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Voorwoord
In 1982 was het mevr. A. Dzon die de naam “Het Vooruitzicht” be-
dacht. Ruim 25 jaar geleden kreeg toenmalig voorzitter Beerkens het 
eerste Vooruitzicht. En het Vooruitzicht bestaat nog steeds. We starten 
met deze uitgave aan de 25e jaargang; een jubileumjaargang dus. Het 
is aan alle grote en kleine schrijvers en adverteerders te danken dat het 
periodiek is blijven bestaan. Hulde daarvoor!!
Nu de vakantieperiode voor de velen ten einde is, komt ook het ver-
enigingsleven weer tot bloei. Voor de harmonie begon meteen een 
drukke periode: start van de repetities (op naar het Galaconcert), begin 
van de lessen van de leerlingen, het ophalen van het oud papier, twee 
dagen deelname aan het Preuvenemint en ook het jeugdorkest is weer 
begonnen met repeteren. 
Een volledige agenda voor de komende maanden (met dank aan onze 
secretaris) treft u in deze uitgave weer aan. Voor september zijn in dat 
verband hier memorabel, de deelname van het KTK aan het districts-
festival in Wijck, de deelname aan Heer Totaal en de geplande leden-
vergadering op woensdag 19 september. Daar worden o.a. de nieuwe 
uniformen gepresenteerd aan de leden. Kom dus allen kijken hoe jullie 
er de komende jaren weer sjiek bijlopen. 
Deze uitgave van het Vooruitzicht blikt terug op de periode vanaf het 
Jaarfeest op Paasmaandag tot de zomervakantie. Tekst en foto’s staan 
stil bij vele (niet alle) gebeurtenissen binnen Heer Vooruit. De adver-
teerders in deze uitgave hebben zich weer voor een jaar verbonden aan 
het Vooruitzicht. Aan allen hartelijke dank daarvoor !
Onlangs bereikte ons het bericht dat het oud lid Math Hameleers is 
overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Ook bereikte ons 
het bericht dat Agnes Braeken ziek is en ons een tijdje niet zal verge-
zellen. Wij wensen haar een spoedig herstel toe. 
Tenslotte: wij hopen dat u wederom met plezier in ons blad leest en 
houden ons altijd aanbevolen voor redactionele bijdragen. 
     De redactie
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Zomerconcert: Thema Helden

Na het welkomstwoord door Monique Budy, werd het concert ge-
opend door het K.T.K. Zij speelden voor ons het nummer Toverklan-
ken. Het moet eigenlijk zijn betoverende klanken want dat was het. 
Het tweede nummer was Go ho, een geweldig nummer, dat alleen 
door de slagwerkers werd gespeeld. Een heerlijk swingend nummer 
waar iedereen zichtbaar van genoot; ze zaten dan ook mee te huppe-
len en te draaien op hun stoel. Als derde nummer speelden ze Jachtta-
ferelen. Ook dit was heel mooi. Je kon van de muziek, die het K.T.K. 
maakte echt genieten, zij zijn dan ook niet voor niks Nederlands 
kampioen. Jo met zijn jongens doen het goed, daarom onze dank van 
de hele Heer Vooruit familie.

Na pauze werd door voorzitter H. Cortjens het woord gericht aan 
Leon Pasmans, die na  62 jaar trouwe dienst in het harmonieorkest 
zijn afscheid vierde. Dit was ook de laatste Pasmans ( een van de 

3



velen ) die in het 100 jarige Heer 
Vooruit heeft gespeeld. 
Lei Bedaaaaaaank !!

