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Voorwoord 

Alweer bijna een jaar om. Als dit nummer u bereikt zijn de 
kerstinkopen al bijna gedaan, staan de kerstbomen op of is het 
huis anderszins in kerstsfeer geraakt. Het Galaconcert van Har-
monieorkest en solisten is achter de rug en ook het Leerlingen-
orkest heeft het decemberconcert zeer recentelijk uitgevoerd. 
Onder aanvoering van onze dirigenten Ingeborg Stijnen en Jo 
Cobben hebben al onze muzikanten zich weer van hun beste 
kant laten horen. Onder grote publieke belangstelling vond het 
Galaconcert plaats in het Mercedes CAC gebouw in Randwijck. 
De vele voorbereidingen resulteerden in een prachtig concert 
van onze muzikanten en de solisten. Ruime aandacht hiervoor.  

Omlijst door een zoetwarenbuffet liet het leerlingenorkest even-
eens horen wat zij in hun mars hebben. Voor diverse jonge 
muzikanten was dit hun eerste concert sedert hun start bij het 
orkest in september jl. Het is leuk om te zien hoe zij opgaan in 
de muziek en proberen mee te komen op hun niveau. Helaas 
over het concert nog geen bericht en foto’s, want dit vond plaats 
na de deadline. In ons volgende nummer meer hierover. Tot die 
tijd: www.heervooruit.nl. 

In dit nummer staat het Galaconcert 2008 centraal. Ons Gala-
comité heeft weer haar uiterste best gedaan dit mogelijk te ma-
ken. Heren dank hiervoor, het resultaat mag er weer zijn. Ook 
blikken we terug op het jaar 2008 en levert Huub Hoche weer 
een bijdrage in de vorm van een interview met Boy Eggen. Een 
kerstwens van de voorzitter ontbreekt ook niet. 

De redactie van Het Vooruitzicht wenst u 
veel leesplezier, hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2009 !

De redactie   
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Kerstwens van de plaatsvervangend voorzitter
  
Tijdens de donkere dagen tussen 
het Sinterklaasfeest en Kerstmis 
verzink je onwillekeurig in overpein-
zingen. Gezeten bij de kerstboom, 
het glas kort bij de hand, dwalen je 
gedachten af naar de gebeurtenis-
sen van het bijna verstreken jaar. 
Na voor mijzelf voor de zoveelste 
keer te hebben vastgesteld dat de 
tijd steeds sneller verstrijkt naar-
mate je ouder wordt, blijven mijn 
gedachten hangen bij onze harmo-
nie. Wat hebben wij dit jaar gedaan, 
wat hebben wij niet gedaan.

Zoals altijd begon het jaar met vele goede voornemens. Ik reali-
seer me nu dat lang niet alle plannen verwezenlijkt zijn. Wellicht 
was dit ook bij voorbaat niet mogelijk. Een mens en ook een 
vereniging wil vaak te veel in een te korte tijd. Moeten we niet 
meer kijken naar wat wel bereikt is en vooral het glas half vol 
zien en niet halfleeg.

De viering van onze traditionele feestdag op Paasmaandag was 
een geweldige happening. Hoogtepunt was de presentatie van 
de prachtige nieuwe uniformen aan de Heerder gemeenschap. 
Met een door een flinke sneeuwbui betoverde omgeving trok-
ken we “sjoen en gruutsch” door de straten van Heer naar de 
kerk. Graag wil ik Comité Een Eeuw Harmonie Heer Vooruit 
nogmaals  bedanken, door hun acties werd het mogelijk deze 
uniformen aan te schaffen. Ook dank aan het Damescomité 
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voor de door hen geleverde bijdrage aan de vereniging en het 
welslagen van de viering van Paasmaandag. Naast vele andere 
activiteiten is op bestuurlijk vlak veel arbeid verricht. Jammer 
genoeg zijn wij er nog niet in geslaagd in het bestuur tot een 
bezetting van alle functies te komen, maar daar komt snel ver-
andering in. Wel hebben wij Leon de Roy als nieuw bestuurslid 
mogen verwelkomen, Pieter Jansen als adviseur muzikale za-
ken en Theo Pasmans als adviseur bestuurlijke zaken aan onze 
vereniging kunnen verbinden. 
Toch moet ik ook constateren dat zich langzamerhand een ver-
oudering begint af te tekenen in het bestuur. Er zullen andere 
wegen moeten worden bewandeld, de jeugd zal actief bij de 
bestuurlijke zaken van de vereniging moeten worden betrokken. 
Zeker om het contact met de jonge leden en de wervingskracht 
voor nieuwe leden te behouden. Hierover reeds gevoerde 
gesprekken met jonge kandidaat  bestuursleden uit onze eigen 
vereniging stemmen mij zeer positief over ons bestuurlijk poten-
tieel.

