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Voorwoord: 
en we noemen hem: www.heervooruit.nl

In het laatste Vooruitzicht voor de zomer, werd de ‘geboorte’ van 
de nieuwe website al aangekondigd. 15 augustus was hij in de 
lucht: de nieuwe website van Heer Vooruit. Een eigentijdse wijze 
van berichtgeving met als grootste opgave actueel te blijven. En 
gedurende de eerste weken/maanden is dat gelukt. 

Dit betekent wel dat de informatie in Het Vooruitzicht aan 
nieuwswaarde heeft ingeboet. Ons Weekblad rapporteert bijna 
wekelijks over HHV, de website is dagelijks aan te passen 
en Het Vooruitzicht is een kwartaalblad. Niet te missen als 
verenigingsorgaan, maar met minder nieuwswaarde dan de website. 

We starten met de 26e jaargang. Een grand MERCI aan 
onze adverteerders. Zij maken samen met Cortjens-druk met 
communicatie- dit contactorgaan mogelijk. Een aantal adverteerders 
is afgevallen, maar er zijn ook nieuwe adverteerders. Welkom in Het 
Vooruitzicht!
Door het feit dat een aantal adverteerders is weggevallen en er 
nu een website is, waarop veel leden (niet alle leden) al informatie 
kunnen zien, is de omvang van Het Vooruitzicht enigszins aangepast. 
De luxe van 64 pagina’s is verlaten, deze jaargang doen we het met 
minder pagina’s. Dat is zeker niet minder interessant. 

We pakken de draad op einde juni. Nog even blikken we terug op 
het districtsfestival en de voorspeelochtend, die de vorige editie een 
beetje in de tijdsklem zaten. Waterprocessie, preuvenemint, Maaseik, 
bowlen en bbq met het KTK, vriendentreffen in Itteren, een interview 
met Math Jaspers en niet te vergeten het jeugdkamp passeren de 
revue.

Genoeg te lezen weer. Veel plezier ermee !
De redactie. 

2

Wis geer dat…………..
• Het Vooruitzicht thans in een nieuw lettertype wordt gemaakt?  
 De zakelijke Times New Roman letter is verlaten voor de   
 open letter van Arial;
• De dirigent van het leerlingenorkest een dirigeerstokje heeft  
 van 35 cm en dat sommigen dat verbaasden?
• Een aantal organisatoren van de Euregioparade in Maaseik  
 ons Galaconcert bezoeken in december?
• Dat de jeugdleden unaniem aangaven dat zij het kamp 
 volgend jaar voor herhaling vatbaar vinden?
• Dat het korps een serenade bracht bij het 60-jarig huwelijk   
 van de fam. Boelen? Van harte proficiat Bertha en Martin!
• Dat er veel complimenten zijn ontvangen voor de nieuwe   
 website? Daarvoor dank. Dat de uitbreiding van de site verder  
 gaat?
• Wij alle Heer Vooruitzichten willen laten inbinden (waardoor  
 ze beter bewaard blijven voor de vereniging) maar dat uit   
 1984 de nummers 1 en 3 ontbreken in ons archief? Mochten  
 er leden zijn die afstand willen doen van deze 2 nummers dan  
 vernemen wij dat graag. Kopieën zijn voor handen, maar we  
 wilden graag een origineel exemplaar laten inbinden. 
 Reacties naar secretariaat.
• De repetitie van het leerlingenorkest te bezoeken is? Ouders  
 en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de   
 repetitie of een deel daarvan bij te wonen. De repetitie vindt  
 meestal zondagmorgen plaats in Aen de Wan. 

