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Proloog

Het is een jaar geleden dat jullie een Vooruitzicht hebben ontvangen. We 
stonden stil bij de jubilarissen van 2020. Het Jaarfeest 2020 waarbij de jubi
larissen in het zonnetje zouden worden gezet heeft niet meer plaats kunnen 
vinden. Niet alleen dat ging niet door, een verenigingsjaar van inactiviteit 
zou volgen en is nog actueel.

Toch willen we aan de jubilarissen van 2021 niet voorbij gaan al is op dit mo
ment nog onbekend of en zo ja, hoe we ze kunnen huldigen. Een Jaarfeest 
zoals we gewend zijn gaat ook nu weer niet door, dat staat vast. Toch in dit 
Vooruitzicht aandacht voor de jubilarissen van dit jaar. Met in acht name van 
alle beperkende maatregelen en rekening houdend met de wensen van de 
jubilarissen is het gelukt met hen interviews te houden en foto’s te maken, 
dus begrijpen jullie ook dat de groepsfoto een samengestelde foto is. Jef 
Smeets ontbreekt helaas.
We wensen de jubilarissen Leon Schurgers, (75 jaar HHV’er), Manoe Ko- 
nings en Louis Konings (allebei 50 jaar HHV), Jef Smeets (40 jaar HHV), 
Josette Aerts (25 jaar HHV) en Marja Pasmans en Rian Pasmans (allebei 
12,5 jaar HHV) alvast een fijne dag toe op welke wijze dit ook gevierd wordt.

We pakken de draad op in maart 2020 en besteden naast de jubilarissen, 
ook aandacht aan een jaar Heer Vooruit in Coronatijd. We hebben toch niet 
helemaal stil gezeten, maar muziek maken, ons primaire doel, was er nau
welijks bij. Het was een jaar van teleurstellingen, van gehoopte activiteiten, 
die op het laatste moment toch weer niet door gingen. Begrijpelijk.

We hopen met dit Vooruitzicht toch weer een levensteken te geven. Wan
neer we weer muziek kunnen maken is ongewis. We begrijpen de hunkering 
naar muziek maken bij de leden, naar weer fysiek contact onderling. Echter 
voor nu geldt slechts HAW PIN!!

Ook een woord van aanmoediging aan onze adverteerders. Voor zover jullie 
dicht zijn geweest en straks wellicht weer deels open mogen, houd moed. 
Wij kunnen niet anders dan oproepen hen te steunen. Koop bij onze adver
teerders!

Voor nu weer veel leesplezier, prettige paasdagen en tot....?
De redactie
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Drie kwart eeuw Heer Vooruiter: Leon Schurgers

Het is pas 5 jaar geleden dat we erelid Leon Schurgers ook als jubilaris 
bezochten. Leon is nog steeds woonachtig aan de Heerderweg, maar wel in 
een andere woning in het complex. Toen was de tijd krap tussen het inter
view en het verschijnen van het Vooruitzicht omdat Leon in de winter voor 
enkele weken/maanden naar Lanzarote vertrok. Maar dat is niet meer aan 
de orde. Niet door Corona, maar de opgave van reizen, koffers pakken etc. 
is te groot geworden. Hij geniet met José in hun woning in Maastricht.

In het jaar dat Heer Vooruit 115 jaar bestaat, heeft Leon 75 jaren lidmaat
schap op de teller staan. Dan heb je niet zoveel gemist van de Heer Vooruit 
historie. Het diamant witte jubileum zoals heet dat.

Dat brengt ons meteen op het onderwerp dat hij altijd naar Heer Vooruit 
kwam ongeacht zijn woonplaats. Ze hebben gewoond in Heerlen (15 jaar) 
en het Belgische Dilsen-Stokhem, maar heimwee van José dreef hen terug 
naar Heer en nu dus de Heerderweg in 2003.

Op 10 jarige leeftijd is Leon begonnen bij Heer Vooruit. Zijn opa was een van 
de oprichters van de Harmonie en ook zijn vader (o.a. voorzitter) en broer 
waren bij Heer Vooruit toen hij het karretje trok met daarop de trom. De eer
ste beginselen van de muziek werden hem bijgebracht door de koster Cris 
Bovens. Hier kwam een einde aan omdat pastoor Merckelbach vond dat de 
kerk neutraal moest zijn met de twee harmonieën.

In het vorige interview schetste hij dat de harmonie repeteerde in de Hebios 
(voormalige bioscoop aan de Akersteenweg), café Ummels en daarna in 
zaal de Ridder, met verschillende uitbaters. Klachten van studenten leidden 
ertoe dat de vereniging op enig moment een brief ontving dat zij De Ridder
zaal moesten verlaten. Aangezien de Wan vrij was verhuisde HHV naar de 
Einsteinstraat. Na afloop van de laatste repetitie in De Ridder trokken ze in 
optocht naar de Wan, vertelt hij. De repetitieavond switchte van vrijdag naar 
dinsdag.

De Coronatijd komen hij en José goed door, maar alles ligt stil. Geen activi
teiten meer van de harmonie, geen danslessen meer, maar wel nog wande
len. Het liefst buiten (Groene loper), maar als dat niet gaat lopen ze door het 
gebouw, etage voor etage. Je hoeft maar in beweging te blijven is het motto.
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Maar als het kan liefst buiten in combinatie met bijvoorbeeld een boodschap 
doen.

Het op concours gaan komt ook even ter sprake maar dat is een onhaalbare 
zaak op dit moment qua bezetting, tijdsbesteding en kosten. Het gros trekt 
daar niet meer aan. Het Galaconcert, nu Winterproms, is een goed alterna
tief. Het is goed geregeld en veel publiek. De middagversie van Winterproms 
is goed bevallen evenals de nazit.

Léon begon zijn muzikale carrière op piston om met cornet te vervolgen, 
daarna volgde de trompet en de laatste ongeveer 25 jaren de bariton-tuba. 
Dit laatste op advies van Hub Nickel. Van diens broer, Hans Nickel, kreeg hij 
les. Léon is nog altijd actief muzikant binnen Heer Vooruit. Repetities heeft 
hij niet zo veel gemist.

