waddy Dzon (50), 
ook samen 100 jaar Heer Vooruit

Als Waddy Dzon en Math Knubben binnen zijn bij In den Hoof heb ik weer 
100 verenigingsjaren Heer Vooruit tegenover mij zitten. Eerlijk verdeeld, 
twee gouden jubilarissen. En het toeval wil dat Math Waddy indertijd heeft 
binnen gehaald bij Heer Vooruit. Daar beginnen we het gesprek dan ook 
mee. Samen 100, deel 3, 

Waddy Dzon vertelt dat de familie Dzon, oorspronkelijk afkomstig uit Polen, 
muzikaal actief was bij de Gele rijders, vader, moeder en de drie zonen. De 
broers van Waddy, Eddy en Paul hebben les van Math Knubben. Op een 
paasmaandag is Waddy eens gaan luisteren bij Her Vooruit en constateerde 
dat Heer Vooruit op dat moment op een hoger niveau speelde. Zij melden 
zich aan bij Heer Vooruit en dat krijgt nog een staartje. Math wordt verweten 
dat hij zijn positie als leraar van de muziekschool ‘misbruikt’ om leden voor 
Heer Vooruit te werven. Uiteindelijk moet zelfs het bestuur van Heer Vooruit 
op het matje komen bij het bestuur van de Gele rijders om uitleg te geven. 
De drie betrokkenen hebben dan al verklaard dat van enige sturing van Math 
geen sprake is. Zij worden/blijven lid van twee verenigingen en tot op de dag 
van vandaag helpt Waddy bij gelegenheid de Gele rijders nog uit nadat hij 
het korps in 1975 heeft verlaten bij de verhuizing naar Stein. Lang is hij met 
de Gele rijders mee geweest op Rozenmontag naar Köln. Een anekdote, 
dat beide verenigingen achter elkaar moesten spelen op een stadsconcours 
en dat leidde tot een verkleedpartij van de zonen met de door moeder Dzon 
meegebrachte kleding sluit dit onderwerp.

Daarmee zitten we meteen in de herinneringen en anekdotes van ieder 50 
jaren Heer Vooruit. Ook Math Knubben zijn broers maakten deel uit van 
Heer Vooruit om de parallel met Waddy te trekken: Jacky (†) en Pierre (†). In 
de loop der jaren is Math dirigent geweest, tweede dirigent, muzikant maar 
vooral ook muziekleraar van heel veel ‘leerlingen’ .‘Wie heeft er geen les 
gehad van Math’ grapt Waddy. Math verbonden aan de muziekschool gaf de 
Heer Vooruit leerlingen les in de bestuurskamer in Aen de Wan, dat beteken-
de veel minder reisafstand en -tijd voor de leerlingen. ‘Maar het kwam ook’ 
voor zegt hij ‘dat leerlingen geen les wilden op de muziekschool van die van 
Heer Vooruit.‘ Math had wekelijks circa 100 leerlingen van diverse verenigin-
gen. 
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Het is overigens puur toeval dat Math bij Heer Vooruit terecht is gekomen. 
Zijn vader, woonachtig in de Lang Waterstraat, kon kiezen uit de twee Heer-
der verenigingen. De afstand naar Heer Vooruit was korter en door deze 
praktische beslissing werden de Knubbens Heer Vooruiters. Zijn vader werd 
later in een café geweigerd door deze beslissing. ‘Vroeger was die rivaliteit 
veel anders’. Zijn vader was ook actief in Amby, waar Math ook gespeeld 
heeft en incidenteel nog wel eens in Amby meespeelt, net zoals in Wolder. 

We kijken vooruit naar de concertreis naar Berlijn. De jubilarissen kijken er 
naar uit. ‘Sjiek zo en met een behoorlijke bezetting, prima oplossing om het 
samen te doen met Hoensbroek’ vliegen over tafel. Met Hoensbroek vindt 
al uitwisseling van muzikanten plaats. Alleen kunnen we geen concert meer 
geven omdat we in de bezetting diverse muzikanten missen. ‘En dat is op 
veel plaatsen zo’ vult Math aan. Waddy vindt het een mooie stad en is er al 
eens geweest voor Math wordt het de eerste kennismaking met Berlijn. 