AGENDA
• 30 november, ontvangst Sinterklaas, 11.00 uur Aen de Wan
• 13 december, Galaconcert, 20.00 uur gebouw Mercedez-  
 Benz in Randwijck;
• 21 december, Decemberconcert leerlingenorkest, 14.30 uur  
 (?) in Hotel Van der Valk Maastricht;
• 24 december, Kerstnacht ensemble.
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Na de viering werd er voor de kerk opgesteld door alle aanwezige 
muzikanten ( vertegenwoordigers van het KTK en harmonie) en on-
der leiding van onze inval tamboer maître werd samen met de 
genodigden  richting markt getrokken. Vanaf de markt werd doorge-
trokken naar het verenigingslokaal van de harmonie van 
Maaseik waar een mooie lunch op ons stond te wachten. De meege-
reisde fans werden hier ook verwelkomd en samen hebben we ons 
tegoed gedaan aan de soep, broodjes en vlaai. Te veel en te lekker 
om te laten staan.
Na de lunch richting verzamelpunt voor het defilé. De eerste regen-
druppels begonnen te vallen. Tijdens het wachten voor dit defilé 
hebben we een aantal keren moeten schuilen. Als een van de laatste  
korpsen vertrokken wij voor onze tocht door Maaseik. Ondanks de 
regen waren er toch de nodige toeschouwers en wij oogsten veel ap-
plaus met een schitterend optreden tijdens dit defilé. Tussen de buien 
door naar het eindpunt waar een koel glas bier wachtte in een plastic 
glas. 
Aan het eind van de middag werden de prijzen bekend gemaakt, 
maar helaas geen prijs voor ons korps. Met een tevreden gevoel zijn 
we in de bus weer richting Heer getrokken en kunnen we terug kijken 
op een geslaagd treffen. Heer Vooruit heeft zich weer laten zien en 
het was goed.
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Galaconcert 2008

De voorbereidingen op het komende Galaconcert draaien al weer op 
volle toeren. Meteen na de vakantie kon de muziek worden uitge-
deeld en zijn dirigent Ingeborg Stijnen en het harmonie orkest en-
thousiast begonnen met het instuderen van de nieuwe muziek. 

De voorverkoop van de toegangsbewijzen loopt zeer goed. Er zijn 
inmiddels al rum 400 kaarten verkocht. Indien men er nog bij wil zijn 
op 13 december, is het raadzaam om nu snel voor kaarten te zorgen. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Cortjens Druk met 
Communicatie Demertstraat 4 te Heer tel, 3614718 of bij Mevrouw 
Budy Desire Leesensstraat 34 te Heer te. 3614014. Kaarten kosten 
Euro 12,50.

Galaconcert Harmonie Heer Vooruit 2008
Zaterdag 13 december 2008

Met medewerking van:

Harmonie Heer Vooruit o.l.v. Ingeborg Stijnen

Solisten:
Geert Brouwers 

(1e Fagottist bij de Marinierskapel van de Koninklijke Marine)
Gerard van Duinen 

(Bandoneon virtuoos uit Den Haag)
Carla Maffioletti 

(Sopraan)

Locatie : Mercedes Benz CAC, Randwijck
Aanvang:  20.00 uur. Zaal open 19.00 uur

Carol Magnée
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Sterren van het Galaconcert 2008

 Carla Maffioletti
  

Gerard van Duinen                          Geert Brouwers
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Euregiotreffen Maaseik 7 september 2008 
“Het uniform verbergt wat ze zijn. De muziek laat horen wie ze zijn.”

Al vroeg werd er die zondagmorgen verzameld bij het verenigingslo-
kaal voor de verre reis naar het buitenland: Maaseik in België. Hier 
zou worden deelgenomen aan het regiotreffen waar in totaal meer 
dan 40 korpsen acte de présence  zouden geven. Ons korps was ook 
nog uitgenodigd om de eucharistieviering aan het begin van deze 
dag op te luisteren.

Ruim op tijd kwamen wij aan bij de kerk waar gelijk een opsplitsing 
plaatsvond: leden van het KTK gingen links (Maaseik) en de rest 
rechts de kerk in om in te blazen. De kerk in Maaseik is een pronk-
stukje dat helaas in de steigers staat, zelfs tot in de kerk. Omdat we 
zo mooi op tijd waren was de voorbereidingstijd perfect. Voor deze 
eucharistieviering werd het repertoire van Paasmaandag gebruikt 
en dat klonk als een klokje. Met deze uitvoering werd wederom een 
visitekaartje afgegeven. 
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Damescomité weer van start

Ook het damescomité heeft haar activiteiten na de zomervakantie 
weer opgepakt. Een kledingmarkt in september was de eerste acti-
viteit in het nieuwe jaar. De opzet was in tegenstelling tot vorig jaar 
iets gewijzigd in die zin dat niet alleen het damescomité zelf kleding 
aanbood, maar er waren circa 40 andere aanbieders van kleding, die 
een of meerdere tafels hadden gehuurd. 