De Burghtkapel (Blaw boere) 
komt ter sprake en herinneringen 
worden opgehaald aan optredens, 
reizen en andere activiteiten die 
hij daarvoor organiseerde waar
onder Plettenberg. Zijn militaire 
diensttijd (’58-’59) bracht hij door 
bij de Limburgse jagers (op trom
pet) in Blerick/Venlo. De hele dag 
was het daar repeteren. Natuurlijk 
komt het concert met de Reünie 
Limburgse Jagers in mei 2017 op 
tafel. Wie herinnert zich niet Leon 
met witte zakdoek en zang als 
de Limburgse jagers mars werd 
gespeeld.

Zijn andere twee genoemde herinneringen zijn het concours met Miguel en 
de reis naar Plettenberg. Allebei mooie dingen zegt hij.

Ook hij heeft aan de wieg gestaan van het oud papier ophalen. Het idee 
kwam uit Venlo vertelt hij. Met een aanhangwagen werd het papier ingeza
meld en bij zaal De Ridder aanvankelijk in een container geplaatst door de 
firma Box. Later heeft de gemeente Maastricht mede vorm en inhoud en
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garantiesubsidie gegeven aan het inzamelen, toen door Rijcke. Leon is daar
voor met Henri Cortjens naar het gemeentehuis geweest.

Behalve zijn knie die af en toe hapert, gaat Leon op 85 jarige leeftijd fit en 
genietend door het leven. Hopend op betere tijden na Corona als het leven
tje weer opgepakt kan worden met bezoek en muziek.

Leon en José proficiat met het 75 jarige jubileum bij Heer Vooruit!

Leon Schurgers, 75 jaar lid Heer Vooruit
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Louis en Manoe Konings: een eeuw Heer Vooruit, 
twee gouden jubilea

Jubilaris Josette Aerts had er al mededeling van gedaan. “Volgens mij” zei 
ze “ heb je straks een jubilaris tegenover je, die net als ik blij was dat we 
weer konden repeteren, omdat we weer muziek konden maken”. De voor
spelling bleek een dag later te kloppen. Ook de gouden jubilaris Manoe 
Konings was verheugd muziek te kunnen maken in de weken tussen Corona 
1 en Corona 2. Omdat het professioneel muziek maken ook stil lag greep 
Manoe met beide handen de mogelijkheid aan om mee te repeteren bij Heer 
Vooruit.

Vorig jaar hadden we steeds koppels die samen 100 jaren Heer Vooruit heb
ben meegemaakt. Dat is bij Louis Konings en dochter Manoe Konings ook 
het geval: samen 100 jaren Heer Vooruit.

En dat is niet zo vreemd. Manou trad toe op 9 jarige leeftijd tot ‘femilie her- 
remenie’ Heer Vooruit en omdat Louis daarom toch aanwezig was, wisten 
ze hem ook over te halen toe te treden. Zo dochter, zo vader. Dit was echter 
niet de enige familierelatie in Heer Vooruit. Manou ging naar de harmonie 
waar opa penningmeester was en de broers van Louis, Jef en Nico, waren 
inmiddels ook tot deze muziekvereniging toegetreden. Het was daarom geen 
vraag waar Manou muziek zou gaan maken: de herremenie vaan opa. De 
familienaam Konings is dan ook een van de familienamen die horen bij Heer 
Vooruit. De andere opa was lid bij de ‘aw vaan Hier’.

De familierelatie met Heer Vooruit aanhalend, noemt Louis het een van de 
mooiste momenten waarop hij en zijn broers werden benoemd tot ereleden 
van Heer Vooruit in 2011,

Het toetreden van Manoe, blikken we terug, bracht ook bestuurlijke proble
men met zich mee. Manou was het eerste vrouwelijke lid, en natuurlijk kwam 
de discussie op gang of vrouwelijke leden met rok of met broek moesten 
optreden. Het werd de broek om de eenheid in het uniform te bewaren.

Terugkijkend op 50 jaar Heer Vooruit met Louis aan altijd actief te zijn ge
weest, niet zo zeer muzikaal, maar alle activiteiten er omheen. Altijd meege
holpen met buffetten, opbouw, afbouw en hulp bij (jubileum)activiteiten. Hij 
heeft in de uniformen-commissie gezeten. Drie uniformen heeft hij mee-
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gemaakt, van blauwe strepen naar rood in 1954 tot de derde variant in het 
jubileumjaar (100 Jaar) 2006, het huidige uniform.

Ook heeft hij aan de wieg gestaan van het oud papier ophalen. Een activiteit 
waarbij ook de jubilaris Leon Schurgers was betrokken. En voor Heer Vooruit 
inmiddels een onmisbare bron van inkomsten.

Alle Paasmaandagen heeft hij meegemaakt behalve die ene. Manoe deed 
haar ouders een vakantie cadeau en had gemist dat daar ook de paasmaan
dag in viel. Vanaf toen geldt weer gewoon, vakantie, als er niets is van de 
harmonie.

Ook geeft Louis aan eerdere pogingen te hebben gedaan om muziek te 
maken, voordat hij definitief bij Heer Vooruit kwam. Hij speelde es-klarinet, 
maar had problemen met zijn luchtwegen. Bij de oprichting van de drumband 
in 1954 sloeg hij diepe trommel, maar ook daar moest hij mee stoppen. De 
derde keer met Manoe was het raak en bleef hij bij Heer Vooruit. Doordat 
Manoe lid werd van het korps haalde Louis zijn banden met Heer Vooruit 
ook weer aan. Hij bracht en haalde Manoe vanuit Malpertuis naar Heer en 
dat bracht de toenmalige voorzitter Frans Beerkens ertoe Louis te verzoe
ken bestuurslid te worden. Hij was er immers toch iedere vrijdag. Daarmee 
begon Louis ook aan een bestuurslidmaatschap dat ruim 40 jaren zou duren. 
Een ongeluk op weg naar een bestuursvergadering betekende dat Louis het 
rustiger aan moest doen en ook uiteindelijk het bestuur heeft verlaten.

