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Voorwoord

De vorige editie zijn wij gestart met de 25e jaargang van Het Vooruit-
zicht. Dat was aanleiding voor Lieke Konings, erbij betrokken nage-
noeg vanaf het eerste uur, om te reageren over de veranderingen sedert-
dien. In haar ‘memoires’ haalt zij aan de veranderde opzet (voorheen 
kwam het blad bijna maandelijks uit), de veranderde inhoud (was bij 
de start meer iets dat wij nu nieuwsbrief noemen), de veranderde werk-
wijze (van typemachine via floppy naar email) en last but not least de 
veranderde lay-out (“ik bekijk de mooie kleurige omslag, de duidelijke 
foto’s en lettertype waarin alles is geschreven en bedenk, wat een voor-
uitgang!”). Zij vertelt over het eerste kerstgedicht. Als hommage aan de 
starters van Het Vooruitzicht hebben wij dat eerste kerstgedicht in deze 
uitgave herhaald. Ook Liekes memoires staan vermeld. 

Uiteraard kijken wij ook terug op het geslaagde galaconcert. Wederom 
in het gebouw van Mercedes Customer Assistance Center in Randwijck 
konden de vele honderden toeschouwers genieten van ons harmonieor-
kest o.l.v. Ingeborg Stijnen en de solisten. Maanden van voorbereiding 
kwamen tot uiting in een sprankelend concert. 

Maar er gebeurde nog meer de afgelopen maanden waar wij op terug 
kijken. Het begon met Preuvenemint in augustus en kwam via Heer 
Totaal, ledenvergadering en  kledingmarkt uit bij Sinterklaas. Op deze 
evenementen blikken we terug. Helaas komt het kertconcert van het 
leerlingenorkest te laat voor deze uitgave, maar daar starten we in 2008 
dan mee. 

De redactie wenst u veel leesplezier en fijne feestdagen toe !
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Galaconcert 2007 – Sterren stralen bij Mercedes.

Het gebouw van DaimlerChrysler Customer Assistance Center in Rand-
wijck wordt gekenmerkt door een grote ster op het gebouw. Tijdens het 
op 17 november gehouden Galaconcert 2007 werd deze ster, figuurlijk 
gesproken, in de schaduw gezet door een aantal stralende sterren in 
Maastricht Plaza de grote zaal van het gebouw.
Middels dit artikel willen wij u een keer een kijkje achter de schermen 
geven van de organisatie van het jaarlijkse Galaconcert.
Een week na afloop van het Galaconcert 2006 met onvergetelijke optre-
dens van o.a. Linda Wagenmakers en Geet Cremers en niet te vergeten 
de slagwerkers uit het KTK plus onze ere-dirigenten Huub Nickel en 
Miquel Rodrigo vond een interne evaluatie plaats door het organisa-
tiecomité. Het rapport werd aan het bestuur aangeboden waarna op 6 
december 2006 door het bestuur het groene licht werd gegeven voor de 
organisatie van het Galaconcert 2007.

Amper 3 weken na het geslaagde con-
cert werden de voorbereidingen voor 
de editie 2007 gestart. Het organisa-
tiecomité bestaande uit Jean Pierre 
Sthijns, Pierre Budy en Jean Boelen 
werd uitgebreid met Peter Boelen en 
de datum werd in overleg met de diri-
gent en DaimlerChrysler CAC vastge-
steld op 17 november 2007.
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Dan begint de zoektocht naar solisten die in het programma passen. 
De doelstelling van het organisatiecomité mag daarbij niet uit het oog 
verloren worden. Muziek maken voor een breed publiek met aanspre-
kende en vooral betaalbare solisten. In vergaderingen van het comité 
komen dan een aantal namen op tafel. Om er eens een paar te noemen: 
Henk Poort, Ernst Daniel Smid, Pia Douwes, Danny de Munck, John 
Bröcheler, Lori Spee, Benny Neijman en zo is er nog wel een rits op 
te noemen. Snel handelen is nu geboden want uit gesprekken met 
managementbureaus blijkt al snel, dat een aantal artiesten niet beschik-
baar is.

De eerste solist die kon worden vastgelegd was de fagottist Geert 
Brouwers van de Marinierskapel. Geert is geen onbekende binnen Heer 
Vooruit en een soloconcert bij Harmonie Heer Vooruit vond Geert een 
prachtige uitdaging.

Eind januari 2007 werd duidelijk dat solisten uit de musical sfeer niet 
beschikbaar zouden zijn en als ze wel al beschikbaar waren, bleken 
de gages niet in overeenstemming met het beschikbare budget van de 
organisatie.

Door toeval werd het comité geattendeerd op de Poolse sopraan Anna 
Lorenc die onlangs in Nederland was komen wonen. In Nederland 
vrijwel onbekend maar bij echte insiders wel bekend als een zangeres 
met een prachtige stem.  
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Jack Vinders werd “ontdekt” tijdens een optreden in het Parkstadtheater 
te Kerkrade. De datum was geen probleem, dus de solisten werden 
vastgelegd.

Vervolgens kwam het hoofdstuk techniek op tafel. Een veel gehoorde 
opmerking van het publiek bij het Galaconcert 2005 was dat men 
vanaf het midden van de zaal geen goed zicht had op het orkest en de 
solisten. Dus werd het tijd voor besprekingen met de mannen van het 
licht, beeld en geluid. Tijdens een lange en vochtige vergadering in een 
Maastrichts etablissement werden eerst nog wat plooien glad gestreken 
en vervolgens werd een plan de campagne opgesteld voor het concert 
van 2007.

Het organisatiecomité kreeg de volgende opdracht mee naar huis:
Er moest een podium  komen van minimaal 150 m2. De ophanging van 
de verlichting (spots) moest anders. Liefst aan het plafond en er moest 
extra licht bijkomen voor goede beelden. Ook moesten er schermen 
geplaatst worden in het midden van de zaal om de toechouwers achter 
in de zaal ook voldoende zicht op het gebeuren te kunnen geven.
Eerste gesprekken met de facilitaire dienst van DaimlerChrysler CAC 
waren niet echt hoopgevend. Er mocht absoluut niets aan het plafond 
bevestigd worden en een groot podium mocht vooral geen schade aan 
de vloer opleveren. De huurprijzen van podiumdelen waren dermate 
hoog dat ze ook al geen aanleiding tot vreugde gaven. 