Ondanks advertenties in De Maaspost, de Etalage in Eijsden, wijk-
blad De Heeg, de vermelding in diverse agenda’s van bladen en het 
artikel met voorzitter Tamara Jaspers in de Limburger had de belang-
stelling best groter mogen zijn. Was die belangstelling in de ochtend-
uren nog redelijk te noemen, ’s middags was de concurrentie van het 
mooie weer en de diverse soortgelijke activiteiten merkbaar. 

Jammer voor het vele werk dat weer verricht is. Maar de kop is er af 
en de dames zijn al weer hard bezig om nieuwe activiteiten te beden-
ken.
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‘Vreemde’ instrumenten: de Vibra slap

Recentelijk troffen we tijdens een repetitie op zondagmorgen van het 
leerlingenorkest een ‘vreemd’ instrument aan. Vreemd in die zin dat 
het instrument nu niet direct bij iedere repetitie wordt gebruikt. De 
slagwerkers zullen het wel weten, maar of de overige muzikanten het 
kennen ?
Bij navraag betrof het de Vibra-slap. Wat is een vibra-slap? Zo op het 
eerste gezicht is het een houten bal, die via een ijzeren buis (in merk-
waardige vorm) verbonden is met een holle platte houten klankkast. 
In die klankkast bevindt zich een ijzeren binnenwerk (metalen tanden) 
dat tikt tegen die klankkast. Het geluid van een ratelslang wordt ge-
produceerd door tegen de houten bal te slaan. 
Het instrument bestaat in een houten en een metalen versie. Dit per-
cussie-instrument wordt veel gebruikt in Latijns Amerikaanse muziek. 
Ook in popmuziek wordt het instrument soms gebruikt. Aangezien het 
leerlingenorkest met een Spaans muziekwerk bezig is, kwam dus de 
Vibra-slap op de proppen. 
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Vriendschapstreffen in Itteren 

De drumband van de Fanfare St. Martinus uit Itteren bestond 50 
jaren en daarom toog ons KTK op zondag 21 september naar Itteren 
voor een vriendschapstreffen. Helaas had de drumband van Itte-
ren een aantal afmeldingen ontvangen waardoor slechts 4 korpsen 
deelnamen aan het treffen. Zoals gebruikelijk bestond de inzet uit het 
deelnemen aan het defilé en een optreden in de zaal. 
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Als jullie zouden emigreren, naar welk land zouden jullie dan 
gaan?
Ja daar hebben we er veel voor. We houden enorm van de natuur. 
Oostenrijk vinden we een mooi land, Zwitserland daar zijn we al 
geweest. Ik denk dat het Oostenrijk zal zijn. 
Wat wil je absoluut nog 1 keer meemaken vóór je dood?
Poeh, ……Ja ik hoop nog mijn vijftigste jubileumjaar mee te maken 
en ik denk dat mij dat wel lukt.
Nooit ambities gehad om toe te treden tot het bestuur?
Eigenlijk niet nee. Ik ben 8 jaar als spelend lid bij het bestuur 
geweest en het was een hele leuke tijd. Ik heb respect voor diegenen 
die in het bestuur zitten, wat ze er allemaal voor moeten doen en wat 
op ze afkomt. Allerlei vragen krijgen en te horen krijgen van dit en dat 
moet veranderen. Daar heb ik respect voor, maar verder beslist nooit 
ambities gehad om bij het bestuur te gaan. 
Waar kun je absoluut niet zonder ?
Zonder HHV, daar kan ik echt niet 
zonder. Ik vind het verenigingsleven fijn, 
de repetities en daarna een glas bier drinken. 
Het is gewoon mijn hobby. 
Ik hoor geen Margriet? 
Hoe bedoel je? Ach zo, nee die tijd is geweest !!
Waarom heb je nooit besloten om het KTK
te verlaten en naar het 
Harmoniekorps te gaan?
Omdat ik het bij het KTK naar mijn zin heb! Waarom zou ik verder 
gaan, het is een korps van Heer. Ik heb er absoluut geen ambities 
voor om verder te gaan.
Het laatste woord
Ik hoop dat ik het nog lang kan doen en dat het verenigingsleven nog 
eens gaat opbloeien. 