Manoe is bij Heer Vooruit begonnen op de es-klarinet en zij is de klarinet 
altijd trouw gebleven, waarbij de voorkeur voor een es-klarinet altijd is 
gebleven. Begonnen bij Heer Vooruit als muzikant, heeft Manoe van de 
muziek haar professie gemaakt. Al jaren is zij steun en toeverlaat binnen het 
Strauftorkest van André Rieu. Eén jaar na de oprichting van het orkest is zij 
toegetreden en daardoor is zij een van de muzikanten, die het langst deel 
uitmaken van het orkest.

Wie kent niet ‘the girls with the pipes’? Daarmee aangevend dat het niet 
bij de klarinet is gebleven. Op saxofoon speelde zij The Second Waltz’, en 
spelen op de doedelzak heeft zij te danken aan een Sinterklaasintocht uit 
Engeland. Momenteel oefent zij op de gitaar.
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Louis en Manoe Koning, samen 100 jaar lid 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 voorjaren!
Winkelcentrum “De Leim”
Dorpstraat 1 - 6227 BK Maastricht 
tel. 043 3671188
www.weertsonline.nl

http://www.weertsonline.nl


Maar niet alleen muzikaal is zij bekend, veelal is zij ook de vrolijke noot, die 
bijv. een glas champagne in een keer opdrinkt.

Ook voor haar ligt het professioneel muziek maken al een jaar stop. Meteen 
in de eerste lockdown kwam het muziek maken stil te liggen. Normaal vliegt 
zij minstens eenmaal per jaar de wereld rond, maar nu 
ligt dat dus anders. Vandaar ook dat zij de mogelijkheid heeft aangegrepen 
om bij Heer Vooruit aan te sluiten toen de repetities enkele weken mogelijk 
waren. Een logische stap gezien het feit dat Manoe Heer Vooruit altijd trouw 
is gebleven en daar waar mogelijk aanwezig is geweest bij concerten, paas
maandag, Galaconcerten en ook bij de Winterproms.

Het niet musiceren heeft ook voordelen gehad zegt ze. Lichamelijk is één 
jaar bij André Rieu ook fysiek zwaar. “Repeteren, concerten en reizen sloopt 
je toch. Wat dat betreft is het prettig zo’n jaar, kom je letterlijk lichamelijk op 
peil. Hebben andere muzikanten ook.’

Lieke, moeder en echtgenote, kon niet achterblijven bij al die inzet van 
Manoe en Louis voor Heer Vooruit. Bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan 
schreef zij daarom een gedicht. Over zichzelf schreef ze:
En zo werden we gegrepen door het verenigingsvuur.
Want Ma kon uiteindelijk niet achterblijven
Die ging toen maar stukjes in het Vooruitzicht schrijven.

Ook bij dit interview is zij geïnteresseerd aanwezig.

Louis voelt zich goed en heeft het Corona-tijdperk zo te zien goed overleefd. 
Samen met Lieke wachten ze op de tweede vaccinatie waardoor een stuk 
vrijheid terug komt. Van harte gefeliciteerd met je gouden jubileum bij Heer 
Vooruit en we hopen jullie nog lang samen te zien bij onze activiteiten.

Manoe eveneens van harte gefeliciteerd met je gouden jubileum bij Heer 
Vooruit. Hopelijk kun je snel je professie weer uitoefenen en muziek maken, 
ook bij Heer Vooruit.!

Op de valreep kom ik er nog achter dat de inhoud van het glas champagne 
inderdaad ook echte Moét champagne is. Als je toch iets mag drinken....
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Robijnen jubilaris Jef Smeets

In deze Coronatijd gaan dingen anders 
dan normaal. We respecteren uiteraard de 
wensen van de jubilarissen over de manier 
waarop ze geïnterviewd willen worden. Ik 
ben blij dat het lukt om Jef Smeets telefo
nisch te interviewen op een moment dat hij 
net te horen heeft gekregen dat hij weer 
bestraald moet worden.

Ik vraag hem hoe hij zich voelt. “Ik voel me 
slap zegt hij, maar verder gaat het redelijk. 
Het kan iedere dag anders zijn. Ik kan de 
dag goed doorkomen met 
puzzelen, spelletjes, lezen, wat sporten en 
op een goede dag met goed weer een beet
je wandelen buiten. In het begin ben ik flink 

geknakt, maar ik heb er in een bepaalde mate mee leren leven.”

Jef is in 1981 verhuisd naar Heer en bij Heer Vooruit terecht gekomen. Hij 
had in Gulpen les van Math Knubben en deze wist hem naar Heer Vooruit te 
loodsen. “ Dat was het jaar van het 75 jarig bestaan. Daarom weet ik dat jaar 
nog zo goed” zegt Jef. Jef had klarinet les van Math Knubben een instru
ment waarmee hij ook naar Heer Vooruit kwam, maar de laatste pakweg 25 
jaren veranderde hij van instrument, eerst kwam dwarsfluit en later piccolo. 
De klarinet vond hij overigens het leukste instrument van de drie.

Maar zijn jubilea heeft hij altijd bij Heer Vooruit willen vieren. In Gulpen was 
de harmonie lid van een andere bond. Vandaar nu ook het jubileum van 40 
jaren bij LBM en niet al eerder een bondsjubileum.

Het muziek maken heeft hij van moederskant, waar ze allemaal lid waren 
van de fanfare uit Waubach. Aan vaderskant geen muzikanten. Hij consta
teert dat de harmoniemuziek achteruit gaat. Het aantal spelers loopt terug, 
de bezetting wordt geringer. Misschien komt die tijd weer terug?