Daarna was Monique weer aan de 
beurt, om het een en ander uit te leg-
gen over het concert aan het talrijke 
publiek. Ze zei dat we niet mochten 
applaudisseren voordat het laatste 
stuk gespeeld was, dit hadden we 
nog nooit meegemaakt, maar we 
lieten ons maar verrassen. Toen 
onze dirigent Ingeborg Steinen, 
werd aangekondigd werd het al een 
beetje duidelijk wat de bedoeling 

was. Ineens hoorden we muziek, niet van het Harmonieorkest, maar uit 
de luidsprekers aan de muur, Met op de achtergrond een stem, (Jean 
Boelen ) die het hele thema helden uitlegde. De held uit het stuk, dat er 
gespeeld werd door het harmonieorkest, was uit een Mars uit Carmen. 
De dirigent verzocht het publiek om mee te zingen ( sjeel is mie zuster, 
mottig is mie broor ) en te klappen.
Na dit stuk kwam meteen weer de muziek en de stem uit de luidspre-
kers, nu wist iedereen waarom er niet geapplaudisseerd mocht worden. 
Het volgende stuk werd zo voorbereid, dit was The mask of  Zorro. 
Daarna Adagio uit Spartacus, Soldaat van Oranje, Saga Candida, Songs 
of the Wiz en als laatste Skoda Lasky. Oftewel  Rosamunde. Waar 
iedereen weer mee zong en klapte.
Hierna werd er wel geapplaudisseerd, en mag Heer Vooruit terugzien 
op een geslaagd concert, in een geheel nieuw jasje. Nog een repetitie 
voor de vakantie om onze accu weer op te laden voor het galaconcert 
in het najaar. Ik wil iedereen bedanken, die heeft meegewerkt  aan dit 
prachtige concert!
     Simon
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Jaarfeest Pasen

Traditioneel vond op paasmaandag het jaarfeest van de harmonie 
plaats. In een goed gevulde kerk begon de dag. Het KTK opende de 
dienst met het werk Memories van K. Schroën. Gedurende de mis 
bracht het harmonieorkest o.a. het thema van Jurassic park en Kaddish 
van W. Beth ten gehore. Uiteraard werd na afloop vóór de kerk ook 
een muziekwerk ten gehore gebracht. De op dat moment aanwezige 
zon maakte het geheel tot een feestelijk gebeuren. 
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Na de mis trok het korps naar de begraafplaats waar door interim-
voorzitter Henri Cortjens en de twee jubilarissen Manon Passau en 
René op den Buijs bloemen werden gelegd. Aansluitend vond de hul-
diging van de jubilarissen plaats. Beide werden voor hun verdiensten 
voor de vereniging gedurende 25 resp. 40 jaren gehuldigd. 
Aansluitend werden zij gefeliciteerd tijdens de receptie. 
Niet alleen van Heer Vooruit waren er blijken van waardering, ook 
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van de bond in de persoon van Jan Weling werd de inzet onderstreept.
Tijdens de recente ledenvergadering werd de ere-titel lid van ver-
dienste ingesteld. Personen die zich gedurende een bepaalde tijd zeer 
verdienstelijk hadden gemaakt, kunnen door het bestuur al dan 
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niet op voordracht deze titel ontvangen. Tijdens het jaarfeest viel oud-
voorzitter Jean Meussen de eer te beurt als eerste deze ere-titel 
in ontvangst te mogen nemen. Uit handen van Henri Cortjens ontving 
Jean Meussen de oorkonde die behoorde bij deze onderscheiding. 

Het Comité Eén eeuw Harmonie Heer Vooruit overhandigde tijdens 
het jaarfeest symbolisch de opbrengst van één jaar eeuwfeest. In de 
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persoon van Jopie Jeurissen werd de opbrengst in ontvangst 
genomen. Zoals bekend wordt het saldo aangewend voor nieuwe 
uniformen, die Pasen 2008 gereed zijn. Uiteraard werd het comité 
hartelijk dank gezegd voor hun verdiensten voor de harmonie en het 
eeuwfeest in het bijzonder. 