5



Toch kwam ook dit weer goed. Onze zustervereniging, Harmonie St. 
Walburga uit Amby had onlangs 100 m2 podium aangeschaft en was 
bereid dit te verhuren. Aangezien de harmonie uit Amby ook iets met 
Heer Vooruit wilde regelen omtrent het uitlenen van een instrument, 
werd een voor alle partijen bevredigende oplossing gevonden. De 
nog ontbrekende podiumdelen werden gesponsord door Falcon Radio 
Disco Show.

De lichtophanging was echter problematisch en bleef dit tot een week 
voor het concert. Gesprekken met de eigenaar van het gebouw, leidden 
er toe dat, onder bepaalde omstandigheden, en met inachtneming van 
voorwaarden aangaande de brandveiligheid er te praten was over een 
ophanging aan de overspanning van de zaal. Hiervoor waren echter 
tekeningen en belastings berekeningen nodig. 

Gelukkig bezit de harmonie in de persoon van architect Jos Theelen 
iemand die deze berekeningen wel wilde maken. In een volgend 
gesprek met de eigenaar van het gebouw ging deze akkoord. 
Kort voor de vakantie kwam het bericht van Geert Brouwers dat hij 
zijn medewerking moest afzeggen. Bij een routinecontrole bleek Geert 
problemen met een hartklep te hebben. Dit maakte een operatie nodig. 
Geert is inmiddels weer opgeknapt en zal in Janauri 2008 zijn werk 
bij de marinierskapel weer oppakken. Gelukkig bleek de saxofonist 
Andreas van Zoelen bereid Geert te vervangen. 
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Na de vakantieperiode moest het orkest aan de bak om een groot 
aantal werken in te studeren. Twee grote harmonie werken en daar-
naast veel begeleidingsmuziek voor onze solisten. In eerste instantie 
baardde het matig repetitiebezoek niet alleen het comité zorgen. Zou 
het allemaal wel goed komen dit jaar? De beschikbare arrangemen-
ten vroegen ook nog de nodige aandacht en tenslotte haakte ook nog 
good “old” Jef Smeets met een blessure af. Al met al geen vlekkeloze 
voorbereiding.
Tot overmaat van ramp viel vervolgens ook nog de steun en toeverlaat 
en alles regelaar van het orkest, Monique Budy, uit en twee weken 
voor het concert moest Monique afhaken en moest de presentatie 
van het concert voor een keer door een lid van het organisatiecomité 
worden overgenomen. De kaartverkoop liep in het begin goed, daarna 
stroef en uiteindelijk bevredigend. Jammer genoeg werd het aantal 
toeschouwers van het concert 2006 op 90 na niet gehaald. Het feit dat 
het Caeciliakoor de dag na het concert haar jaarlijkse Caeciliafeest 
hield en een week eerder zelf een jubileumconcert had georganiseerd, 
zal zeker een rol meegespeeld hebben. Daarnaast was er in het week-
einde een groot aanbod en dus veel concurrentie. Het ontbreken van 
een “grote” naam mag ook nog een “onterechte” rol hebben gespeeld. 
Al met al is het organisatiecomité niet ontevreden over het bezoekers-
aantal. 
De week voor het concert 
begonnen de laatste 
voorbereidingen met 
een repetitie in 
Maastricht Plaza. 
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Vanaf woendag 12 uur stond de zaal geheel ter beschiking voor de op-
bouw en konden de vrijwilligers aan de slag. Maar liefst 200m2 podium 
werd afgeleverd en een deel werd al in elkaar gezet en opgesteld toen 
men er achter kwam dat de lengte van de podiumpoten te lang was. Na 
koortsachtig overleg werd toen besloten om het podium op twee hoog-
tes te bouwen. Naderhand bleek dit een gouden greep te zijn geweest 
voor het totaal plaatje. In de avonduren werden de decors achter het 
orkest bevestigd. Hiervoor moesten een aantal dames een aantal uren 
de decordoeken strijken en Zus Boelen bleek zelfs hangende doeken uit 
de hand te kunnen strijken. 
Op donderdag volgde de eerst generale repetitie met soliste Anna Lo-
renc en Andreas van Zoelen. De vrijdag werd de concertzaal verder 
in orde gemaakt en op zaterdagmorgen werden nog 4 cameras en een 
regiehoek voor de beeldregie gebouwd. De projectie op de schermen in 
de zaal werkte meteen en om 15 uur was de zaal gereed. 
Na de soundcheck ging de zaal open voor het publiek. Voor de eerste 
keer waren kaarten op nummer verkocht en zodoende werd een storm-
loop op de plaatsen vermeden. Een aantal leden van de harmonie, keu-
rig in uniform, ontvingen de toeschouwers en wezen de plaatsen aan. 
Een prima service hoorde men meermaals.
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Over het concert zelf kan men kort zijn. Na afloop waren er alleen maar 
glunderende gezichten te zien bij muzikanten en toeschouwers. De so-
listen veroverden de harten van het publiek en het bleek meer 
dan eens, dat niet alleen “grote” namen garant staan voor succes. Het 
orkest opende op prima wijze met de Armeense en Slavische dansen. 
Anna Lorenc boeide het publiek met prachtige herkenbare aria’s. An-
dreas van Zoelen was virtuoos op de altsaxofoon. Jack Vinders slaagde 
er na de pauze binnen enkele minuten in om het grotendeels Maastrich-
te publiek voor zich te winnen. Het Vivo per Lei van Andrea Boccelli in 
duet met Anna Lorenc was voor velen het absolute hoogtepunt van de 
avond. Logisch dat beiden dit, aan het einde van de avond, nog een keer 
als toegift moesten zingen.