Waar denkt hij aan als hij de naam Heer Vooruit hoort? “Fijne vereniging, di
rect bijkomen’ is zijn antwoord. Dan volgt er weer veen herinnering. “Praag

Jef Smeets, 40 jaar lid Heer Vooruit
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was zowel het hoogte- als dieptepunt van de vereniging”. We hebben daar 
een geweldige week gehad, een fantastische reis, ook qua muziek maken. 
Helaas ook een flink dieptepunt.” Deze herinnering wordt gevolgd door 
een herinnering aan het concours met Huub Nickel. ‘Dat was geweldig, we 
kwamen van ver uit een diep dal. Maar Huub wist de boel weer op de rails te 
krijgen. Dat waren de mooiste jaren bij Heer Vooruit’. Een werk van Mahler, 
gespeeld op Paasmaandag wordt ter illustratie genoemd. Dat werk maakte 
veel indruk op de aanwezigen. Het verbaast dan ook niet dat Huub Nickel 
zijn favoriete dirigent is geweest in zijn 40 jaren Heer Vooruit, gevolgd door 
Miguel.

Concoursen hebben zijn voorkeur, het dieper gaan in de muziekmaterie 
vond hij mooi. Maar het concept is achterhaald vindt hij. En voor het publiek 
zijn de Winterproms/Galaconcerten veel geweldiger en gezelliger. Veel ver
schillende genres muziek komen daarbij aan de orde. Het optreden met Jan 
Vayne en zijn stand-in tijdens de repetities haalt hij als eerste en beste herin
nering boven, maar meteen aangevuld met de solisten de schuiftrombonist, 
de hoornist en de trompettist van het Koninklijk Concertgebouw orkest.

Als ik aan het einde vraag waar we het nog niet over hebben gehad, noemt 
hij het starten van het ophalen van oud papier. Een container bij de Ridder, 
waar hij, Leon Schurgers en Math Schurgers met hun eigen auto’s het oud 
papier naar toebrachten. Bij jubilaris Leon Schurgers hadden we het daar 
ook nog over. Volgens Jef is het idee aan het buffet geboren. Leon zal aan
vullen dat het idee afkomstig was uit Venlo.

Wat wil je nog kwijt vraag ik hem aan het einde van ons verhaal. Hij geeft 
aan gelukkig te zijn en bedankt iedereen die het mogelijk maakten dat hij 
mocht musiceren. Met de nadruk op ‘mocht’ .Het heeft hem vele gelukkige 
jaren gebracht. “En het was altijd zo gezellig” vult zijn vrouw Sarah aan.

Jef en Sarah van harte proficiat met je 40 jarig jubileum bij Heer Vooruit.
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Zilverenjubilaris Josette Aerts

Ik ontmoet Josette Aerts in een een-op-een gesprek op een moment dat 
haar agenda vele mogelijkheden biedt. Volledig verbonden aan het muziek 
maken en doceren is deze tijd een slechte tijd voor haar. Of zoals ze het zelf 
zegt: “ Toen het land op 12 maart ‘20 in lockdown ging, was mijn agenda 
binnen een paar dagen helemaal leeg. Alle geplande concerten werden ge
schrapt.” Josette die beroepshalve verenigingen uithelpt bij muzikale activi
teiten werd op dit onderdeel werkloos. Geen evenement ging meer door.

Heel even was er de mogelijkheid om met maatregelen in een protocol in 
groepsverband muziek te maken, maar dit was niet van lange duur. Maar 
even was er dat gevoel van hè even weer samen musiceren. Meerdere 
musici hadden dat gevoel meent zij. Dit wordt later bevestigd door Manoe 
Konings.

Josette begon haar muzikale carrière op 13 jarige leeftijd. In Blerick bij 
Harmonie St. Caecilia waar zij hobo ‘ moest’ gaan spelen. Daar was geen 
keuze in of persoonlijke voorkeur bij. Zij is het instrument trouw gebleven. 
Een studie aan het Conservatorium volgde, hoofdvak hobo en bijvak piano. 
De opleiding bracht Josette ook van Noord-Limburg naar het zuiden van de 
provincie (Heer). Het waren Huub en Nancy Nikkel, met wie zij in een orkest 
zat, die haar naar Heer Vooruit leidden. Eerst als uithulp, zoals dat zo vaak 
gaat, voor het concours in Venlo. Daarna volgde de concertreis naar Praag 
en de daardoor ontstane band tussen Josette en Heer Vooruit bestaat nu 
dus 25 jaar: een zilveren jubilaris.

Josette is niet alleen een uitstekende muzikant bij Heer Vooruit, maar ook 
bekend als docente van de AMV-klas van onze vereniging. Jaar in, jaar uit 
gaf zij een groep jonge kinderen les als eerste stap binnen de muziekwereld 
en Heer Vooruit. Helaas is deze klas opgedroogd. Maar Josette, tevens lid 
van de commissie Jeugd en opleiding pakt andere activiteiten op om leerlin
gen te werven. Samen met Agnes en Lindy zet zij haar schouders onder mu- 
ziekprojecten op school. Onverstoorbaar gaan de dames door om jongeren 
te enthousiasmeren in eerste instantie voor muziek maken en afgeleid voor 
Heer Vooruit. Een project op de basisschool De Vlinderboom stond alweer in 
de startblokken in maart 2020, maar werd door het virus ingehaald.
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Jongeren blijven enthousiasmeren voor muziek maken blijft zij zien als een 
uitdaging ook als is het resultaat niet altijd in evenwicht met de moeite, die er 
voor gedaan moet worden.

Dat enthousiasme komt ook terug bij haar digitale lessen die ze nu geeft. 
Steeds nieuwe uitdagingen blijven zoeken om het toch aantrekkelijk te 
maken. ‘ De ene keer moeten ze spelen in de tuin, dan in bed’ zegt ze om 
voorbeelden te noemen hoe je het toch aantrekkelijk maakt. ‘Alleen kan ik ze 
nu niet helpen met hun riet en dat is soms wel nodig. Maar het is een goed 
alternatief voor de fysieke lessen’ vult Josette aan. ‘Het samen spelen gaat 
niet door de vertraging op de lijn, maar er zijn dus alternatieven’.