Math bedankt.                              



Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com
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www.hoenjetpartytime.eu
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Het laatste woord: Math Jaspers
Door: Huub Hoche

In dit Vooruitzicht een interview met een der KTK-ers van Harmonie 
Heer Vooruit. De start van een serie. Deze eerste keer komt Math 
Jaspers aan het woord na de laatste repetitie voor de zomer. Locatie: 
toilet Aen de Wan, beiden apart zittend op een toiletbak met de 
microcassetterecorder in de aanslag. Tijdens dit interview is er verder 
niemand op het toilet gekomen, gelukkig maar. 
Math Jaspers is sinds 1965 getrouwd met Margriet Custers en wonen 
in de Burg. Lespinassestraat 9. Samen hebben ze 2 zonen, Paul en 
Ruud en 3 kleinkinderen: Lukas, Milan en Sem. Math is HHV al 46 
jaar trouw. 

Als je iemand die niet bekend is met Heer, de mooiste plekjes 
mocht laten zien, waar ging je overal naar toe?
Naar de voogdij, de Burcht, Haspengouw, vroeger heette dat de 
Barakken en oud Heer. Alles wat met oud Heer te maken heeft zou ik 
tonen. 

Wanneer ben je, hoe oud was je en  met welk instrument ben je 
met muziek begonnen?
In 1962 toen ik 21 jaar was. Met de trom, overslagtrom ben ik 
begonnen. Als laatste instrument speel ik klaroen. 

Als je voor een keer voorzitter mocht zijn van HHV, wat zou je 
dan veranderen binnen de vereniging?
Dit is nogal een moeilijke vraag. Voor mij persoonlijk zou niets 
veranderen. Er zijn wel punten die je zou kunnen veranderen, maar 
verder weet ik het eigenlijk niet. 

Trompet of klaroen?
Daar hoef ik niet over na te denken: Klaroen!

7

Onder geringe belangstelling maar wel een heerlijk zonnetje vond het 
defilé plaats. Onder aanvoering van tamboermaître John Purnot  liep 
ons KTK door de straten van Itteren. Na Geulle traden onze muzikan-
ten als tweede op in de zaal. Instructeur Jo Cobben 
dirigeerde tijdens het Preludium en de Huub Jongenmars. Op zich-
zelf een gezellige bijeenkomst, maar voor weinig mensen. Ons KTK 
had over supporters niet te klagen. Het KTK presenteerde zich goed 
aan de boorden van de Maas. 

  

  OPHALEN OUD PAPIER 
  Zoals bekend is het ophalen van oud papier een onmisbare bron      
  van inkomsten voor onze vereniging. Daarom wordt één- of twee  
  maal per jaar een beroep op de leden gedaan om oud papier op 
  te halen. Schema’s hiervoor worden tweemaal per jaar vooruit 
  gemaakt. 

  Op 25 oktober, 22 november en 27 december zijn onze 
  ophaalploegen weer onderweg. Voor de eerste maanden 
  van 2009 zal het schema tijdig bekend zijn. 24 januari is in   
  ieder geval de ophaaldag. 
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Klaroenblazers openen waterprocessie 

Zondag 17 augustus jl. werd stilgestaan bij het feit dat de O.L.V.-
kerk 75 jaar het predicaat basiliek mocht dragen. Diverse activitei-
ten werden ter gelegenheid daarvan georganiseerd waaronder een 
waterprocessie. De vele toeschouwers langs de kant waren blij de 
openingsklanken van onze klaroenspelers te horen, want het zon-
netje liet ons die morgen in de steek en de wind langs de Maas was 
fris. Op het dek van boot 1, de Kismet, hadden onze spelers plaats 
genomen. Opgesteld achter het vaandel lieten zij de wachtende toe-
schouwers weten dat de waterprocessie aanstaande was. 