Na afloop bleef het nog tot in de hele kleine uurtjes gezellig in de Motor 
sport Bar. Toch waren er om 9 uur op zondag een groot aantal personen 
aanwezig om er voor te zorgen dat om precies 12 uur de zaal perfect op-
geruimde staat komn worden opgeleverd. Een compliment is hier zeker 
op zijn plaats aan een aantal van de jongere leden van het harmonieor-
kest, die flink de handen uit de mouwen staken.
Tot slot een woord van dank aan iedereen die op welke wijze dan ook 
heeft bijgedragen aan het welslagen van dit project.

Het Organisatiecomité Galaconcerten 

HET GALACONCERT 2008 
IS OP

ZATERDAG 13 DECEMBER !!
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Wis geer.......

-  dat tijdens de ledenvergadering op 19 september de eerste indrukken                                       
met het nieuwe uniform zijn opgedaan? Dat het streven er op gericht is 
dat het korps er met Pasen 2008 weer sjiek op staat.

-  dat John Purnot tijdens het districts-
Festival in Wijck in september in de 
Prijzen is gevallen als mooiste 
Tambour-maître ! 
Daar kan het KTK, de vereniging en 
Annemie trots op zijn. 

-  Dat onze adverteerder Juwelier Van 
Velthuysen 50 jaren bestond en de ge-
meenschap daarvoor een defibrilator 
hebben geschonken? Roxanne en Jos 
van harte proficiat!

-  dat Chrit en Leen Budy 50 jaren zijn getrouwd ? Dat het feest was 
afgestemd met het galaconcert ? Het korps bracht uiteraard een sere-
nade. Chrit en Leen ook van onze kant van harte proficiat !

-  dat het leerlingorkest op 23 december een kerstconcert geeft bij 
Hotel Van der Valk Maastricht om 13.30 uur.

    Hartelijk dank aan iedereen voor de getoonde belangstelling, 
    goede wensen en bloemen tijdens een hele vervelende periode.
    Uw belangstelling heeft ons allen goed gedaan.
 
                             Monique, Pierre, Ralf en Tanja Budy
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Heer Totaal Zeer Speciaal

Onder een af en toe doorkomend zonnetje vond halverwege septem-
ber in de straten van Heer het tweejaarlijkse Heer Totaal evenement 
plaats. Op twee manieren nam Heer Vooruit deel aan dit gebeuren. Het 
korps opende Heer Totaal en maakte een rondgang door Heer. Zelfs de 
smalle doorgang op de Akersteenweg tussen de winkelpanden en de 
kramen bleek geen probleem voor onze korpsleden. 

Anderzijds had de vereniging een kraam in de Dorpstraat. Daar pre-
senteerde de totale vereniging zich met accenten voor het KTK, de 
leerlingenafdeling en het Galaconcert. De muzikale prestaties van het 
KTK en het leerlingenorkest werden via televisies getoond en Jeroen 
Vulto liet de jeugdige bezoekers kennis maken met een trom.

De harmonie passeert de kraam                                           Jeroen Vulto leert de eerste slagen

De kraam stond verder vooral in het teken van de sponsoractie voor de 
nieuwe uniformen. Burgers van Heer en omstreken konden een geheel 
nieuw uniform of delen daarvan sponsoren. De leden werden van te 
voren uitgedaagd sponsors te zoeken en via een grote advertentie in 
het Weekblad werd ook aandacht gevraagd voor de 
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actie. In totaal heeft de actie  xx donateurs opgeleverd. Een geslaagd 
Heer Totaal. 

Bijzonder was ook de serenade die het korps bracht voor de kraam aan 
Agnes Braeken, die juist terug uit het ziekenhuis alweer een bezoek 
bracht aan de kraam. 

 Agnes Braeken neemt serenade van het korps in ontvangst

Ophalen oud papier
Onze leden zijn de volgende data weer onderweg 

om het oud papier op te halen:
26 januari, 23 februari en 22 maart 2008
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Pluim van en voor het damescomité

In ons vorige Vooruitzicht hebben wij de goede start van het dames-
comité geconstateerd. Die goede start heeft erin geresulteerd dat het 
damescomité ieder lid van de harmonie een pluim geeft ?!?
Onlangs heeft de harmonie een sponsoractie gehouden voor de nieuwe 
uniformen. Rondom Heer Totaal is daarmee een begin gemaakt. Het 
damescomité heeft de actie aangegrepen om een 1e gebaar te maken 
naar de harmonie: het damescomité sponsort alle nieuwe pluimen op de 
petten van de leden! Hierdoor is de eigen bijdrage van de leden aan de 
nieuwe uniformen gereduceerd van € 50,00 naar € 40,--. 
Deze pluim van het damescomité is toch zeker een pluim voor het da-
mescomité waard?

Kledingmarkt

Op 30 september jl. heeft het damescomité een kledingmarkt gehouden. 
Op zaterdag werden de vele vele kledingstukken geordend en gesor-
teerd en werd de gebruikte niet-schone kleding verwijderd. Op zondag 
kon het publiek kiezen uit de vele maten en 
soorten. Vooral in de vroege openingsuren werd veel verkocht.
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Resultaat: de dames kunnen terugkijken op een geslaagd weekeinde 
waarbij de opbrengst het vele werk vergoedde. 
Tevens toonde een enkel lid van de harmonie in het geheim de “nieuwe” 
uniformen van het korps. Het is nu de vraag of het damescomité in staat 
is om op tijd circa 100 stuks van dit uniform te vergaren.

Activiteiten in 2008
Ook in 2008 zijn er van het damescomité weer diverse activiteiten.  
Carnaval
Reeds vorig jaar zou het korps verkleed als cowboys meetrekken in de 
optocht van Heer. Droeve omstandigheden noodzaakten dat de harmo-
nie in uniform meetrok. Daarom is nu weer het idee opgepakt om op 
maandag 4 februari 2008 als cowboys mee te doen. De leden van het 
korps geven zelf invulling aan het thema. Een ‘vakjury’ langs de route 
zal bekijken welk mannelijk en vrouwelijk lid het mooiste invulling 
heeft gegeven aan het thema. Uiteraard zijn er voor de mooiste “peks-
kes” een kleine prijs. Nadere informatie hierover volgt nog. 