Math Knubben, 50 jaar lid Heer Vooruit, 2020 Waddy Dzon, 50 jaar lid Heer Vooruit, 2020
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Tien jaar geleden zat ik ook met beide jubilarissen aan tafel en dus blikken 
we terug op deze jaren. De hoogtepunten zijn de Galaconcerten en de paas-
maandagen. Daarin verschillen de jubilarissen niet. Solisten als Bart Claes-
sens en Wendy Kokkelkoren passeren. Waddy geeft aan dat het orkest 
soms een kleine (begeleidings) partij heeft van een solist, maar dat het toch 
sjiek is dat we dit kunnen doen.

Math vult aan met de opmerking dat de formule van het Galaconcert inmid-
dels op vele plaatsen is overgenomen. Hij moet er niet aan denken nog op 
concours te gaan. Een hele lange tijd hetzelfde werk spelen in een inten-
sieve repetitietijd. En dan ook nog de hoge kosten vult Waddy aan met alle 
inhuur die moet geschieden. Vroeger gingen we op concours met 1 ‘geleen-
de’. 

Zorgen zijn er over de toekomst. Zelfstandig kunnen we bijna niet meer op-
treden. De aanwas blijft een probleem, niet alleen van de jeugd. We moeten 
blijven proberen met werven in alle categorieën. Maar het zal lastig zijn want 
alle verenigingen kampen ermee. 

In een fusie hebben beide heren geen fiducie. Er zijn voorbeelden van niet 
geslaagde fusies en bovendien komt er dan veel emotie bij kijken. Samen-
werking bij activiteiten is daarom de toekomst. Zoals we nu doen met Hoens-
broek in Berlijn en met Heugem bij optocht en processie. Samenwerking met 
verenigingen uit de omgeving. 

Amby floreert op dit moment, maar daar is de laatste jaren ook veel nieuw-
bouw gepleegd. Dus veel nieuwe aanwas in Amby. Zorgen uit Math ook over 
het cultureel beleid in de toekomst van de gemeente Maastricht. Wat gaat 
dat betekenen voor Heer Vooruit? ‘We zullen de muzikanten weer zelf moe-
ten gaan opleiden’, meent hij. 

De beide jubilarissen zullen paasmaandag in het zonnetje worden gezet, 
samen 100 verenigingsjaren Heer Vooruit. Heren proficiat!

Wie de eerdere interviews met Waddy, Math en ook Nico ter gelegenheid 
van) hun 40 resp. 50 jarig jubileum wil teruglezen kan terecht op onze web-
site in het Vooruitzicht van april 2010.
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aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
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Raymond Braeken, pas 12,5 jaar Heer Vooruit

Raymond Braeken heeft zijn eerste jubileum bij Heer Vooruit. Zijn eerste 
pas denkt u, we hebben hem al in zoveel functies binnen Heer Vooruit actief 
gezien? Dat laatste klopt, maar toch pas 12,5 jaar. 

We kennen Raymond als muzikant, als bestuurder (ex-voorzitter, gedurende 
8 jaren), als coördinator van het oud-papier ophalen, als coördinator van 
de bemensing van de buffetten bij MVV en actief op vele plaatsen waar de 
activiteitencommissie hulp nodig heeft. Ook aan hem de vragen die we alle 
12,5 jarige jubilarissen vragen. 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terecht gekomen bij HHV?
“Agnes en Jérôme waren lid van HHV waardoor ik af en toe gevraagd werd 
om hand- en spandiensten te doen. Zoals oud papier ophalen en het helpen 
bij het opbouwen en afbreken van de tent voor het 100 jarig jubileum op het 
Kennedyplein, bardiensten in de tent en bij het jaarfeest etc. Het was ook 
de glorietijd en van de concoursen van het KTK die ik altijd met veel plezier 
bezocht.”

“Toen Agnes in 2007 ziek werd en gedurende een half jaar niet mocht 
autorijden moest ik haar naar Aen de Wan brengen en ophalen en blijkbaar 
heeft ze toen Jo Cobben ingefluisterd dat ik ook een instrument bespeelde. 
Eigenlijk bedoelde ze toeteren op een ventieltrombone in een “zaate herre-
menie” van een gezinsvervangend tehuis. Vervolgens bleef Jo maar vragen 
wanneer ik eens op les zou komen. Uiteindelijk ben ik overstag gegaan en 
heb ik op maandagavond in de bestuurskamer mijn eerste lessen gekregen. 
Vrij snel daarna volgde het LLO en vervolgens bij het KTK.” 