De vier nieuw toegetreden leden van de harmonie, John Koopman, 
Audrey Retrae, Renate Hessels en Maud Smeets ontvingen een roos 
en het ‘vergeten’ vijfde lid, dat was toegetreden Boy Eggen ontving 
een corsage. Uiteraard werden zij nog eens van harte welkom geheten. 
’s Avonds tijdens het feest werd het damescomité uitgeleide gedaan en 
werd het comité 75 bedankt, waarover elders meer.  Tenslotte werden 
degenen bedankt die de dag georganiseerd hebben en hebben meege-
werkt, in het bijzonder Kelly Konings. 
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Afscheid Damescomité

40 jaren lang stonden zij klaar voor de harmonie. Talloze acties voer-
den zij uit, vele middelen werden voor Heer Vooruit ingezameld. Zon-
der andere activiteiten van hen te kort te willen doen: een kroon op het 
werk was natuurlijk de € 10.000,--, die werden aangeboden tijdens de 
receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De volgende dames 
werden tijdens het jaarfeest bedankt: 
 
Leen Budij, Miep Scherders, Alice Cortjens, Pauline Schurgers-Pau-
lissen, Annie Konings, Annie Walraven en Mia Passier
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Tijdens het jaarfeest werden zij in de bloemetjes gezet. En dat niet 
alleen. Bij gelegenheid van hun afscheid werden de dames benoemd 
tot leden van verdiensten van Harmonie Heer Vooruit. De toekenning 
hiervan behoeft geen toelichting. Voorzitter ad interim Henri Cortjens 
bedankte de dames namens de gehele Harmonie Heer Vooruit voor 
hun inzet gedurende de vele, vele jaren. Dames hartelijk dank. Ter 
plekke werd de laatste ruim € 1000,00 aan de voorzitter overgedra-
gen. 
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DANKBETUIGING

Langs deze weg wil de familie en ik jullie heel hartelijk bedan-
ken voor de enorme en hartelijke belangstelling, die jullie bij de 
crematie en ziekbed van Harry hebben getoond. De vele blijken 
van medeleven in de vorm van bloemen, kaartjes, telefoontjes 
etc. waren in die moeilijke tijd een hart onder de riem voor ons. 

Hoewel het, zoals gesteld in zijn In Memoriam, niet meer zo 
ging als ‘vreuger’ is Harry tot het laatst betrokken gebleven bij 
het wel en wee van ''zijn'' Heer Vooruit. 

Nogmaals dank aan jullie. 
Els, Gitte en Sjef, Donny

Daank 

Veer welle eederein bedaanke: ’t bestuur en Henri Cortjens veur de 
sjoen wäörd, blomme en de wien. Veural us oorkonde en beneuming tot 
lid vaan verdeenste veur uzzen inzat vaan 40 jaor. Ein  bezunder woord 
vaan daank aon us sponsers en jaorlikse donateurs. 
Veer höbbe unne sjoene tied gehad. En hopelik us bes gedoon veur 
Heer Vooruit. Veer winse daan ouch ’t nuij Damescomité  inzat en väöl 
succes. 
Veer hope dat Heer Vooruit zoe blieve maag. Want sfeer en gezèlligheid 
is hiel väöl weerd veur un vereiniging. 

Bedaank, bedaank, bedaank
Leen Budij, Annie Konings, Annie Walraven, Alice Cortjens, Miep 
Scherders, Pol Schurgers, Mia Passler en neet te vergeten Corry Heuts 
en Corry Waschmoets. 
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Palmpasen: met de scouting naar Providentia

Traditioneel wordt op Palmpasen door de scouting en het leerlingen-
orkest een bezoek gebracht aan de bewoners van Providentia.  Zo ook 
dit jaar. En de weergoden waren ons goed gezind. Onder een stralende 
zon trokken harmonie en scouting in een lint door de straten van de 
kerk naar de Veldstraat. Daar werden de inwoners door de scouting 
getrakteerd op de Paastakken en door het leerlingenorkest op een mu-
zikaal onthaal.
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Galaconcert 17 November 2007