Vlak voor ons gesprek is de digitale informatieavond geweest, waar ook de 
Berlijnreis aan de orde is geweest. Deze moet helaas weer worden uitge
steld. ‘Maar de reis moet zonder veel beperkingen kunnen plaatsvinden. 
Alleen al de bussen zijn nu een probleem en de opstelling in de concertza
len. Dus uitstel is prima.’

Het interview in 2008 bij haar vorige jubileum sloten we af met haar op
merkingen dat de kwaliteit verhoogd moest worden. Zij nuanceert dit daar 
niet mee bedoeld te hebben dat de vereniging op een hoger niveau moest 
komen, maar de individuele muzikanten. ‘Als je er toch bent, kun je werken 
aan je eigen ontwikkeling. Je eigen grenzen verleggen om iets te bereiken, 
waardoor je zelf ook meer plezier krijgt in musiceren’.

Sedert dat interview zijn nagenoeg alle muziekverenigingen terecht geko
men in spiraal, dat de verenigingen kleiner worden. Fusie van verenigingen 
ligt niet voor de hand, dus we moeten binnen deze gegevenheid kijken wat 
we wel kunnen bereiken. Dat daar bij bepaalde activiteiten uithulpen bij 
horen vanwege de bezetting is vanzelfsprekend. Samen met Hoensbroek 
optrekken is daarbij een goed voorbeeld.

Zij snakt weer naar het muziek maken. Het Valentijns-concert was het 
laatste concert, de agenda is leeg nu al een jaar. Hopelijk wordt deze weer 
ingevuld met muzikale verplichtingen op niet al te lange tijd.

Josette van harte proficiat met je zilveren jubileum!
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Josette Aerts, 25 jaar lid Heer Vooruit
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Marja Pasmans, koperen jubilaris bij HHV

Broer en zus Pasmans allebei 12,5 jaar bij Heer Vooruit. Een familienaam, 
die al veel langer verbonden is met Heer Vooruit leeft voort. Maak nader 
kennis met onze koperen jubilaris, muzikant en bestuurslid: Marja Pasmans.

Hoe ben je bij Harmonie Heer Vooruit terecht gekomen?
“Nadat ik een jaar niet gespeeld had, wou ik weer graag muziek maken en 
hoorde van Rian (de andere 12,5 jarige jubilaris, broer red.) dat hij bij HHV 
was begonnen, vervolgens heeft hij dit aan Monique Budy doorgegeven en 
zij heeft mij binnengehaald.”

De familienaam ‘Pasmans’ is geen onbekende binnen Heer Vooruit. 
Welke lijntjes lopen er?
“Tja, volgens mij hoef ik dit niet uit te leggen. Mijn vader, ooms, en opa zijn 
actief lid geweest. Alleen noonk Leo was nog lid toen wij erbij kwamen. Maar 
de Pasmennekes zijn toch nog altijd verbonden met HHV.”

Je speelt nu saxofoon in het orkest. Heb je altijd saxofoon gespeeld, 
hoop je in de toekomst nog eens van instrument te veranderen?
“Nee, ik heb altijd saxofoon gespeeld, Begonnen met les op de altsax, maar 
daarna bij harmonie Sainte Cécile in Eijsden op tenor. Ik heb mijn eigen 
instrument; een Buffet Crampon van 1984 die zijn waarde nog steeds heeft 
behouden.’

Op welke wijze ben je actief binnen Heer Vooruit naast het 
zijn van muzikant?
“Vanaf 2009 ben ik betrokken bij de orkestcommissie en vanaf 2016 ben ik 
lid van het bestuur en sinds 2017 secretaris”. Dit zijn de ‘officiële’ functies 
maar daarnaast maakt Marja vele uren met de vele overleggen die vanuit 
die functies naar voren komen en de ongevraagde vrijwillige inzet bij aller
lei activiteiten van Heer Vooruit, zoals bijvoorbeeld Fashion and Fun. Een 
voorbeeld daarvan is ook het organiseren van de repetities in de Coronawe- 
ken waar wel gerepeteerd mocht worden. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, 
maar toch. Ook bij de bemensing van buffetten is zij te vinden en samen met 
Marcel bij de organisatie van niet-muzikale activiteiten. Als secretaris inmid
dels ook handig in het digitaal organiseren van bestuursvergaderingen en 
anderen daarbij de helpende hand te bieden.
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Waar denk je aan als je de naam Heer Vooruit hoort?
“Een harmonie waar ik met open armen ben ontvangen en waaruit vriend
schappen zijn ontstaan.”

Als je terug kijkt op de afgelopen 12,5 jaar, 
welke gebeurtenissen springen er dan uit?
“ Voornamelijk de grotere concerten, zoals het Galaconcert met Ben Cramer, 
maar ook het concert met St. Moetiara Maluku, waarvan de voorbereiding 
ca 1,5 jaar in beslag heeft genomen. Super om met een hele andere vereni
ging zoiets moois te kunnen neerzetten.“ Het concert met Maluku betrof een 
flinke voorbereiding en doorzettingsvermogen.

Wat moeten wij als vereniging nog eens organiseren in de toekomst?
“Een thema concert met meerdere verenigingen uit Heer. Denk aan koor, 
dans en toneel. Samen bereik je zoveel meer. “

Welke opgave(n) hebben we als vereniging voor de toekomst na 
Corona?
“ Om iedereen weer te enthousiasmeren om weer wekelijks naar de repetitie 
te komen maar ook om het plezier in spelen aan te wakkeren.”

Reageer kort op de begrippen ‘Winterproms’ en ‘Berlijnreis’
“Winterproms: groot concert, maar wel in samenwerking met een andere 
vereniging of als een soort projectorkest.
Berlijn reis: wienie kinne ver eindelik goon?”

Wat wil je nog kwijt?
“Muziek verbindt, maak muziek samen”.