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
“Dan gaan mijn gedachten terug naar de tijd, dat we op de Demertstraat 
woonden, waar vlakbij ook Hub en Henk Budy woonden. Als dan Heer Voor-
uit langs kwam zeiden de kinderen: “Dat is de herremenie vaan us hè pap”.

Heer Vooruit bestaat 114 jaar. Wat waren jouw de hoogtepunten?
Het landskampioenschap van het KTK en het 100 jarig bestaan, voorname-
lijk de ontvangst op het stadhuis. De jaarlijkse hoogtepunten zijn het Jaar-
feest en het Galaconcert/Winterproms. 
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Wat zou je nog eens graag willen zien bij HHV?
‘Dat zich spontaan een hoop oud-leden aanmelden om weer muziek te ma-
ken omdat ze de geweldige sfeer en sociale contacten missen.
Dat de al jarenlange inspanningen van de leerlingencommissie beloond 
wordt met nieuwe aanmeldingen van leerlingen en dat deze te zijner tijd ook 
daadwerkelijk de gelederen komen versterken.”

Dat wil ik nog even kwijt
‘Ik hoop en verwacht dat alle leden en sympathisanten op een positieve 
manier de vereniging naar buiten blijven vertegenwoordigen en bij op- of 
aanmerkingen zij dit binnenshuis op de juiste plek aan de orde stellen’ 

Raymond proficiat met je eerste Heer Vooruit jubileum!

              



27

Chrit Budy, 70 jaren Heer Vooruit

Naast de jubilarissen die we paasmaandag in de spotlight zetten, hebben we 
ook een 70 jarige verenigingsjubilaris: Chrit Budy. Bij zijn jubileum staan we 
in kleine kring stil in zorgcentrum La Valence in Heugem. 

Op 16 jarige leeftijd melde Chrit zich bij Heer Vooruit, waar hij in 2010 zijn 
60 jarig jubileum vierde. Tijdens het Jaarfeest in 2011 werd hij benoemd tot 
erelid van de vereniging. Nu dus 70 jaren Heer Vooruit. 

Chrit begon als bugelspeler en is via ventieltrombone beland bij de tuba’s. 
De repetities gingen voor alles. Bij het eerdere 60 jarige jubileum gaf hij al 
aan dat zijn rol een bijrol was geworden, ‘ Anderen moeten het nu doen’ zei 
hij toen. Sedert dat jubileum heeft Chrit het actief musiceren langzaam moe-
ten verlaten, eerst was er geen uittrekken meer bij en later is hij helemaal 
gestopt net muziek maken. Bij het Jaarfeest in 2015 was hij de laatste maal 
actief als muzikant en zwaaide hij af met de pet als symbolisch afscheid van 
die periode. 

    

De periode bij Heer Vooruit heeft hij grotendeels samen met Leen beleefd. 
Leen was op haar manier ook nauw verbonden met Heer Vooruit o.a. via het 
Damescomité. Ook toen beiden een stapje terug deden hebben zij zo lang 
mogelijk de activiteiten van Heer Vooruit bezocht. Van het onder bekende 
mensen zijn genoten zij. In september 2018 hebben we afscheid genomen 
van Leen. Chrit bleef nog naar Heer (Vooruit) komen zolang dat ging. 

20112015
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Chrit heeft Heer inmiddels verlaten en woont in het zorgcentrum in Heugem. 
En volgens Monique is het nog steeds een vaste vraag bij een bezoek aan 
hem hoe het met de harmonie is. Het is dan ook logisch dat nu Chrit niet 
meer naar ons komt, wij naar Chrit gaan. Gelet op de actuele Corona ontwik-
kelingen zoeken we samen met de familie een geschikt moment. 

Chrit van harte proficiat met je jubileum!

2010
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René op den Buijs, 75 jaar lid van L.B.M. 

Naast onze verenigingsjubilarissen hebben we ook bondsjubilarissen. Onze 
verenigingsjubilarissen zijn tevens bondsjubilarissen. Onze verenigingsju-
bilarissen worden van toespraak en versierselen voorzien door hem. Hij is 
oud-bestuurder, erelid en oud-muzikant van Heer Vooruit, en erelid van de 
bond waarvan hij een bijzonder jubileum heeft: René op den Buijs: 75 jaar 
lid van L.B.M. (Limburgse Bond Muziekgezelschappen), Op verzoek van de 
redactie heeft hij zelf hier een bijdrage over geschreven.