Wanneer de muzikanten van het Harmonieorkest na het zomerverlof 
de draad weer oppakken, staan de repetities meteen in het teken van 
komende Galaconcert. Op 17 november  aanstaande vindt alweer de 
6e editie van het Galaconcert plaats. Locatie is weer het gebouw van 
DaimlerChrysler te Randwijck. Dat betekent dat van muzikanten en 
dirigent veel gevergd wordt de komende maanden. Voor de vakantie 
hebben de muzikanten een groot deel van de partijen al uitgereikt ge-
kregen en kan er meteen gestart worden met de nieuwe muziek.
Wat een aantal jaren geleden begon met een gezamenlijk concert met 
de harmonie uit Beek is in een paar jaren tijd uitgegroeid tot een niet 
meer weg te denken evenement op de agenda van Harmonie Heer 
Vooruit. Bekende en minder bekende solisten hebben samen met het 
Harmonieorkest de toon gezet. Het feit dat het concert nog elk jaar tot 
de laatste plaats is uitverkocht, is ook een teken dat de opzet van het 
concert. Elk jaar is er hard gewerkt aan de verlichting en geluidstech-
niek en ook dit jaar komt er met de projectie op 2 grote schermen weer 
een stukje service voor onze gasten bij. Het orkest komt dit jaar ook 
op een podium te zitten waardoor het concert voor iedereen in de zaal 
goed te volgen is.

De kaartverkoop.
Nieuw is dat dit jaar de kaarten op nummer verkocht worden. Dat be-
tekent dat men een genummerde zitplaats heeft. De eerste 400 van de 
600 beschikbare kaarten zijn inmiddels verkocht en mocht u nog 
kaarten willen kopen, adviseren we  dat snel te doen bij een van de 
twee voorverkoopadressen: Mevrouw Budy, Desiree Leesensstraat 34 
te Heer - Maastricht (tel. 3614014) of bij  Cortjens Druk met Com-
municatie (De nieuwe naam van Drukkrij Cortjens) op het oude adres 
Demertstraat 4/6 te Heer - Maastricht. (tel. 3614718).
De kaarten kosten Euro 12,50 per stuk in de voorverkoop.
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De Solisten

In een eerdere uitgave van het Vooruitzicht konden we melden dat de 
Poolse sopraan Anna Lorenc , de Kerkraadse chansonier Jack Vinders 
en fagottist Geert Brouwers aan het programma meewerken.
Helaas heeft Geert Brouwers zijn medewerking aan het Galaconcert 
2007 moeten afzeggen. Geert onderging of ondergaat in de komende 
weken een open hartoperatie en heeft daarna een aantal maanden 
nodig eer hij zijn plaats in het orkest van de Marinierskapel weer kan 
innemen. Uiteraard hebben we begrip voor de beslissing van Geert en 
wensen hem van deze plaats een voorspoedig herstel toe. Van uitstel 
komt geen afstel en we hopen dan ook dat Geert in 2008 weer van de 
partij zal zijn.

Het organisatiecomité heeft in de persoon van saxofonist/dirigent en 
componist Andreas van Zoelen een fantastische vervanger gevonden. 
Andreas heeft in buitenland een naam opgebouwd als saxofonist. Hij 
studeerde saxofoon aan het Brabants Conservatorium bij Jean Pen-
nings, alwaar hij in 2002 zijn diploma (met onderscheiding) behaalde. 
Aan hetzelfde instituut studeerde hij directie bij Jan Cober.
Daarnaast genoot hij compositielessen bij Alexandre Hrisanide en Jan 
van Dijk. Hij zette zijn studie saxofoon voort in Lörrach(D) bij Carina 
Raschèr, de dochter van de saxofoon pionier Sigurd Raschèr. 

Als bas-saxofonist is hij verbonden aan het Duits/Zwitserse Raschèr-
saxofoon Ensemble. Van Zoelen musiceerde daarnaast bij het Beetho-
ven Orchester in Bonn, het Brandenburgs StaatsSymfonieorkest, het 
Noord Nederlands Orkest Groningen, het Limburgs Symfonie orkest 
onder chef Ed Spanjaard en deBerliner Philharmoniker onder Sir 
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Simon Rattle. van Zoelen trad al vele malen op voor radio en televisie. 
Het organisatiecomité Galaconcerten is dan ook bijzonder blij deze 
rasmuzikant te kunnen presenteren in Maastricht.