Marja van harte proficiat met je eerste jubileum bij Heer Vooruit. We hopen 
nog jaren van jou (samen met Marcel) te mogen genieten van jou als muzi
kant en regelaar binnen Heer Vooruit.
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Marja Pasmans, 12,5 jaar lid Heer Vooruit
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Rian Pasmans, 12,5 jaar Heer Vooruit

Ook dit jaar hebben we weer twee 12,5 jarige jubilarissen. En nog wel uit 
dezelfde familie: Marja en Rian Pasmans. Niet alleen broer en zus maar ook 
afkomstig uit de ‘Pasmennekes’, weer een familienaam die bij Heer Vooruit 
hoort, zoals we meerdere familienamen hebben dit jaar bij de jubilarissen. 
We gaan nader kennis maken met Rian, voor zover dat nodig is. Muzikant 
en instructeur bij Heer Vooruit.

Hoe ben je bij Harmonie Heer Vooruit terecht gekomen?
Op de muziekschool vertelde ik tegen Math Knubben, dat ik wel weer pau
ken in een harmonie wilde spelen, maar dan wel in een vereniging die niet in 
het weekend repeteerde. Dezelfde middag werd ik al door Jopie Jeurissen, 
de toenmalige voorzitter, gebeld of ik een keer wilde komen kijken en praten. 
Dat heb ik gedaan en sindsdien ben ik lid.

De familienaam ‘Pasmans’ is geen onbekende binnen Heer Vooruit. 
Welke lijntjes lopen er?
De Pasmennekes zijn van oudsher verbonden aan Heer Vooruit. Mijn opa en 
zijn broers, mijn vader en vier ooms waren lid. Ik heb gehoord dat er vroeger 
zoveel Pasmennekes muziek maakten, dat ze een eigen harmonie had
den. Mijn opa vertelde altijd verhalen over hoe ze de ridder en het paviljoen 
hebben gebouwd. Van de kleinkinderen van mijn opa zijn alleen mijn zus en 
ik nog lid.

Redactie: Tijdens het Jaarfeest in 2017 bij een optreden tijdens het mid
dagprogramma droeg Rian rode sokken die vroeger door een Pasmenneke 
(noonk Lei) waren gedragen.

Je bent allround percussie muzikant, Heb je altijd percussie gespeeld, 
hoop je in de toekomst nog eens van instrument te veranderen?
Ik heb klassiek slagwerk met aantekening lichte muziek en lichte muziek 
zang gestudeerd aan het conservatorium met als bijvak piano en Ik ben 
jarenlang werkzaam geweest als koordirigent. Op dit moment ben ik bezig 
met trompet en gitaar. Gitaar speel ik soms ook bij Vivelevink en trompet zou 
ik in de toekomst graag op straat bij de harmonie spelen.
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Op welke wijze ben je actief binnen Heer Vooruit naast het zijn van 
muzikant?
Sinds enkele jaren ben ik instructeur van de drumband en heb ik de slag
werk leerlingen van de harmonie. Ook heb ik projecten voor de vereniging 
gedaan op de lagere scholen van Heer en Scharn en het United World 
College.

Waar denk je aan als je de naam Heer Vooruit hoort?
Een gezellige vereniging waar men zich moeite doet om nieuwe leden zich 
direct thuis te laten voelen.

Als je terugkijkt op de afgelopen 12,5 jaar, 
welke gebeurtenissen springen er dan uit?
Ik kijk met veel plezier terug naar de galaconcerten met Ben Cramer, Brigitte 
Heitzer, Edsilia Rombley en Hind. Mede omdat we ook met de band mee
deden en ik in 2010 solist was. De afwisseling tussen Klassieke muziek en 
lichte muziek vond ik altijd heel geslaagd.

Wat moeten wij als vereniging nog eens organiseren in de toekomst?
Ik zou graag eens een popconcert met de harmonie en band willen doen.
We hebben dit vaker met andere verenigingen gedaan en dat was steeds 
een groot succes.

Welke opgave(n) hebben we als vereniging 
voor de toekomst na Corona?
We hadden natuurlijk al problemen met het leden verloop en na de corona 
zal het afwachten zijn of mensen niet inmiddels andere bezigheden heb
ben gevonden. Bij de drumband gaat het de laatste tijd goed en hebben we 
inmiddels weer 9 leden en kunnen we interessantere stukken spelen. Met de 
drumband hebben we in de corona tijd naargelang de geldende maatregelen 
in kleine groepjes en individueel door gerepeteerd. Er moeten echter in alle 
geledingen leden bij. De samenwerking met Hoensbroek is fijn maar geen 
structurele oplossing voor de toekomst

Reageer kort op de begrippen ‘Winterproms’ en ‘Berlijnreis’
De winterproms was, buiten verwachting, een goed alternatief voor het 
galaconcert maar ook hier geldt dat het niveau minder is dan voorheen en 
miste ik de combinatie klassieke en lichte muziek. Carnavalsmuziek valt voor 
mij niet onder de noemer lichte muziek. Voorheen hadden we ook bijzondere
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solisten, maar die zijn niet meer te betalen. Het is wel heel positief dat de 
drumband nu aan de concerten mee doet.
De Berlijnreis zie ik als een gezellige trip die de samenhorigheid in de ver
eniging ten goede zal komen.

Wat wil je nog kwijt?
Op dit moment wordt ons leven helemaal beheerst door de Corona dus ik 
hoop in de eerste plaats dat dit snel voorbij is en dat iedereen in de vereni
ging gezond is en blijft.

Rian van harte proficiat met je eerste jubileum bij Heer Vooruit!

Rian Pasmans, 12,5 jaar lid Heer Vooruit
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Heer Vooruit in Coronatijd, een jaar inactiviteit

Tijdens de ledenvergadering in maart 2020 (de 
laatste activiteit voordat Nederland intelligent op slot 
ging), was er in sommige landen in Europa al volop 
sprake van Corona. Een naam die we alleen kenden 
van een maansverduistering of een biermerk, maar 
nu de naam is van een om zich heen grijpend virus, 
dat Nederland. Europa en de wereld vanaf half maart 
plat legde.