75 jaar bevrijd! Voor mij is dat nu ook: 75 jaar HAFA muziekwereld.
Maandag 18 september 1944 werd de Passart (gemeente Heerlen) bevrijd; 
1 of 2 weken later ging Fanfare St. Hubertus (1938) weer de straat op met 
de niet aan de Duitsers ingeleverde instrumenten. Ik mocht het karretje van 
de Dikke Trom trekken en ben lid geworden 

In het najaar ’51 werd het eerste Bondsconcours georganiseerd. Wij gingen 
in juli naar Linne, dus naar een “vrij” concours. Na de eerste 1e prijs recep-
tie! Als gast P. Cobben uit Vaesrade, de voorzitter van de LBM. Hij benadruk-
te natuurlijk het belang van de Katholieke Limburgse Muziekbond en haar 
Bondsconcoursen. Het eerste Bondsconcours was najaar 1951. Het aantal 
“vrije” of “wilde” concoursen werd snel minder, die van de Bond werden 
volgens regelement georganiseerd. Dit was mijn eerste kennismaking met 
de Muziekbond. 

Eind ‘50 jaren heb ik St. Hubertus bij de KLBM aangemeld bij secretaris 
‘Meister Rongen’ na een ledenvergadering in ‘Het witte paard’ in Sittard. 
                                                                                                  
Na 23 jaar fanfare ben ik verhuisd naar Heer, waar Heer Vooruit op paas-
maandag 1966 haar 60e jaarfeest vierde! In “Hier” voelden we ons thuis. Ja-
ren later ging ik met onze twee dochters en zoon Léon, al of niet in uniform, 
naar “de Ridder”. 

Al eind jaren ’40 bezocht ik vaak concoursen, zo ook in 1951 naar het Inter-
nationaal Muziek-Concours, de voorloper van het WMC; door de 4 landelijke 
bonden werd ook dat concours niet erkend! De programmaboekjes 1951 
t/m 2009, met bijna alle uitslagen, heb ik nog. Dat op deze concoursen mijn 
contacten in de HaFa wereld uitgebreid werden zal duidelijk zijn.
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Naast plezier voor muziek kreeg ik bij Heer Vooruit ruimte bestuurlijk te kun-
nen werken in diverse commissies. Na mijn beroepsmatige werkzame tijd 
werd dit uitgebreid als bestuurslid en later secretaris, maar ook buiten Heer 
Vooruit met o.a. Overleg Gemeente Maastricht, LBM: Secretariaat Regio 9 
LBM en Lid Bondsbestuur. Uit de diverse benoemingen mag ik wellicht aflei-
den dat mijn inzet gewaardeerd werd: Erelid Heer Vooruit (2004) en in 2006 
het “lintje” van Hare Majesteit. 

Dat Heer Vooruit deze activiteiten voor mij mogelijk heeft gemaakt: 
HARTELIJK DANK! Ook aan de LBM MIJN DANK, bij mijn afscheid in 2002 
werd ik uitgewuifd als Erebestuurslid. Mijn belangstelling voor Heer Vooruit 
en LBM blijft natuurlijk.

René op den Buijs

René proficiat met je 75 jarig jubileum bij LBM een mijlpaal die niet vaak 
gehaald wordt. 
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Jaarvergadering 2020: Applaus voor bestuur en 
ondersteuners

Nico Konings wilde als laatste het woord op de jaarvergadering en liet ieder-
een in de rondvraag voorgaan. Hij vroeg de aanwezigen te gaan staan en 
te applaudisseren voor de bestuursleden en de ondersteuners/vrijwilligers 
van de harmonie zoals het Damescomité en de Stichting Vrienden die veel 
werk verzetten om de vereniging draaiende te houden. Aldus geschiedde en 
kwam er een einde aan de Jaarvergadering waarin Heer Vooruit weer een 
voorzitter rijker werd in de persoon van Peter Kicken. 

35 kiesgerechtigde leden waren aanwezig bij de Jaarvergadering op  
11 maart in de foyer van Aen de Wan. De vergadering startte voortvarend. 
Toen nog vicevoorzitter Peter Kicken opende de vergadering en heette de 
aanwezigen welkom en noemde de afgemelde leden. Hij stond stil bij het 
overlijden van Lieke Willems het afgelopen jaar en het dankberichtje van  
Jef Smeets voor de serenade voorafgaand aan de optocht in Heer. 