Kienavond
De geslaagde kienavond zal weer 
plaatsvinden in Aen de Wan. Noteer 
hiervoor alvast 1 maart in de agenda. 
Vele prijzen, waarvan ook nu weer 
een deel beschikbaar wordt gesteld 
door de Heerder middenstand, maken 
de avond weer aantrekkelijk. Vanaf  
€  5,--     per serie kunt u al weer 
meedoen. De dames zorgen weer 
voor een fijne avond in een goede 
ambiance. 
Wint u de TV?
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Het leven van een oud papierophaler .....

Weken kijk je er naar uit met positieve of negatieve gevoelens. Voor de 
harmonie is het een grote bron van inkomsten, dus niet verzaken. Maar 
het is ook zaterdagmorgen en dan kun je zoveel anders doen: bood-
schappen, de stad in, de sporten, de auto poetsen, uitslapen etc. Deze 
activiteiten wegen niet op tegen de plicht, die je pakweg tweemaal per 
jaar moet vervullen. 

Aangekomen op het Kennedyplein staat de oud papier container al te 
wachten. Jopie en Louis als trouwe organisatoren staan paraat om het 
hele spel in te delen en op pad te sturen. Twee of drie wagens? Het 
scheelt een slok op een borrel of anders gezegd, het scheelt anderhalf 
uur in tijd. Hesjes aan, handschoenen aan (niet door iedereen), treeplan-
ken controleren (er zijn immers al te veel ongelukken gebeurd) en op 
pad. 



Als bezige bijen verdelen de wagens en de personeelsleden zich. Het 
vastpakken van een doos oud papier blijkt al gauw wat anders te zijn, 
dan het oppakken van een blaasinstrument of trommel. Nauwgezet 
wordt de chauffeur geïnstrueerd hoe door Heer te rijden. Als door een 
bepaalde straat voor een tweede maal wordt gereden, blijkt dat een pri-
ma service te zijn voor de twee dozen, die kennelijk na de eerste pas-
sage (en dus te laat) zijn buitengezet. De oud papier ophaler blijkt niet 
te beroerd te zijn service te verlenen, door ook deze dozen alsnog op te 
ruimen. 

Veel papier wordt op tijd en juist aangeboden. Dat werkt lekker mee. 
Sommige doosjes zijn niet stevig genoeg en scheuren bij het oppakken. 
De daardoor ontstane rotzooi wordt adequaat opgeruimd. Als het maar 
papier en karton is. Problemen ontstaan, als aanbieders menen, dat de 
oud papier ophaler ook andere materialen meeneemt. 
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Piepschuim wordt aangeboden, restanten pizza, weliswaar in een kar-
tonnen doos, maar toch niet echt bestemd voor de papierophaler,  plastic 
boterkuipjes, plastic fritesbakjes en andere plastic voorwerpen. Soms 
makkelijk te vinden, maar soms ook nog goed verstopt voor de oud 
papier ophaler. Helaas moet deze rotzooi worden achtergelaten, zoals 
ook de plastic tassen, waarin papier wordt aangeboden. De plastic zak 
wordt leeg achtergelaten op een wijze, dat deze niet door de straat kan 
gaan zwerven. 

De oud papier ophaler gaat verder. Daar wordt gevraagd een klein par-
tijtje van binnen naar buiten te slepen, hier staat nog een te laat aange-
boden doos, daar wordt gevraagd of bepaalde zaken nog kunnen wor-
den aangeboden en zo vordert de morgen. Zelfs de krant van diezelfde 
ochtend wordt al bij het oud papier gesignaleerd....

Hé, een wagen van de collega’s wordt gesignaleerd; het einde komt in 
zicht. Nog even met de collega’s checken of alle straten aan de beurt 
zijn geweest en dan terug naar het Kennedyplein. 

Hesjes inleveren, napraten over welke aanbiedingen er zijn geweest 
(herkenbaar aan de dozen waarin papier is aangeboden), verhalen  
(groot of klein) uitwisselen en naar huis. Heer is weer verlost van een 
maand oud papier en de harmonie dankt de inwoners voor de steun 
en medewerking. De oud papier ophaler kijkt reikhalzend uit naar zijn 
volgende ophaalbeurt.

Aan alle oud papierophalers : 
namens de vereniging

dank voor jullie inzet dit jaar !



                        

Kerstwens van Lieke Konings-Habets
 
Als de dagen korter worden, en de nachten lang
is december aangebroken, houdt eenieder in zijn ban.
Koren hebben het er druk mee, evenals de harmonie
want “Heer Vooruit”geeft nu al jaren de nachtmis een tintje nostalgie.
 
Als dan het Stille Nacht weerklinkt uit bas, tuba en hoorn
ontroert dit ieder jaar opnieuw, Christus is geboren.
Ook al zijn wij moderne mensen, het spreekt ons toch altijd weer aan
wat toen in Betlehem gebeurde heeft ons allen wel gedaan.
 
Bedenk, wij hebben zo weinig te klagen, kijk naar de wereld om je heen
er blijven altijd wensen en vragen, maar honger heeft er hier niet èèn.
 Ik wens iedereen een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar
en voor de toekomst veel plezier in het musiceren met elkaar.

Dit gedicht van Lieke werd geplaatst in het eerste Kerstnummer van het Vooruitzicht. 
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Tussen AMV en harmonieorkest.
In deze rubriek berichten over het wel en wee van onze jongste 
muzikanten (in opleiding). 

I. Volgende week de achtste noot: de AMV-klas
Volgende week de achtste noot kennen en het nieuwe blokfluitliedje 
“Een beetje langer”.  Daarmee sloot Josette Aerts de les  van de AMV-
klas af, halverwege november. Trouw zijn ze iedere vrijdagmiddag om 
16.00 uur aanwezig in Aen de Wan voor de Algemene Muzikale Vor-
mingslessen. De AMV-klas kent negen leerlingen dit jaar: Nicole en 
Twan Visser, Joyce Eggen, Sven Goessens, Zjeraar Wolfs, Kevin van 
Wissen, Vera Vaessen, Falco en Floyd van Hassel. 