Gewapend met een extra repetitie voeren zij de processie en namen 
deel aan de landprocessie, die volgde nadat zij bij Stiphout wederom 
aan land waren gegaan. Bij de OLV-kerk volgde de ontbinding van de 
processie. 

Als Heer Vooruit zijn we er natuurlijk trots op dat onze klaroenblazers 
hebben kunnen bijdragen aan deze unieke waterprocessie. 
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Na de pauze waren er optredens van Octavina Supesepa (dwarsfluit), 
Fréderique Verbeet (klarinet), Hortence Jongen (saxofoon) en het 
gelegenheidstrio Melanie, Yvette en Math die de Mona Lisa en Chat-
tanooga choo choo ten gehore brachten. Het leerlingenorkest, geheel 
in het wit, opende na de pauze en sloot het programma af.

Een jaar opleidingen werd hiermee afgerond. 5 leerlingen behaalden 
een diploma, 7 leerlingen ronden de Amv-klas af en 6 leerlingen stro-
men door naar het leerlingenorkest. 
Een score waar we als harmonie trots op kunnen zijn. 
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Voorspeeldag: afsluiting opleidingsjaar

Op de valreep van de sluitingsdatum van het vorige Vooruitzicht vond 
de voorspeeldag plaats. Vandaar slechts een korte impressie in de 
vorige editie en dus nu nog even een korte terugblik. 
Gastheer Hotel Van der Valk, bood ons niet alleen de zaal aan, maar 
droeg ook zorg voor de koffie en de frisdrank. Uiteraard is een grote 
merci richting Hotel Van der Valk gegaan. 
De muzikale opening van de ochtend was voor het leerlingenorkest 
van Jo Cobben. Het leerlingenorkest omlijste de gehele ochtend het 
programma. De eerste leerlingen die optraden waren de 7 leerlingen 
van de AMV-klas. Zij rondden hun eerste jaar af en ontvingen na 
afloop hun diploma. Lindy Mast leidde de bezoekers verder door het 
programma.
Vervolgens waren er optredens van Sarah Schrieder en Lisa Dors-
man op de klarinet met o.a. Cool Cat, gevolgd door een 

optreden met saxofoons van Hannah Dorsman en Charlotte Verbeet. 
Zij speelden o.a. Little Rock en samen met Math Knubben: Calaypso. 
Simone Lochs liet vervolgens horen met o.a. het D-team, hoe ver je 
bent na één jaar hobo. Beyond the sea van het leerlingenorkest sloot 
het eerste deel af. 
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Nieuwe website: www.heervooruit.nl in de lucht
18 augustus hadden we als deadline gesteld, dan moest de nieuwe 
website zeker in de lucht zijn. Het werd uiteindelijk vrijdagavond 15 
augustus 18.00 uur dat de website voor iedereen te zien was. De 
afgelopen maanden was met name door  Richard Jaspars (ontwerp) 
en Marc Verbeet (inhoud) gewerkt aan de website. Veel informatie 
was voor handen maar moest worden geordend. Op een gegeven 
moment achten we de basis voldoende aanwezig om de website te 
lanceren. En dat was net even eerder dan gepland. 
De site wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Uiteraard met de 
actuele gebeurtenissen, maar het streven is erop gericht de website 
terug te laten gaan tot het 100-jarig jubileum, zodat de website een 
eigentijdse aanvulling is op het boek, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan. 
Jullie suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom 
op: secretariaat@heervooruit.nl .
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Ook dit jaar weer Preuvenemint voor Heer Vooruit 

Donderdag 28 en vrijdag 29 augustus bemensten de leden van 
Harmonie Heer Vooruit wederom een buffet van Brand-bier tijdens 
het Preuvenemint. Recht tegenover het podium zodat ook tijdens de 
eerste uurtjes van de dag de optredens daar een beetje te volgen 
waren. Maar zodra de duisternis inviel omstreeks half negen, was het 
met het volgen van de optredens afgelopen. Alleen de muziek was 
nog te horen, voor de rest moesten beide dagen op die uren vele, 
vele bezoekers worden geholpen. 