Het verslag van de vorige jaarvergadering van Marc Bosch werd geaccor-
deerd en Marja had het jaar 2019 prima in beeld gebracht. Wat hebben we 
toch veel gedaan in zo’n jaar tijd!  
 

Peter Smeets lichtte de cijfertjes van de rekening 2019 en de begroting 2020 
toe. Financieel hebben we ongeveer quitte gedraaid in 2019. Daarbij moe-
ten we wel opmerken dat ook verkregen subsidies daartoe bijdroegen. Met 



33

name bij projecten van de jeugd was dat het geval. De begroting 2020 rea-
liseren met eenzelfde resultaat wordt een hele opgave met geprognotiseerd 
een tekort van enkele duizenden euro’s. En dan weten we nog niet de gevol-
gen van de huidige Coronacrisis voegde de penningmeester er aan toe. 

De kascontrolecommissie bij monde van Nico Konings deelde de vergade-
ring mede dat de boeken in orde waren bevonden en décharge kon worden 
verleend. Aftredend lid Rob Boelen werd opgevolgd door Kelly Verstraelen in 
deze commissie. 

Bij de bestuursverkiezingen was de herverkiezing van Agnes Braeken en 
Marc Bosch aan de orde, de verkiezing van Wim Hameleers tot bestuurslid 
en de verkiezing van Peter Kicken tot voorzitter. Alle voorgedragen kandida-
ten slaagden met lof en zo had Heer Vooruit weer een nieuwe voorzitter en 
een nieuw bestuurslid erbij. Marc en Agnes keerden terug als bestuurslid. Na 
drie jaar vacature voorzitterschap is dit ingevuld en het bestuur is eindelijk 
weer eens uitgebreid. Agnes verzorgde nog een presentatie over de com-
missie jeugd en opleiding en deelde o.a. mede dat de commissie € 1000 had 
ontvangen van het Struyscomité (€ 2.000 samen met Koninklijke Harmonie 
van Heer).
    

 

Jean Boelen lichtte uitgebreid de Berlijnreis toe en de Winterproms 2020, die 
13 december in het theater van Mercedes doorgaan. Elders in het Vooruit-
zicht meer over deze twee activiteiten. In de rondvraag werd een oproep 
gedaan het muzikanten mogelijk te maken met het orkest zo veel mogelijk 
mee te doen en beantwoordde Marc Verbeet een vraag van Henri Lahaye 
over de toekomst van de vereniging en het beleid daaromheen.
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Vastelaovend in Hier 

Op carnavals maandag, het lijkt alweer lang geleden, trok de optocht door 
Heer. Niet gehinderd door enige storm, of het moet al de Boonte störrem zijn 
geweest. Storm was toen het thema dat iedereen bezig hield. De prinsenwa-
gen opende de stoet, nog voorafgegaan door Heer Vooruit. Onder aanvoe-
ring van John Purnot trok een glitter-korps door de straten van Heer. Geluk-
kig was het droog met uitzondering van de natjes op de rustpunten. 
 

 

En natuurlijk na afloop nadat het korps een serenade heeft gebracht aan 
onze jarige toen nog aanstaande nieuw bestuurslid Wim Hameleers. Dank 
aan het Damescomité voor versnapering en aankleding van het korps.
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Wis geer…..

• Dat ons leerlingenorkest 8 maart de mis weer heeft opgeluisterd in Vijver-
dal/Grubbenveld?

• Dat de afgelopen tijd er weer drie potentiële Heer Vooruiters zijn bijgeko-
men? Lindy en Martijn werden ouders van hun dochter Imonce, Waddy 
werd opa van kleindochter Julie en Agnes en Raymond voegden Lowie toe 
aan hun familie. Allemaal van harte gefeliciteerd en veel geluk samen. 

• Dat de opa van jubilaris Danny Boelen, Martin het vak nog altijd niet heeft 
verleerd en de ‘klanten’ maant door te drinken? 

• Nog meer prinselijk nieuws uit de carnavalstijd. Jean Boelen was prins van 
het Theater en kreeg de toepasselijke muts met de tekst ‘Harmonie Heer-
len Vooruit’. 

• Dat John Purnot op zijn eigen wijze het korps informeerde aan het lijnen te 
zijn.

www.bakkerijlekkerbek.nl
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Oud-voorzitter Jean Meusen overleden

Met leedwezen hebben wij kennis 
genomen van het op 1 april jl. overlijden 
van onze oud-voorzitter Jean Meusen. 
In november 2002 kozen de leden Jean 
Meusen tot voorzitter. Geen onbekende 
in Heer, want Jean was ook actief voor 
de kerk en in het bestuur van voetbal-
vereniging RKSV Heer.