Half maart 2020 was een van de maatregelen die het kabinet nam het 
binnen een half uur stil leggen van de horeca, dus ook van Aen de Wan.
Dus ook Heer Vooruit. Niemand kende het virus, niemand wist de effecten 
ervan en de deskundige virologen spraken niet allemaal dezelfde taal. Maar 
wat wel duidelijk was de maatschappij kwam aardig tot stilstand. Zo ook het 
verenigingsleven.

In de eerste weken heerste onduidelijkheid en vooral onbekendheid, hoe 
lang ging het duren, hoe ernstig was het, de medische zorg kreeg uiteraard 
alle voorrang. De besmettingscijfers liepen fors op, de opnamen in het zie
kenhuis stegen, ook op de IC afdelingen en de eerste doden betreurden we 
als gevolg van Corona.

De repetities kwamen stil te liggen, de geplande concerten met o.a. UWC 
(concert Leerlingenorkest), vervielen en niemand wist of ze doorschoven 
konden worden, dan wel van de baan waren. Al snel moest het bestuur 
besluiten het geplande Jaarfeest op tweede paasdag te annuleren, omdat 
de kerken dicht waren, de Wan dicht was en een anderhalve meter afstands- 
regel bestond. Gezocht werd naar een alternatief moment om toch bij de 
jubilarissen stil te staan. Creatieve geesten maakten een filmpje waarin de 
voorzitter de jubilarissen toesprak en gezorgd werd voor een bloemetje om 
het memorabele moment toch te markeren. Een digitale dronk werd uitge
bracht, iets waaraan we maar moesten wennen.

De jubilarissen wisten het wel te waarderen en stuurden foto’s van de ont
vangen bloemen of het heffen van het glas. De eerste digitale verenigingsac
tiviteit was daarmee een feit.
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OPGEDICHT
1006

Al snel gevolgd door een geste van de Stichting Vrienden van Heer Vooruit 
die het mogelijk maakten de Galaconcerten digitaal terug te kijken.

April 2020. De tijd dat overal alles werd afgelast brak aan. Geen evenemen
ten, geen concerten groot en klein, geen bezoek aan verpleeghuizen, maxi
maal dertig bezoekers van een begrafenis of crematie, waardoor we niet 
aanwezig konden zijn bij de uitvaart van oud-voorzitter Jen Meusen, geen 
inkomsten uit de buffetten bij MVV, bij activiteiten in Mercedes, bij Sjaander- 
bronk en Preuvenemint en geen kienen van het Damescomité.

Het bestuur vergaderde digitaal om toch zaken te regelen voor zover dat 
kon. Nauwgezet worden de instructies gevolgd van de muziekbond KNMO, 
wat gebeurde met de huur, doorbetalen dirigenten of niet, subsidies te ver
krijgen als gevolg van het missen van inkomsten. Allemaal zaken die spelen 
op een ander vlak dan het muzikale vlak.

Het oud papier mocht niet huis-aan-huis worden opgehaald, maar containers 
op het Kennedyplein mogen wel. Het kostte moeite de gemeente te overtui
gen dat we dan twee containers nodig hadden, maar het lukte en zo ston
den er toch Heer Vooruiters bij de containers om oud papier in ontvangst te 
nemen. In het begin was dit wel even wennen voor de Heerdenaren dat het 
oud papier gebracht moet 
worden.
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De concertreis naar Berlijn in het najaar 2020 begon in het voorjaar ook te 
knellen. Hoe zal de situatie in oktober zijn, met name in Duitsland dan, hoe 
kunnen muzikanten op een podium plaats nemen met de anderhalve meter 
afstand tot elkaar, hoe moeten we het busvervoer regelen met welke afstand 
onderling, moeten we de hele dag mondkapjes dragen? Allemaal vragen 
waarvan de antwoorden niet duidelijk waren, maar wel duidelijk was dat dit 
allemaal niet bijdroeg aan de ‘ beleving’ van zo’n reis. Een concertreis naar 
Berlijn moet een feest zijn en dat lijkt het op die manier niet te worden. Dus 
adviseerde het bestuur de organisatie van de reis te overwegen de reis een 
jaar uit te stellen. Een advies dat werd overgenomen door de reisorganisatie.

En zo verstreek het voorjaar als einde mei ineens het bericht komt dat de 
horeca onder voorwaarden weer open mag. De muziekbond KNMO berichtte 
dat de repetities weer een aanvang kunnen nemen. Voor de blazers moest 
nog even gewacht worden op de juiste instructies, maar uiteindelijk konden 
half juni weer repetities van alle geledingen plaatsvinden. Het bestuur stelde 
een protocol op, dat het mogelijk maakte dat er weer gemusiceerd kon 
worden. Met respect voor het standpunt van de leden die aangaven toch pas 
later weer te willen aansluiten.
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Jubilarissen geven in de interviews aan het heerlijk te hebben gevonden dat 
zij weer muziek konden maken. De belemmering van 30 muzikanten maxi
maal betekende in de praktijk geen belemmering. De vereniging had weer 
een ziel, muziek klonk weer.
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Het ‘ feest’ duurde niet lang. Iedereen kon nog aangepast op vakantie in de 
zomermanden voordat in oktober weer alles op slot ging. Repetities werden 
weer stop gezet, de Wan ging weer dicht. Geen repetities, geen activiteiten, 
geen winterwandeling, geen Winterproms, geen prins inhalen, kortom ook 
Heer Vooruit ging weer in lockdown.

De plannen lagen klaar om na de zomer met een activiteit te beginnen, in de 
buitenlucht, op afstand en bedoelt om elkaar weer eens fysiek te ontmoeten, 
maar helaas. Kelly en Yvette stonden klaar om de Sint weer te ontvangen bij 
Heer Vooruit, ook dat was niet haalbaar gelet op de geldende regels.