Andreas van Zoelen
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Jaarfeest pasen 2007
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Nieuw damescomité uit de startblokken

Begin 2007 is het nieuwe damescomité van start gegaan. De voorbe-
reidingen voor de eerste activiteiten startten. Voor een deel worden de 
‘bekende’ activiteiten voortgezet en voor een deel zullen nieuwe acti-
viteiten worden georganiseerd. Op paasmaandag poseerde het comité 
voor de fotograaf. Het comité telt 9 dames: Ulla Bastiaans, Annemie 
Purnot, Zus Boelen, Ilse Hoofs, Karin Verbeet, Tamara Jaspers (voor-
zitster), Betsie Michon, Marian van Engelshoven en Anny Evers. 

Vlak daarna werd een 
warm weekend lang een
stand bemenst in 
Aen de Wan 
tijdens een rommelmarkt. 
De eerste gelden 
werden ingezameld 
op deze manier. 
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De eerste ‘eigen’ activiteit betrof een kienavond in Aen de Wan. Ge-
zien de grote opkomst kan deze kienavond beschouwd worden als een 
succes en een goede opstap naar de volgende activiteiten. Vele mooie 
prijzen werden gewonnen, grotendeels door de Heerder ondernemers 
beschikbaar gesteld. 

Die volgende activiteit betrof de organisatie
van een eigen rommelmarkt. In het weekeinde 
van 9 en 10 juni werden de kramen verhuurd, werd een eigen stand 
bemand en moest de hele organisatie worden geregeld. Ondanks de 
concurrentie van de vele andere activiteiten werd vooral op de zondag 
de markt goed bezocht. Kortom een goede en succesvolle start van het 
damescomité in de eerste helft van 2007.

Het damescomité dankt 
de ondernemers voor het 
beschikbaar stellen van 
de prijzen bij de kien-

avond. 

     Hartelijk dank !
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Leerlingenorkest naar Zoo in Antwerpen

Weken lang worden muzikale voorbereidingen getroffen voor het 
concert in Antwerpen. Met het hele zootje naar de Zoo heet het. Een 
compleet nieuw programma is ingestudeerd. Uiteindelijk vertrekt 3 
juni de bus richting België. De hele jeugdafdeling van de harmonie 
gaat op stap; van AMV tot en met leerlingenorkest. Met onderweg 
suikerwafels van Ulla en Bert, waarvoor dank. 

Met reservering in de hand melden we ons bij d’n entree. Groot is de 
verbazing, dat we niet op de afgesproken tijd terecht kunnen op de 
kiosk. Uiteindelijk wordt alles geregeld en spelen we in plaats van 
tweemaal het programma, éénmaal het programma. 

De gezamenlijke lunch vindt gewoon doorgang. We regelen stoelen op 
de kiosk en in een grote kring worden de lunchpakketten verorberd. 
Een aardig gezicht om de gehele groep zo bij elkaar te zien zitten. 
Deel één van de opzet van het programma lijkt al geslaagd: het samen 
een dag doorbrengen in de Zoo. 
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Daarna breekt de tijd aan voor de opbouw. De slagwerkgroep, die ook 
’s morgens de instrumentenbus had geladen treft de voorbereidingen. 
Helaas zonder Rob, die door zijn rug is gegaan bij het plaats maken 
voor de opslag van de pauken. Samen met Jo worden zij de rest van 
de dag geduwd. Om 15 uur begint deel twee van de opzet: het concert 
van het leerlingenorkest.

De jongste leerlingen, die de dag onder leiding van Dominique en Ka-
rin de dierentuin bezochten, delen heuse flyers uit aan het aanwezige 
publiek.  Zo heeft ieder zijn taak die dag. Agnes kondigt het orkest en 
de muzikale werken aan. 
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Onder leiding van Jo Cobben worden achtereenvolgens ten gehore 
gebracht: Oreon, Pirates of the Carribean, Ob-la-di, ob-la-da, Angels, 
Atheneo, Als de morgen is gekomen en Wildhorn. Ook deel twee 
slaagt met verbeterpuntjes. Met een lang zal hij leven voor Boy wordt 
het concert beëindigd. Na afloop van het concert wordt de instrumen-
tenbus van Peter Boelen (hartstikke bedankt) weer ingeruimd en ver-
trekt richting Heer. De muzikanten en de leerlingen blijven nog even 
in de dierentuin en zijn om half 8 terug in Heer.  