Zij hebben hun eerste schreden op het muzikale pad gezet en vlak voor 
de herfstvakantie hebben ze de eerste noten op de blokfluit geoefend. 
Ze hebben er duidelijk zin in. Regelmatig gaan de vingers omhoog bij 
vragen van Josette. Floyd geeft aan dat ze nu een maand blokfluit spe-
len. Hij vindt de les leuk. Voorkeur voor een instrument heeft hij nog 
niet, maar trommel en schuiftrompet worden genoemd. 

Aan het einde van de les schrijft Josette het beroemde “Eén is een, twee 
is twee, drie keer drie is negen en de boer met zijn koe liepen in 
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de regen” op. Beroemd bij alle AMV-leerlingen. Zij moeten de noten 
en tekst overschrijven compleet met de sol-sleutel aan het begin. Soms 
wordt een stokje aan de noot vergeten en soms is klein schrijven al 
moeilijk genoeg.  De 3 meisjes en de 6 jongens brengen het er goed 
vanaf. 
Ook Nicole vindt de lessen leuk. Verlegen geeft zij aan straks eventu-
eel klarinet te willen gaan spelen. Anderen melden gitaar, trommel en 
nog eens schuiftrompet als favoriet instrumenten voor de toekomst. 
Hoewel ze aan het begin van de les al blokfluit hebben gespeeld zijn 
ze bereid aan het einde van de les voor de foto de blokfluiten nog eens 
uit te halen. Tot tweemaal toe wordt het liedje herhaald. Dan keren ze 
huiswaarts op weg naar de achtste noot volgende week. 

II. Dennis Wouters
Dennis is 15 jaar en zit momenteel in de 4e havo klas van het Porta 
Mosanacollege, het voormalige Jeanne d’Arc. Hij is een ‘product’ van 
de eigen opleiding van Harmonie Heer Vooruit. In 2001 namelijk is hij 
begonnen met de AMV klas bij Josette. Daarna is hij  les gaan nemen 
bij Jo Cobben in 2002. “Ik had de keuze tussen Kumulus en Jo, maar 
bij Kumulus was een aanzienlijke wachttijd en dus besloot ik om les te 
nemen bij Jo, wat tot heden mij prima is bevallen” vertelt hij. 
Dennis is 15 jaar en zit momenteel in de 4e havo klas van het Porta 
Mosanacollege, het voormalige Jeanne dÁrc. Hij is een ‘product’ van 
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de eigen opleiding van Harmonie Heer Vooruit. In 2001 namelijk is hij 
begonnen met de AMV klas bij Josette. Daarna is hij  les gaan nemen 
bij Jo Cobben in 2002. “Ik had de keuze tussen Kumulus en Jo, maar 
bij Kumulus was een aanzienlijke wachttijd en dus besloot ik om les te 
nemen bij Jo, wat tot heden mij prima is bevallen” vertelt hij. 
Na één jaartje les te hebben gevolgd is hij in september 2003 bij het 
leerlingen ensemble belandt. Dat bleek een goede leerschool want na 
twee jaar werd ik bij het harmonieorkest toegelaten. Op het plaatje he-
lemaal compleet te maken helpt hij ook het Klaroen en Tamboerkorps 
regelmatig uit bij optredens. Zodoende is Dennis bij alle muziekgezel-
schappen binnen Harmonie Heer Vooruit aanwezig. Momenteel speelt 
Dennis tuba. Naast dat instrument zou hij graag trombone willen 
spelen. 
Dennis zijn muzikale aspiraties houden echter niet op bij Harmonie 
Heer Vooruit. “Sinds september dit jaar doe ik mee aan de VK-klas. 
Dit is een speciale klas waarin je in één jaar wordt klaargestoomd tot 
conservatorium student. Voorheen was dit gecombineerd mogelijk met 
je schoolopleiding. Helaas is dit niet meer mogelijk in het jaar waar ik 
in zit. Nu volg ik iedere week een paar uurtjes theorieles en in overleg 
met de vakdocent de hoofdvakles. Momenteel volg ik mijn hoofdvak-
les bij Hans Nickel, een bekende 
naam in de blaasmuziekwereld. 
Momenteel vordert het allemaal 
wel netjes, alhoewel het soms 
veel werk is gecombineerd met 
school en dergelijke. “ 
Tenslotte wordt hem gevraagd of 
er ook nog andere hobby’s zijn, 
behalve zijn tuba. Naast zelf 
musiceren luistert hij graag naar 
muziek en is hij geïnteresseerd 
in ICT verwante dingen.



Ut Preuvenemint, dat is ut ind

Preuvenemint, dat is ut ind, dat is bijj eederein bekind, zo luidt het 
begin van het door Louis van den Bongaard geschreven lied voor en 
over het Preuvenemint. Traditioneel vindt in het laatste weekeinde van 
augustus het Preuvenemint plaats op het Vrijthof. Dit culinaire eet- en 
drinkfestijn levert uiteraard de deelnemers en de organisatie financieel 
gewin op. Vele verenigingen leveren personele inzet en ontvangen 
daarvoor een bijdrage. Zo ook Harmonie Heer Vooruit. 

Dit jaar hadden we het buffet tegenover de kiosk. En naast het feit dat 
dit natuurlijk oergezellig is met het uitzicht op de kiosk, is dit ook een 
druk buffet. Donderdag en vrijdag waren we aan de beurt. 