Ons eigen voorbereidingsteam bestaande uit Peter Smeets, Pie 
Soudant en Rob Boelen had uitstekend werk verricht, zodat de vele 
leden hun werk konden doen. Hele dagen of halve dagen werd 
geholpen. En ’s nachts was het vervoer ook weer prima geregeld. 
Gezien de drukte bij de buffetten moet ook de opbrengst weer prima 
zijn. Het vele werk heeft dan ook weer geloond. Niet alleen qua op-
brengst, maar ook qua gezelligheid. 
Bedankt aan de organisatie en de helpers!

AMV klas weer van start

Op vrijdag 12 september startte de nieuwe AMV-klas weer. Vijf nieu-
we leerlingen mocht Josette begroeten. Eerder die week hadden de 
leerlingen en hun ouders een welkomsuurtje gehad. Richard Somers, 
Shania Debets, Celine Lahou, Koen Mourmans en Ward Goessens 
hebben inmiddels hun eerste lessen gehad. Even later voegde Babke 
Aerts zich ook nog bij de groep. Hoewel alles nog pril is en de leer-
lingen in de loop van het seizoen kennis maken met de instrumenten 
was er nu toch al belangstelling voor een hobo en saxofoon. Ook 
voor een viool, maar dat is voor een ander orkest. 
Veel succes en plezier met de lessen bij Josette. 

Kerstconcert
Na het succes van het kerstconcert het afgelopen jaar bij Van der 
Valk wordt momenteel gewerkt aan een herhaling hiervan. Zondag 21 
december is de datum waarop een en ander weer moet gaan plaats-
vinden. Hou de datum dus alvast vrij in uw agenda. In afwijking van 
vorige keer zal niet alleen kerstmuziek op het programma staan. 

   Gezocht redactieleden voor Vooruitzicht:
   De redactie van het Vooruitzicht is op zoek naar redactieleden 
   voor het Vooruitzicht. We kunnen redacteuren gebruiken uit  
    het:
	 •	 Harmonie-orkest
	 •	 Leerlingenorkest
	 •	 Klaroen-	en	Tamboerkorps.
 Liefst uit iedere geleding één.
 Samen is het werk goed te doen. 
 Weinig vergaderen veel doen. 
 Interesse? Meld je bij het secretariaat : mw. J. Froyen. 
 Informatie? Marc Verbeet 06 55826434
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Tussen AMV en leerlingenorkest

Nieuwe leerlingen
Waw, zo veel nieuwe leerlingen in het leerlingenorkest. Het was een 
verrassing aan het einde van het seizoen dat zo veel nieuwe leerlin-
gen na de zomervakantie zouden toetreden tot het leerlingenorkest. 
Dirigent Jo Cobben kon maar liefst 8 nieuwe muzikanten begroe-
ten. Drie nieuwe saxofoons: Hannah Dorsman,  Hortense Jongen 
en Charlotte Verbeet, Simone Lochs (hobo), twee klarinetten Sarah 
Schrieder en Lisa Dorsman, Jacob Supusepa (schuiftrombone) en 
Octovina Supusepa (dwarsfluit). Met een applaus werden ze begroet 
tijdens de eerste repetitie. Welkom in het leerlingenorkest en heel 
veel (muzikaal) plezier. 

Inmiddels hebben Hannah en Simone besloten het toetreden tot het 
leerlingenorkest enige tijd uit te stellen. De stap blijkt nu toch nog iets 
te groot te zijn. 
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    op jeugdkamp in Maria Hoop

Er moest weer eens een jeugdkamp komen. Het was al weer lang 
geleden. Dat vonden Jeroen Vulto, Ralf Budy en Lindy Mast. Zij na-
men het initiatief en werkten een en ander uit tot een kamp voor alle 
jeugdleden tot 25 jaar. De Voorspeeldag was een uitgelezen mogelijk-
heid om circa 30 jeugdleden te ronselen. Zij vertrokken daarom 12 
september richting Maria Hoop. Op naar een (muziek)kamp. 

De deelnemers waren afkomstig uit alle geledingen van de harmonie. 
Divers dus en niet iedereen kende elkaar.

Het had de hele vrijdag geregend, maar ’s avonds was het droog. 
Verdeeld over drie groepen met de welluidende namen: De Monkies, 
Jordi en de 7 geitjes en Sjengenwiek 27 en gewapend met zaklamp 
werd in het donkere bos gezocht naar de weg en de oplossingen op 
de vragen. De uitkomst was “I will survive”, het thema van het kamp.