Heer Vooruit was voor hem ook geen 
onbekende, daar zijn vrouw een dochter 
was van Harie Hameleers. Onder zijn 
voorzitterschap vierde onze vereniging 
o.a. het 100 jarig bestaan in 2006. Vlak 
daarna liet zijn gezondheid hem in de 
steek en moest hij ook de actieve bijdra-
ge aan Heer Vooruit staken. 

Samen met zijn vrouw Annie hebben we hem nog bij Heer Vooruit activitei-
ten gezien als dat mogelijk was. In 2007 werd hij als eerste onderscheiden 
met de titel 'Lid van verdienste' voor zijn inzet voor de vereniging.

We danken Jean voor zijn inzet voor Heer Vooruit en wensen Annie, 
kinderen en naaste familie veel sterkte met dit verlies. 
Jean merci!

Bestuur Heer Vooruit

De begrafenis heeft gelet op de huidige omstandigheden in kleine kring 
plaats afgelopen woensdag plaatsgevonden. 

Het bericht bereikte de redactie nadat het Vooruitzicht al gereed was, 
vandaar deze misschien vreemde plek in de editie.



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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CONCERTREIS BERLIJN - VOORBEREIDINGEN GAAN 
DOOR!

Op het ogenblik dat ik deze regels aan het 
papier toevertrouw staat de wereld op zijn kop 
en zijn er belangrijkere dingen dan denken 
aan een voor eind oktober geplande concert-
reis. Toch nemen wij u graag mee terug naar 
eind februari toen het woord Corona bij velen 
de associatie met een Mexicaans biertje op-
riep in plaats van een verwoestend virus.

Het stormt Carnavalszondag dit jaar, de 
optocht in Maastricht gaat in aangepaste 
vorm door en de vraag is hoe zal het weer op 
maandag zijn als Harmonie Heer Vooruit aan 
de optocht in Heer zal deelnemen. Carnavals-
maandag om 7.00 uur lijkt het weer wat rusti-
ger. Voor mij geen carnavalsmaandag dit jaar. 

Om 10.00 uur word ik verwacht in Venlo om van daaruit samen met Michel 
Badeaux, secretaris van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit, 
naar Berlijn te reizen. We gaan naar Berlijn om verdere details van de reis te 
bespreken in ons hotel en bij de concertlocaties. Tevens willen we de eerste 
opzet van het programma toetsen. 

We besloten vanwege de heftige stormen van de laatste dagen toch maar 
niet te vliegen en beginnen aan onze ruim 600 kilometer lange autorit. Op 
deze manier hebben we ons meteen tot taak gesteld om te bekijken welke 
Autobahn Raststätte geschikt zal zijn om straks 200 gasten tegelijkertijd te 
ontvangen. De eerste blijkt niet geschikt te zijn, veel te klein maar een half 
uurtje later hebben we een uitstekende locatie gevonden en we besluiten 
dan ook gelijk naast de sanitaire stop ook een culinaire check te doen.  
Prima verzorgd dus een zorg minder.

Het weer wordt slechter en slechter en we vragen ons af of de optocht in 
Heer wel door zal gaan. Enkele app berichten later krijgen we foto’s toe-
gestuurd van een optocht die gestart is. Wij blij dat het vele werk van de 
dames, die voor de aankleding van de groep gezorgd hebben, in ieder geval 
niet voor niets is geweest.
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Onze volgende stop is de voormalige grensovergang tussen de Bundesre-
publik Deutschland en de Deutsche Demokratische Republik. Hier is voor 
de bussen straks de tweede langere pauze gepland. Deze grote voormalige 
grensovergang is nog voor een groot deel intact gebleven en de mogelijk-
heid bestaat om hier ook een rondleiding te krijgen over het terrein en in de 
voormalige gebouwen van de Grenzpolizei.

Iets meer dan twee uur later rijden we bij ons hotel de parkeerplaats op. We 
worden hartelijk begroet en besluiten na de bagage op onze uitstekende 
kamers te hebben gedropt dat het tijd is voor een verfrissend biertje.