Voor onze harmonie betekent het Preuvenemint twee dagen vele men-
sen op de been brengen, voorbereidingen treffen en een aantal  uren 
hard werken. Verheugend was dat dit jaar spoedig over het vereiste 
aantal leden werd beschikt die inzetbaar waren. Alles was weer prima 
verzorgd door Peter Smeets, Pie Soudant, Frans Michon en Rob Boe-
len. Tot en met het terugbrengen naar Heer ’s nachts. 
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Peter Smeets: “Het is ieder jaar weer een klus om alles geregeld te 
krijgen. Het overleg met het Comité, met de Brandbrouwerij en niet te 
vergeten het bij elkaar krijgen van de benodigde personen. Per dienst 
moeten toch circa 30 mensen beschikbaar zijn. Dankzij ronselende 
activiteiten van bijv. Nadine, hadden we de mensen dit jaar spoedig bij 
elkaar. De dagen zijn goed verlopen, ook de lange vrijdag. Voor een 
vereniging is de opbrengst toch mooi meegenomen. Het is hard wer-
ken, maar wel in een gezellige sfeer.“

Dank aan allen die zich hebben ingezet tijdens het Preuvenemint. Vol-
gend jaar zijn we 30 en 31 augustus weer aan de beurt. 

 
 Voor alle leuke en warme belangstelling, kaarten, 
 bloemen, bezoekjes en serenade tijdens de periode 
 van ziekte en herstel.
 Ik hoop mijn activiteiten weer snel te kunnen hervatten.
 Nogmaals hartelijk bedankt!  
 Mede namens mijn gezin, 

     Agnes Braeken
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Extra ledenvergadering op 19 september jl. 

Twee onderwerpen stonden centraal op de agenda van de ledenver-
gadering van 19 september jl. De resultaten van de enquête zouden 
worden gepresenteerd en het nieuwe uniform zou worden getoond aan 
de leden. Na afloop volgde nog een verrassing. 

Enquête
In het voorjaar werd onder de leden een enquête gehouden. Beloofd 
was dat de resultaten zouden worden gepresenteerd aan de leden. Een 
kleine commissie (Monique Budy, Carol Magnee, René op den Buijs 
en Marc Verbeet) had de resultaten verwerkt en tot proporties terugge-
bracht. Als belangrijkste punten kwamen tijdens de vergadering naar 
voren:
- het tijdstip van de repetities. Een meerderheid is voor het   
 handhaven van het huidige tijdstip. Wel zijn er oren naar één  
 extra repetitie per maand (maar niet op zondag); Repetities   
 moeten effectiever, evt. deel  samen met KTK;
- Jaar van concours. Geen voorkeur werd uitgesproken. Duide- 
 lijk is wel dat die keuze snel gemaakt moet worden aan de   
 hand van een plan van aanpak daarvoor;
- Aandacht voor de posities van het leerlingenorkest en het KTK  
 binnen de vereniging wordt gevraagd;
- Aandacht voor de werving van leden, niet alleen jeugdleden,  
 wordt gevraagd;
- De nieuwsbrief zal primair digitaal worden verstrekt; op ver- 
 zoek de papierenversie;
- Waar blijft het stappenplan voor de toekomst?

Het bestuur heeft kennis genomen van de opmerkingen van de   
vergadering en zal nu besluiten in deze moeten nemen. 



Nieuw uniform
Tot slot werd het nieuwe uniform getoond aan de leden. Dit moet het 
worden bij de presentatie met Pasen 2008. Diverse sponsoracties hier-
voor zijn nog gaande. Het zag er prachtig uit. 

Samenstelling bestuur / Afscheid interim voorzitter Henri Cortjens
Aan het begin van de ledenvergadering werd het bestuur met 3 perso-
nen uitgebreid. De leden kozen Peter Kicken, Jan van Hooren en Carol 
Magnee als lid van het bestuur. Aan het einde van de ledenvergade-
ring nam Henri Cortjens afscheid van het bestuur en leden als interim 
voorzitter. Zijn interim voorzitterschap had ruim 13 maanden geduurd. 
Namens de vereniging bedankte Jopie Jeurissen hem voor zijn inzet. 
Een commissie van 3 personen uit het bestuur is inmiddels concreet op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 

     Peter Kicken en Carol Magnee 
     achter de bestuurstafel na hun verkiezing. 

Henri Cortjens leidt de ledenvergadering 
voor zijn afscheid als interim-voorzitter.
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Memoires 25 jaar Vooruitzicht 

Toen ik mijn pennenvrucht (het kerstgedicht) inleverde bleek dat de 
redactie het toch wel zag zitten en werd ik meteen ingelijfd als lid. Ie-
dere maand kwamen we bij elkaar. In de beginperiode gaven we zelfs 
7 boekjes per jaar uit, maar dat bleek op de lange duur geen haalbare 
kaart te zijn om daar genoeg tekst voor te krijgen.
 
Voor advertenties gingen wij persoonlijk langs bij middenstand en 
bedrijven om zieltjes te winnen. Ook de bezorging van het blad deden 
we zelf, en wie te ver uit de regio woonde kreeg het gewoon aange-
reikt op de repetitieavond. Wat hebben wij een kilometers gemaakt!! 
Meestal op de fiets.

Vergaderen deden we gewoon om beurten in eigen huis. Oergezellig, 
menselijk contact, plannen maken en ook “vrijgele”.
 
Het zal ongeveer in het achttiende bestaansjaar zijn geweest toen er 
een andere wind ging waaien. In de loop der jaren had ik al heel wat 
redactieleden zien komen en gaan. Het computertijdperk was aange-
broken! De man die toen verantwoordelijk was voor de eindredactie 
vond mij maar erg ouderwets omdat ik mijn teksten inleverde die nog 
werden geschreven met pen en papier.
Ook over gedichtjes had hij een eigen mening: wie leest dat nog in 
deze tijd? Ik moest mijn schrijfsels inleveren op floppy’s, een artikel 
wat ik toen helemaal niet kende, laat staan dat ik wist wat dat was!
 
Toen kwam langzaam dat gevoel over me dat ik als redactielid moest 
stoppen en het aan de jongere generatie moest gaan overlaten, een fris-
se moderne aanpak. Toch wilde ik niet helemaal achterblijven, leerde 
met de computer omgaan,maar zal er nooit een kampioen in worden!