Uiteraard is gepolst wat de deelnemers ervan vonden. Groep 1 
(Sanne, Kyara, Cécile, Boy, Jérôme, Maarten en Jan) bericht : 

11
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Gisteravond verzamelden we om kwart voor 7 op het Kennedyplein. 
Vanaf daar reden we naar Maria Hoop. ’s Avonds werden we, na een 
spelletje gespeeld te hebben om elkaars naam te leren kennen, in 3 
groepen verdeeld. We moesten een speurtocht door het bos lopen. 
De letters HV gaven de weg aan. Zo geplaatst betekenden de letters 
rechtdoor, waren ze gekanteld naar rechts, dan moesten we naar 
rechts en gekanteld naar links, dan naar links. Er waren ook nog wat 
vragen bij. Helaas eindigde ons groepje als laatste. Daarna was er 
kampvuur en las Jeroen een verhaal voor. Toen ging iedereen naar 
“bed”. Vanochtend werden we vroeg gewekt en gingen we ontbijten. 
Daarna werd heel lang geoefend voor liedjes en nu gaan we weer 
iets doen. “

Bij terugkomst brandde het kampvuur in het weiland achter het 
gebouw. De slaapzalen werden snel in orde gemaakt en hup naar 
buiten. De jarige Simone werd toegezongen waarna een traktatie 
volgde. 
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Bowlen en BBQ

Op zaterdag 5 juli jl. na veel voorbereidend werk, ging een gedeelte 
van het KTK bowlen in Brunswick te Maastricht. Na fanatiek 2 uur de 
kegels geraakt en niet geraakt te hebben, maakte men zich op voor 
een gezellige avond met drankjes en een BBQ. 
Aan alles was gedacht: 
tafeltennistafel, touwtje 
springen/vallen en D.J. 
Gastheer Raymond en 
gastvrouw Agnes kregen
een kleine attentie 
aangeboden voor het vrij
geven van hun prachtige
tuin(en). Er werd tot in 
de kleine uurtjes door 
gevierd en op zondag-
morgen werd er alles weer 

keurig opgeruimd. Dank aan de 
organisatie (Ber en Rob) en aan alle 
vrijwilligers die ervoor gezorgd 
hebben dat het een onvergetelijke 
dag is geworden. Voor herhaling vatbaar.                       Huub Hoche
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Groep 2: “Het was donker in het bos dus het was een beetje eng. 
Toen we de slaapzalen in orde gingen maken was het bij de meisjes 
een beetje krap. Na wat passen en meten had iedereen zijn plaatsje 
gevonden. Bij het kampvuur heeft Jeroen een leuk verhaal verteld 
over pudding Tarzan. Het was erg grappig vooral omdat Jeroen het 
met verschillende stemmetjes vertelde. Het licht moest uit om half 
een, maar we gingen nog lang niet slapen.”

Groep 3 (Sjors, Jacob, Nicolle, Fréderique, Lisa, Naomi en Nadine): “ 
We vonden het een leuke speurtocht. Het was erg donker en mod-
derig. Wij waren de laatste groep en hadden de opdracht om de 
aanwijzingen van de bomen af te halen en mee terug te nemen, ook 
de leuke lampjes die bij de aanwijzingen hingen mochten wij mee-
nemen. Dit gaf een leuk effect en hebben ook geprobeerd een foto 
met de telefoon te maken. ’s Avonds vertelde Jeroen een verhaal 
over pudding Tarzan. Uiteindelijk gingen we naar bed, maar nog niet 
slapen. We hebben veel gekletst en gesnoept.”
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Zoals het een muzikaal kamp betaamt, werden de meisjes gewekt 
met een ongeorganiseerd mini percussie concert, dat haar doel niet 
miste. Iedereen was om half negen voor het ontbijt aanwezig. Dat 
moest ook wel want om half 10 arriveerde dirigent Jo voor de repeti-
tie. Nadat iedereen zijn of haar ontbijtspullen had afgewassen konden 
de instrumenten uit de koffers worden gehaald. Drie nieuwe muziek-
werken werden ingestudeerd, waaronder juist ja …..“I will survive”. 
Ook een werk voor vork, mes en lepel. Geen dure instrumenten, 
maar gewoon bestek als muziekinstrument (en emmers). 