Het aquarium, de slangen, uiteraard de apen en de flamingo’s maken 
indruk. Een geslaagde gezellige dag is ten einde. Voor de meesten. 

24



Leden Comité ’75 benoemd tot Leden van verdienste
 
Op deze plaats willen we een paar feiten vermelden uit de roemrjike 
geschiedenis van het Comité ’75. In de aanloop naar het 70 jarig be-
staansfeest van Harmonie Heer Vooruit werd het Comité 75 opgericht. 
Doelstelling was het organiseren van de feestelijkheden rondom het 70 
jarig bestaan van de harmonie.
 
Tijdens de viering van het 100 jarig bestaan werd de cirkel rond 
gemaakt. Het was de laatste grote activiteit waaraan het Comité haar 
medewerking zou verlenen. Een aantal leden waren inmiddels ook 
alweer actief in het Comité Een Eeuw Harmonie Heer Vooruit.

In de tussenliggende periode van 30 jaar is het Comité 75 van onschat-
bare waarde geweest voor de vereniging. 
Talloos zijn de evenementen die werden georganiseerd om geld in kas 
te krijgen voor de harmonie. Om er maar eens een paar te noemen: 
rommelmarkten, kledingmarkten, braderies, tentfeesten bij een aantal 
jubilea van de Harmonie. 
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Heer in aanwezigheid van o.a. prins Maurits en destijds premier Dries 
van Agt.

Ook trok het Comité er op uit om geld te verdienen. Buffetdiensten bij 
grote feesten in het provinciehuis en in Bunde zijn hier een voorbeeld 
van. In de loop van de jaren is er een hechte vriendengroep ontstaan, 
die nog altijd maandelijks bij elkaar komt en een vergadering houdt 
in Aen de Wan. Ook maakt men nog altijd jaarlijks een gezamenlijke 
reis. Zo ook dit jaar. 
Tijdens de interne huldiging bij gelegenheid van de viering van Paas-
maandag maakte waarnemend voorzitter Henri cortjens bekend dat 
de leden van het Comité ’75 als blijk van waardering voor het onnoe-
melijk vele werk van de afgelopen 30 jaar benoemd zijn tot Lid van 
Verdienste van Harmonie Heer Vooruit.
Wij spreken de hoop uit dat de leden van het Comité 75 nog vele jaren 
in ons midden mogen zijn.
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KTK op stedelijk muziekfeest

In mei vond het stedelijk muziekfeest plaats in Wijck. Wieker Fan-
fare Sint Franciscus tekende voor de organisatie. Uiteraard was ons 
Klaroen- en Tamboerkorps aanwezig om door de straten van Wijck te 
marcheren. Aan het einde van de middag vond een presentatie plaats 
nabij de muziekschool. Getooid met de eerste prijs keerde ons KTK 
terug naar Heer. Bijgaand een fotoimpressie van het bezoek aan Wijck 
van Agnes Braeken.. 
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Oud papier wordt opgehaald op 
22 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.
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Communie in Heer, mei 2007 

Traditioneel worden de communiekinderen opgehaald en naar de 
kerk begeleid. Zo ook op 6 mei. ’s Morgens vroeg werden de circa 30 
communicantjes opgehaald bij de oude Anna-school en voor de kerk 
afgeleverd. Strakke gezichten bij serieuze klanken. 

Na afloop bij het naar buiten komen blijde gezichten bij vrolijke mu-
ziek. De harmonie brengt een feestelijke hulde aan de communicanten 
en brengt hen terug naar de oude school. 