Maar... jonge mensen hebben niet meer zoveel tijd. Vergaderd werd er 
(bijna) niet meer. Alles loopt via de mail. Persoonlijk contact,wat ik 
erg belangrijk vind gebeurde ook (bijna) niet meer. Floppy’s raakten 
ook weg, want als het boekje uitkwam bleek jouw artikel er helemaal 
niet in te staan. De bezorging (nu per post) doe ik nog altijd samen 
met mijn man. En zolang als we kunnen en mogen autorijden blijven 
we dat ook doen.

Door dat feit sta ik nog altijd te boek als redactielid. Ik ben blij dat er 
weer iemand gevonden is die “de kar gaat trekken ‘. En ik hoop dat 
het  boekje nog een heel lang leven beschoren is. Mijn medewerking 
(als die bruikbaar is) wil ik nog altijd verlenen.

Lang geleden schreef ik: 
 
LEVEN:  is toegeven dat je fouten maakt
                het geeft een goed gevoel als het word uitgepraat.
LEVEN:  is dankbaar zijn voor alles wat je hebt gekregen
                maar nog fijner als je ook veel hebt kunnen geven
LEVEN:  het is lachen en huilen,verlangen en hopen,
                leven is gewoon iets wat niemand kan kopen!
 
Als je dan oud bent en kunt zeggen ik heb niets gemist, 
Dan weet je wat goed leven is. 

Lieke Konings-Habets
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Zaolige Keersemes same

Ut waor 8 december. Tied um Keersemes binne te hole in hoes. Alle-
wel de keersmaan ziech, veural in diverse beukskes vaan de commer-
cie, al lang prizzenteerde, bleef ut gebrukelek in hoes te wachte mèt de 
keersmaan tot de goodheilige maan waor vertrokke. Tot heer definitief 
trök waor nao Spaanje. Daorum d’n 8e en neet de 7e, want de wèts 
mer noets of heer ziech in Visé had umgedrejd mèt de boot.

De keersmaan wil geine veur de veuj loupe 
mèr wil ouch neet veur de veuj weurde geloupe. 
De sjouw in hoes is iers veur de Zwarte Piet en 
ziene zak en daan veur häöm. Nao Drei 
Keuninge weurt heer weer ingepak en wat of 
wee nao häöm kump op de sjouw wet heer 
eigelek neet, want daan ligk heer op zolder. 

De keersmaan woort oetgepak en keek roond. 
Heer zuut tot Sinterklaos en zien Piete, wie 
eder jaor, zien vertrokke. Es teike tot Sinterklaos 
is gewees zuut heer altied d’n teleur mèt knepkes 
en de sjókkelate letter op ut täöfelke in den hook stoon. Taai, taai zuut 
heer wienig. In plaots daovaan wel olieneutsjes. Oetindelek maak deen 
teleur in zien periode plaots veur de etagère mèt krenskes (al daan neet 
mèt spikkelkes drop), keersbelkes en de leste jaore ouch get vaan mas-
sepeine ingelkes of klökskes. Vreemp keek heer wijer. Heer mòs de 
sjouw dit jaor deile mèt maskes, confetti en allerlei aander roed, geel 
en greun materiaol. D’r haange twie geziechte tege de moer, u lachend 
geziech en eint met un traon. Veurig jaor hong dao nog un staar. Die 
waor noe versjove. Ouch de keersboum stond get aanders. Op ut täö-
felke stond noe u glaas mèt pluime drin in bonte kleure.



Dao stond normaal toch d’n os en d’n ezel en de res vaan de kompen-
ei? Boe moste later de Drei Keuninge weurde gezat?

Hei klopte get neet. Boe heer netjes had gewach tot ut zien beurt waor, 
waor um noe eine veur gewees. Wie dèks had heer neet un cd mèt 
vastelaoves muziek kedo gedoon oonder de keersboum, es teike vaan 
zien aonstaonde vertrèk? Geer kint miech tra-lalalalala en nao Dreij 
Keuninge bin iech neet mie dao. De sjouw is daan weer vrij.

Heer waor doorein, voolt ziech oonder zien doeve gesjote. Mòs heer 
noe de kamer deile en ging dat noe dèkser gebäöre? De piek vaan 
de boum, tegeswoordig unne Mickey mèt keersoere en keersmuts, 
zaog um loere. Heer waor oontdoon, wis ziech geine raod. De piek 
probeerde häöm gerös te stèlle. “Zelfs Sinterklaos heet de prins nog 
gezeen. Heer waor koelek un week in ut land, wie ouch de prins al 
woort oetgerope.” “Normaal” zoe ging de Mickeypiek wijer, “woorte 
allein pekskes door Sinterklaos ingepak, mèh noe höb iech gezeen tot 
Sjraveleirs lui hadde ingepak en ouch weer oetgepak. En dat véúr de 
verjaordaag vaan Sinterklaos. En toen waor unne maan inins prins en 
un vrow inins prinses.“ 

Ut waor zelfs zoe gewees, had de piek nog gezag, 
tot Sinterklaos neet in bepaolde zaole kòs koume
umtot de prins en prinses dao fieste hele. Wantouw-
stande. En vaan keersmeziek daobij waor al gaar 
gein spraoke, allewel ut ging wel dèkser euver Mária. 

Hei waor gèt gróndeg mis. Unne prins en un prinses mòtte wel specia-
ole lui zien voond heer, zeker es zie d’r same met Sinterklaos en da-
onao häöm zien. Noets gewete tot dat kòs. Heer wouw die lui eigelek 
wel ins zien. Waore die daan zoe speciaol? Wat hadde die 
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wat heer neet had? Boerum hadde zie neet ins eve mèt häöm euverlag? 
Ut waor hei toch poldercultuur?
 
Heer vroog aon de piek um te regele tot heer ins kòs praote met ut 
prinselik gezèlsjap. Dat zal lesteg goon zag de piek. Iech kom pas 
weer vrij es diech ouch weer weurs ingepak: Drei Keuninge en geinen 
daag ieder. 

Oetindelek woort u sjaop bereid gevonde um  
weg te loupe oet de stal. Veur tot de zeukactie 
zow beginne mòs ut sjaop trök zien. Ut sjaop 
regelde tot de prins de keersmaan zow tege-
koume op Winterland, vlak veur Keersemes, 
ouch al had de Keersmaan ut  drök. 