Groep 2: (Jordy, Sarah, Charlotte, Svenja, Simone, Octovina,
Josette en Veronique) hierover: “Gisteren na de lunch hebben we nog 
een kleine repetitie gehad met aparte werken onder leiding van Je-
roen. In de middag gingen we spellen doen om en in het bos. We gin-
gen sjoelen, supertennis, vlaggenseinen, fribeeën, en space-invaders 
doen. We kwamen terug en hadden veel vrije tijd. Daarom gingen we 
trefballen. De spellen waren erg leuk en voor iedereen te doen. 
Na lekkere frietjes en een gekozen snack op te hebben gingen we 
ons al voorbereiden op de Bonte avond. “

Groep 3: “Naast die grote dingen (tennisrackets) leken we wel kabou-
ters.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Nog even een impressie van het 
districtsfestival in juni jl. in Heer.  
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Tijd ook om even te polsen wat de gevoelens zijn onder de kamp-
deelnemers. Het antwoord van Lisa, Jordi, Jacob en Simone dat volgt 
op de vraag hoe zij het kamp vinden is: leuk, of heel leuk of geweldig 
leuk  “Vet”  is het antwoord van Charlotte en “grappig” zegt Octavina. 
De antwoorden op de vraag wat het aller leukste is zijn meer verschil-
lend. De speurtocht wordt genoemd (door Octavina en Charlotte), het 
verhaal van pudding Tarzan (Lisa en Jordi), alles (Jacob), het eten en 
ontbijt (Maarten), de 120 knakworsten (Nicolle, die het in Echt echt 
sjiek vindt), het kampvuur (Sarah) en het door de stretcher zakken 
van Agnes (Josette). 

Groep 2 vervolgt: “Om 9 uur begon de Bonte avond met Dejavu. 
Daarna volgden er nog meer optredens. De smurfen waren op be-
zoek en K3 met de 3 biggetjes ook. Jos deed voor ons yoga en er 
waren 2 illegale Polen. We sloten af met een quiz. Het liep uit de 
hand en veel mensen waren vies. We zijn 1e geworden en hebben 
een magische pen en een mooie pet van HV gekregen. “

Groep 3: “We vonden het smurfennummer best wel vet!. De rest was 
ook leuk.”
Om geen hout mee naar huis terug te nemen maakte Jos het kamp-
vuur daarna nog even aan. Niet iedereen maakte dat mee want som-
migen staan onder de douche de slagroom uit hun haren te wassen. 

Groep 1: “De frieten waren smakelijk. ’s Avonds was de bonte avond 
heel gezellig, maar erg veel slagroom & pudding. Daarna zijn de 
meeste nog bij het kampvuur gaan zitten, was echt super gezellig. En 
toen netjes naar bed. ’s Morgens ontbijt met lekker spek en ei (com-
plimenten Ralf), maar hoeveelheid was minimaal (sorry Ralf). Na het 
ontbijt gerepeteerd en nog even gevoetbald. Vervolgens geluncht en 
gerepeteerd. Nu vrije tijd en dadelijk komen de ouders en geven we 
een concertje."
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Het einde nadert, de eerste ouders arriveren om hun kroost op te 
halen. Dan toch de uitvoering. Laten zien dat het kamp ook nog iets 
heeft opgeleverd. Drie nieuwe muziekwerken, een heus bestekcon-
cert en een bloemkoollied vormen het slot van het kamp. Opruimen 
en weer naar huis. 

Dank aan Jeroen, Lindy en Ralf voor de organisatie en Jos, Josette, 
Agnes, Yvette en Marc voor de begeleiding. 

Groep 1: “Kamp zéér zeker voor herhaling vatbaar!”
Groep 2: “We vonden het een leuk kamp en kunnen niet wachten tot 
volgend jaar!” 
Kritische noot van groep 3: “Wij als groep vonden dat er veel gerepe-
teerd werd.”
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