Sinterklaas kwam dan wel niet naar Heer Vooruit, maar liet wel een attentie 
bezorgen bij de Heer Vooruiters.

Het lijkt erop dat het eerste halfjaar van 2021 als verenigingsjaar verloren 
gaat. Geen carnaval, geen concert in het Theater, geen Jaarfeest in de ge
wende stijl. Het is niet anders maar wel verdomde vervelend intussen.

Charlotte organiseerde voor het Leerlingenorkest een pop up quiz. Dat viel 
zo goed in de smaak dat enkele weken later voor de gehele vereniging een 
pop up quiz werd georganiseerd. Acht rondes van tien vragen. Heer Vooruit 
achter de ruitjes, met Rian als winnaar.
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We hopen dat de repetities snel weer 
kunnen beginnen, want zonder repetities 
kan ook niets anders worden gepland. Wat 
je ook doet, repetities gaan eraan vooraf. 
Dus laten we hopen dat we ergens in het 
voorjaar weer kunnen beginnen. Het feit 
dat steeds meer mensen gevaccineerd 
worden brengt dat er een lichtpunt aan de 
horizon komt.

Waren er dan geen leuke dingen het af
gelopen jaar. Natuurlijk waren die er ook, 
maar voornamelijk in de privésfeer. Heer 
Vooruit deed via het Damescomité mee 
aan de Supportersactie van de Rabobank 
en wist daarmee bijna € 700 op te halen.

Vastelaovend ging niet door maar er werd 
wel een liedje in Maastricht uitgeroepen. 
Het was Kelly die de hoes van deze CD 
sierde.

Haw nog effe pin!
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Hoewel al enkele maanden geleden willen we 
toch nog even stilstaan bij het overlijden van Mar
tin Boelen. Op 11 juli jl. bereikte ons dat bericht.

Martin was een graag geziene gast binnen Heer 
Vooruit. De redenen daarvoor waren divers. Als 
uitbater van het voormalig verenigingslokaal 'De 
Ridder' kenden vele leden hem en omgedraaid. 
Daarnaast was hij de nestor van een van de har- 
moniefamilies, waarvan familieleden en aanver
wanten muzikant bij Heer Vooruit zijn, dan wel de 
vereniging anderszins ondersteunen.

Als er wat te doen was bij Heer Vooruit was Martin aanwezig. Of dat nu een 
concert was (trots aanhoorde hij de muzikale prestaties van zijn familieleden) 
of een andere activiteit. Altijd bereid om een handje mee te helpen in zijn 
jongere jaren of om met een drankje in de hand na te praten. Voor zijn inzet 
voor Heer Vooruit is hij in 2007 onderscheiden met de titel 'Lid van verdien
ste' bij de opheffing van het Comité 75, dat het 75 jarig bestaansfeest in 
1981 heeft georganiseerd.

Vlak voor zijn overlijden bereikte Martin de 96 jarige leeftijd, hetgeen met 
een muzikale serenade door de familie omlijst werd. Heer hoorde nog een
maal zijn band met Heer Vooruit. Met zijn overlijden is 'een laatste oogge
tuige' overleden, refererend aan zijn rol in de gelijknamige documentaire ten 
tijde van de 75 jarige bevrijding vorig jaar.

Martin, bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit al die jaren !

Bestuur en (ere)leden Harmonie Heer Vooruit

Marie Beerkens-Gieben
Op 22 januari 2021 zagen we dat Marie Beerkens-Gieben, echtgenote van 
de oud-erevoorzitter Frans Beerkens was overleden. Heer Vooruit heeft de 
familie een condoleance gestuurd en werd daarvoor bedankt. Zij is begraven 
in Heer bij haar man.

IM Martin Boelen
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Tricht gleis
Nijverheidsweg 11 - 6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15 - Fax 043 - 361 79 47 
info@trichtglas.nl www.trichtglas.nl

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

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

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

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


Steun onze adverteerders

De Coronatijd is niet alleen een moeilijke tijd voor het verenigingsleven, voor 
de meeste ondernemers geldt dat ook. Vandaar onze oproep aan jullie onze 
ondernemers te steunen, Koop bij onze lokale adverteerders van het Voor
uitzicht, zodra dat kan,
• Café Ut Kölke
• Cortjens Druk met Communicatie
• Bakkerij de Lekkerbek
• Maison Culinair
• Quaaden, rijwiel- en bromfietsenhandel
• Snackpoint
• Steco Mondzorg Heer
• Kostons assurantiën
• Bloemen Kicken
• Chinees-indisch en Thais restaurant Tsi-Au
• Electroworld Weerts
• Plus Schriever
• Telekom Limburg
• Gasse slaapcomfort
• Fysiotherapie Heer
• Electroworld Beckers
• Brothers Consultants
• Koekkelkoren dranken
• Aarts-glas
• Ben Geijselaers Bovag autobedrijf
• In den Hoof hotel restaurant
• Oogwereld Ritchi
• Trichtglas
• Verheijen ambachtelijke schoenmakerij
• Albert Hein
• Kapsalon Raf
• Hotel van der Valk Maastricht
• Paulissen bakkerij
• Van Velthuysen juwelier
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Iedere Ie zondag van de maand fantastische 
champagnebrunch in

Hotel van der Valk Maastricht 
Vanaf oktober organiseren we iedere 1 e zondag 

van de maand een gezellige brunch met live-muziek 
We ontvangen u met een lekkere champenoise.

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

€ 28.50 p.p. inclusief bubbels, koffie, thee en jus 
d'orange. Kinderen tot 12 jaar €12.50

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

Zondagsbrunch

Hotel Maastricht
Op feestdagen gelden aangepaste prijzen. 

Reserveren via 
www.valk.com/maastricht 

of telefonisch: 043 - 387 35 00

http://www.valk.com/maastricht


Welkoifl bij

Alberl Heih> 
HeerJ

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

http://www.bakkerijpaulissen.nl