In de bar van het hotel 
wacht ons een verras-
sing. We treffen Marcel 
Moenen die met een 
groep Limburgse gas-
ten de carnaval heeft 
overgeslagen. Marcel is 
de chauffeur reisleider 
die destijds als jonge 
touringcar chauffeur met 
Heer Vooruit de reis naar 
Praag heeft gemaakt. Na 
nog wat herinneringen 

te hebben opgehaald, worden twee pilsner besteld en dan begint het Duit-
se proces van biertappen, volgens het aloude Duitse model: Voortappen, 
wachten, bijtappen etc. Michel maakt meteen een opmerking dat dit wel iets 
sneller zou kunnen gaan als hij straks een horde dorstige Limburgers voor 
zijn bar krijgt. Het zeven minuten bier is uitstekend maar we zien toch van 
een tweede ronde af omdat we in de stad iets willen gaan eten. 

Na een uitstekende nachtrust en prima ontbijtbuffet ontmoeten we de ver-
antwoordelijke persoon van het hotel en bespreken we onze wensen. Geen 
problemen en we vertrekken voor een verkenning van onze eerste geplande 
excursie. Michel rijdt als of hij wekelijks in Berlijn rondrijdt en zo bekijken we 
de Stasi Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen en via de Bernauer 
Strasse waar we ook een bezoek plannen komen we op de Alexanderplatz 
en gaan uiteraard even kijken bij de Checkpoint Charly alvorens we de auto 
op de Gendarmenmarkt parkeren. 
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Iedere 1e zondag  van de maand fantastische 

champagnebrunch in 

Vanaf oktober organiseren we iedere 1e zondag 

van de maand een gezellige brunch met live-muziek. 

We ontvangen u met een lekkere champenoise.

Iedere maand zullen we de nadruk leggen 
op een ander thema.

€ 28.50  p.p. inclusief bubbels, koffie, thee en jus 
d'orange. K inderen tot 12 jaar € 

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

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

Kinderen tot 12 jaar € 

Hotel van der Valk Maastricht

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen.
Reserveren via

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

Zondagsbrunch

Hotel Maastricht

Flayer Brunch Maastricht - front

12.50

12.50

We lunchen bij 
Löwenbräu waar we 
met de uitbater een 
gesprek voeren om op 
de tweede avond van 
ons verblijf met de 
hele groep te kunnen 
eten en wellicht een 
klein feestje te bou-
wen. Resultaat posi-
tief. Meer info volgt in 
het reisprogramma.

Daarmee zit de werkdag er op en gaan we op bezoek bij Berlijnse vrienden, 
die bij een concert van Heer Vooruit aanwezig waren en het wordt een zeer 
gezellige avond. Inmiddels zijn we carnaval helemaal vergeten.

De volgende ochtend slaat ons even de schrik om het hart als we vernemen 
dat de persoon waarmee verleden jaar de afspraken voor het concert in de 
Gedächtniskirche zijn gemaakt, daar niet meer werkt en men in eerst instan-
tie niets terug kan vinden. We besluiten ons daar niets van aan te trekken en 
bekijken de kerk en kijken vooral naar de laad en los mogelijkheden bij de 
kerk. We concluderen: dat laatste wordt een uitdaging! De volgende ochtend 
krijgen we overigens de bevestiging dat men de afspraken teruggevonden 
heeft en alles is in orde.

Sneller dan verwacht hebben we al onze planning afgewerkt en in de namid-
dag vertrekken we terug naar Nederland. We liggen op schema voor onze 
reis.

Jean Boelen – Michel Badeaux

Naschrift: Voorlopig gaan we door met de voorbereidingen op onze concert-
reis. Er is nauw overleg met de reiscommissie en besturen van Heer Vooruit 
en St. Caecilia Hoensbroek. We houden de reisdeelnemers uiteraard op de 
hoogte van de ontwikkelingen.
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Haal meer uit je huis.

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar
kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl
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Geopend: 
Ma, Di, wo en Za: 8.00 tot 20.00 uur      Burg. Cortenstraat 8 
Do en Vr  :  : 8.00 tot 21.00 uur     6226 GV Heer-Maastricht 
Zondag:  : 12.00 tot 18.00 uur     Tel. 043 - 3627649 
 

    Gratis parkeren 
 
 
Wij verzorgen ook warme en koude buffetten 

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

Burg. Cortenstraat 8
6226 GV Heer-Maastricht

Tel: 043 - 362 76 49

Gratis parkeren