Wie de prins de spiegeltent binnekoum veel 
de Keersmaan ziene mond ope. Waor dat noe 
unne prins? Heer had un muts op die, aanders 
daan die vaan häöm, rechop stoond en gein 
belke draon mèr un hiele groete veer. De prins 

straolde staotegheid oet. Wie ut ies gebroke waor had de keersmaan 
nog mèr ein vraog veur de prins. Of heer vaan plan waor um dat vaan 
dit jaor nog dèkser te flikke in Mestreech? 

De prins keek in ziene calleping. “Wètste”, zeet heer, “iech mòt weer 
op tied weg zien veur de paoshaos. Tösse häöm en miech zitte ruim 
zes weke, zjus gein zeve. De koumende jaore bin iech weer later, 
mèr in 2013 zit de paoshaos miech weer vreug op mien hiele. “  De 
keersmaan wis noe wie ut zaot. Ut zaot um neet lekker, mèr noe heer 
ut wis löchte dat toch op. 

De prins vertèlde wie ut mèt vastelaovend ging. Neet werrem bij de 
kachel zitte, mèr op unne wagel (in weer en wind) door de straote. 



Gein kedokes oetpakke, mèr verkleid de stroat op. Joonk en aajt.  
“Wins geer uuch ouch zaolige Vastelaovend ?” wouw de Keersmaan 
wète. “Nein” zeet de prins, “veer zegge miestal: Vastelaovend same”, 
mèr bedoele dao utzelfe mèt. 

De keersmaan raakte geïntrèsseerd in Vastelaovend. Heer zouw dat 
gere ins zien en mètmake. Mèr Drei Keuninge waor onverbiddelek. 
Dao heel zien periode op. 

Ut woort zelfs gezèlleg met hun twieje. Ze 
droonke eine kawwe sjókelate mèlk en nog 
eine werreme. Gelökkeg wouw geine u glaas 
beer. Same genote ze vaan ut reuzeraad .
Oetindelek vertrok de prins. Op  nao 
ziene vastelaovend. 

“Dat mòtte veer ins dèkser doen” reep de prins
 bij ut nao boete goon. Iech huurde väöl euver  uuch en soms waor 
in mienen cortège ouch wel eine verkleid es Sinterklaos of de Keers- 
maan, mèr dit jaor höb iech uuch allebij ins vaan kortbij kinne zien. 

“Tot 2013 daan” reep de Keersmaan trök en “Zaolige Keersmes 
same!!” daan, um ut mèt eur wäört te zegge en ouch heer ging trök 
nao zien sjouw.                     MV
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Sinterklaas op bezoek bij de HHV-jeugd 

Op zondag 2 december had Sinterklaas tijd gevonden in zijn drukke 
agenda om de jeugd van Harmonie Heer Vooruit te bezoeken. In een 
goed gevulde Aen de Wan werd hij opgewacht door jong en oud en 
klonken de klanken van ons jeugdorkest onder leiding van Jo Cobben. 

Samen met drie Zwarte Pieten maakte Sinterklaas zijn opwachting. 
De Sint voelde zich meteen thuis in de Heer Vooruit-familie en gaf de 
kinderen menige groeten mee voor thuis. 

De allerjongsten beten het spits af. Nog geen jaar en dan al bij de Sint 
op bezoek. Verdeeld in twee groepen kwamen circa 30 kinderen bij 
Sinterklaas. Ook een jarige ontbrak die dag niet. Emma werd 2 jaren 
en het leerlingenorkest zette dat feit muzikaal luister bij. 

Sinterklaas wist van de voorkeur voor bobby’s, van deelname aan de 
balletuitvoering, van het voetballen bij Heer, van de diverse juffen en 
meesters op school, van zwemlessen en ga zo maar door. 



Ook de dirigent van het jeugdorkest werd  door de Sint ‘familiair’ 
toegesproken en kreeg een klein cadeautje. In de pauze bood de Sint 
de gelegenheid voor het maken van foto’s van kinderen bij hem op 
schoot. Uiteraard kon ook voor Sinterklaas gezongen worden. 

Na dat Sint alle kinderen had ontvangen en de prijzen van de kleur-
wedstrijd waren uitgereikt verliet de Sint ons weer op naar Mheer 
voor een volgende klus. De Sint bedankte Top1Toys voor het gebruik 
van het magazijn en de vrijwilligers die de ontvangst mogelijk hadden 
gemaakt. 
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Voorlopig programma 2008.

Maandag 04-02-2008 Carnavalsoptocht Heer
Zondag 17-02-2008 Wandeltocht HV
Woensdag 12 Maart Jaarvergadering

Zaterdag  01-03-2008 Kienen damescomité
Zaterdag 08-03-2008 Concert met Kon. Harmonie van 
    Gronsveld
Zondag 16-03-2008 Leerlingenorkest Palmpaasfeest op.
Maandag 24-03-2008 Paasmaandag (opluisteren H. Mis)

Weekend 12+13 april  Rommelmarkt damescomité
Zondag 20-04-2008 Play Inn Leerlingen orkest
Zondag 04-05-2008 Dodenherdenking Heer
Zondag 11-05-2008 Sacramentsprocessie Heer

Zondag 08-06-2008 Stertocht Maastricht (O.M.M.)
Zaterdag 14-06-2008 Concert met Harmonie Concordia Berg 
    & Terblijt
Zat./Zondag 21+22  juni Org. Districts Drumband Festival
Zaterdag 28-06-2008 Concert in Aen de Wan
Zondag 29-06-2008 Voorspeeldag jeugdleden
Zat./Zondag 30+31 aug.  Preuvenemint

Zondag 07-09-2008 Euregio Festival Maaseik 

Weekend Oktober Subsidieconcert
Weekend 30 November St. Nicolaasfeest
Zaterdag  13-12-2008 Galaconcert
Woensdag 24-12-2008 Kerstnacht Ensemble
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