Aan beide zijden van de Oude Kerkstraat vormen de muzikanten een ere-haag voor de
communicantjes
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De harmonie gaat terug naar de Wan, via de kortste omweg. Jo Hoofs 
en Ilse wordt een serenade gebracht als hart onder de riem om snel 
weer te herstellen. 
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Tussen AMV en Harmonieorkest

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen van 
leerlingen en leerlingenorkest: de aanstormende jeugd op weg naar het 
harmonieorkest. 

1. Afgelopen april was voor een 6-tal leerlingen een spannende tijd 
omdat examens moesten worden gedaan. Sjors Dirix en Roger Pru-
don legden beide het Trompet-prelude examen met goed gevolg af. 
Fréderique Verbeet haalde haar Ha-Fa Klarinet-A diploma. Het Ha-
FaTrompet-B diploma kwam in het bezit van Wouter Habets en Mi-
reille Sthijns. Rachelle Capponi spande de kroon door het met succes 
afleggen van het examen voor Ha-Fa Saxofoon-Alt-C. Bij Kumulus en 
in de Platte Zaol werden de diploma’s uitgereikt. Ook van onze kant 
natuurlijk van harte proficiat met de behaalde diploma’s. 

Roger, Fréderique en Sjors   Rachelle Capponi

2. In april/mei stroomden ook vier leerlingen door naar het leerlin-
genorkest. Naomi Hoofs en Aïscha Wouters werden 20 april welkom 
geheten bij het leerlingenorkest en voor Sjors Dirix en Roger Prudon 
gold hetzelfde op 20 mei. Van harte welkom bij het leerlingenorkest 
en vooral veel (muzikaal) plezier. 
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3. Zondag 20 mei ’07 vond de familiedag plaats. Voor degenen die het 
begrip niet kennen, die dag is het leerlingenorkest de gehele dag bij 
elkaar om te repeteren: het familiegevoel. De familiedag stond in het 
teken van de voorbereidingen op het concert in Antwerpen. Jo Cobben 
exerceerde het gehele programma door voor het concert. “De vrien-
dinnen van het leerlingenorkest” zorgden voor de aankleding van de 
dag: soep, broodjes en wafels. Dames bedankt. 
Het laatste deel van de dag was een openbare repetitie. Ouders en an-
dere geïnteresseerden konden een deel van het programma aanhoren. 
Tevens gebruikten de leerlingen van de AMV-klas de gelegenheid om 
kennis te maken met enkele instrumenten, die in de les nog niet aan 
bod waren geweest. Lindy (dwarsfluit), Jasper (hoorn), Jérôme (trom-
mel) en Michel (trombone) gaven een korte inleiding van hun instru-
ment.   
    
4. Voorspeeldag
Traditioneel presenteren de leerlingen van de vereniging hun vor-
dering aan het einde van het jaar voor ouders en belangstellenden. 
Ditmaal vond de zgn. voorspeeldag plaats bij Hotel Van der Valk. 
Het spitst werd al even traditioneel afgebeten door de leerlingen van 
de AMV-klas. Hannah, Simone, Charlotte en Tim ronden hun eerste 
jaar af met een diploma. Op naar de instrumenten. Vele jonge muzi-
kanten presenteerden zich. Vol trots en soms met spanning werden de 
muziekwerken, solo of in groepsverband, gespeeld. 
Even trots waren de vele ouders en belangstellenden, die in grote 
getale aanwezig waren. De muzikale omlijsting was in de vertrouwde 
handen van het leerlingenorkest o.l.v. Jo Cobben. Docenten bedankt 
voor weer een jaar begeleiding en voorbereiding van de ochtend. 
Prima programma in prima locatie!
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Welkom nieuwe AMV-leerlingen
Recent is Josette Aerts gestart met de nieuwe AMV-klas. Maar liefst 
10 nieuwe leerlingen hebben zich aangemeld om de muziekschrift 
te gaan leren. Op vrijdagmiddag wordt er geklapt en binnenkort ook 
weer blokfluit gespeeld. Harmonie Heer Vooruit heet welkom aan 
Nicole Visser, Twan Visser, Joyce Eggen, Sven Goessens, Boy Thie-
mann, Zjeraar Wolfs, Vera Goessens, Kevin van Wissen, Floyd van 
Hassel en Falco van Hassel. Heel veel plezier!!
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Damescomité
Harmonie Heer Vooruit organiseert: 

KLEDINGMARKT

GEMEENSCHAPSHUIS
AEN DE WAN, Einsteinstraat 

Heer
van 10.00 uur tot 16.00 uur
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Wis geer.....

- dat Lindy Mast heel goed een programma
kan presenteren. Recent lag de presentatie 
van de Voorspeeldag in haar handen en dat 
ging fantastisch; Lindy bedankt. 
- dat Harmonie Heer Vooruit op 30 mei te
beluisteren was op het bordes van Caverne
de Geulhem. Op uitnodiging van de 
verkooporganisatie van DaimlerChrysler 
werd een serenade gebracht aan een groep van 175 gasten. O.l.v. Math 
Knubben werden enkele marsen gespeeld en als afsluiting de volkslie-
deren van Duitsland en Nederland. De Harmonie heeft een mooie do-
natie ontvangen voor dit optreden en de uitnodiging voor een volgend 
optreden in oktober;
- dat Kelly Konings in juni in het huwelijksbootje is getreden. 
Uiteraard werd bij het bruidspaar Verstraelen-Konings een serenade 
gebracht. De bruid  was niet te beroerd haar plek in het korps in 
te nemen;  Kelly en Rob van harte proficiat!
- de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft een (gratis) maan-
delijkse digitale nieuwsbrief. Leden van verenigingen, jong en oud, 
die daar belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden via de 
website van de LBT. Het adres is www.l-b-t.nl Ga op de website naar 
het menu “Nieuws” en vervolgens naar “Aanmelden nieuwsbrief”.
- Jefry Lahou heeft hapjes gesponsord op de traditionele paasdinsdag, 
hij was erg trots dat hij dit kon doen voor zijn muziekvrienden.
- dat tijdens de ledenvergadering op 19 september de nieuwe unifor-
men worden gepresenteerd
- dat het Damescomité op 30 september een kledingmarkt organiseert
in Aen De Wan en daarvoor kleding kan worden ingeleverd bij Griet 
Jaspers, Burg. Lespinassestraat 9, tel. 043-3630392
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JAARPROGRAMA  2E HELFT 2007.

Zondag 09-09-2007  Districtsfestival Wiecker 
     Fanfare K.T.K.
Zondag 16-09-2007  Heer Totaal Zeer Speciaal.
Woensdag 19-09-2007  Extra ledenvergadering
     Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 22-09-2007  Ophalen oud papier
Zondag 23-09-2007  Repetitie Leerlingen Orkest
Dinsdag 25-09-2007  Aanmeten nieuw uniform
Woensdag 26-09-2007  Opening Mosae Forum  
Zondag   30-09-2007  Kledingmarkt Damescomité
Dinsdag 02-10-2007  Aanmeten uniform 
Vrijdag 05-10-2007  Repetitie Leerlingen Orkest.
Zondag 14-10-2007  Repetitie Leerlingen Orkest.
Zondag 21-10-2007  Kon. St. Caeciliakoor 150 jaar: 
     afhalen +serenade
 Zaterdag 27-10-2007  Ophalen oud papier
Zondag 04-11-2007  Repetitie Leerlingen Orkest
Zaterdag 10-11-2007  Serenade 50 jarig Huwelijk van 
     Leen en Chrit Budy
     Grenadier in Gronsveld.
Zaterdag 17-11-2007  Galaconcert
Vrijdag 23-11-2007  St. Nicolaasfeest.
Zaterdag 24-11-2007  Ophalen oud papier
Zondag 16-12-2007  Repetitie Leerlingen Orkest
Zaterdag 22-12-2007  Ophalen oud papier
Zondag 23-12-2007  Kerstconcert Leerlingen Orkest
Maandag 24-12-2007  Kerstnacht Ensemble
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