De kerstdagen zijn zeer geschikt om eens na te denken over je 
plaats in de vereniging. Kun je misschien ook een steentje bij-
dragen op bestuurlijk vlak, repeteer ik wel genoeg? Bedenk wel, 
repeteren is ook een verplichting jegens je medemuzikanten. 
Een constructieve en positieve opstelling binnen de vereniging 
en het uitdragen hiervan geven een bijzonder cachet aan Har-
monie Heer Vooruit. 
 

Met het volste vertrouwen in de toekomst van onze harmonie 
vier ik dit jaar het kerstfeest en stap ik vol goede moed 2009 in. 
Terwijl ik met genoegen vaststel dat mijn glas halfvol is, wil ik 
besluiten met jullie allen een fijn kerstfeest en een voorspoedig 
en gezond 2009 te wensen.
      Jopie Jeurissen
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Schitterend galaconcert: we deden het samen 
 

De kick off voor het Galaconcert 2008 op de laatste dag van oktober 

stond in het teken van het motto “We doen het samen”. Vandaag, 

14 december, mag ik namens mijn mede commissieleden Pierre 
Budy, Jean-Pierre Sthijns en Carol Magnée, de conclusie trekken 

dat we het inderdaad samen gedaan hebben. Alle geledingen 

binnen de vereniging hebben de afgelopen weken eendrachtig 
samen gewerkt om het Galaconcert 2008 tot een onvergetelijke 

happening te maken.  
 

De laatste week voor het 

concert neemt de spanning 
toe. Bij de organisatie, die 

met onverwachte 

tegenvallers, maar ook weer 
met meevallers wordt 

geconfronteerd. Het orkest, 

dat toch weer tijd te kort 

heeft om alles goed op een 
rij te krijgen, de dirigent, die 

tijdens de laatste repetities 

geconfronteerd wordt met 
het feit dat bepaalde 

mensen toch net niet dan 

daar kunnen zijn wanneer ze 
er zouden moeten zijn. 

Gezonde stress noemt men 

dat. Het aloude gezegde, 

een minder goede generale 
en dan een goede uitvoering 

is ook deze keer weer 

doeltreffend.  
 
 

Het orkest was tot in de vingertoppen 

gemotiveerd en de uitvoering van El 

Camino Real was er een die volgens 

echte insiders tot een van de beste 
uitvoeringen van het orkest ooit werd 

bestempeld. De solisten pasten 

perfect in het programma. Geert 
Brouwers liet horen wat er met een 

fagot allemaal mogelijk is. Volgens 

Katinka Folmer, onze deeltijd 
fagottiste uit Amsterdam, was dit 

alleen al de reis naar Maastricht meer 

dan waard.  

 
Gerard van Duinen in combinatie met 

het harmonieorkest onder leiding van 

Ingeborg Stijnen bleek ook al een 
schot in de roos. De muziek van 

Astor Piazolla is razend moeilijk en 

vergt, in de begeleiding van een 
solist, opperste concentratie van het  
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orkest. Voor het grote publiek is de 

bandoneon een tamelijk onbekend 

instrument en Gerard van Duinen 

heeft m  zijn prachtige optreden 
bijgedragen tot verdere populariteit 

van de bandoneon.  

 
De organisatie was in januari van dit 

jaar al trots dat Carla Maffioletti kon 

worden vastgelegd als soliste en na 
haar grandioze optreden en de 

reacties van het publiek mag alleen 

maar gezegd worden dat dit een 

absoluut schot in de roos was. 
Volledig wars van sterallures was 

Carla in de week voorafgaande aan 

het concert bij de repetitie aanwezig 
en op vrijdagavond kleefde zij 

samen met Louis Konings de 

zitplaatsnummers op 600 stoelen.  
 

Haar slotoptreden met het 

kinderkoor Sjamaes zorgde voor 

een ware apotheose van de avond. 
De nachtegalen van Sjamaes 

zorgden samen met Carla bij Stille 

nacht en Gesu Bambino voor een 
sfeervolle afsluiting van het 

Galaconcert 2008.  

 

Monique Budy was weer de 
perfecte gastvrouw, die op 

uitstekende wijze het programma 

aan elkaar praatte.  
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De nazit was meer dan gezellig en werd door veel inwoners van 

Heer aangegrepen om samen een drankje te drinken en na te 

genieten van de mooie avond.  

 
Vanmorgen, de dag na het concert, om 9 uur stonden maar liefst 25 

vrijwilligers, waaronder een flink aantal jeugdleden, gereed om er 

voor te zorgen, dat de zaal om 12 uur weer in perfecte staat kon 
worden opgeleverd. Ruim voor 12 uur kon ondergetekende het 

restaurantdeel van de zaal al weer vrijgeven voor de lunch van de 

Mercedez-Benz medewerkers. De gezamenlijk lunch van alle 
vrijwilligers is inmiddels een traditie geworden en was ook dit jaar 

weer erg gezellig.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Na de lunch werd de lichtinstallatie nog afgebroken en om 13 uur 

was nergens meer aan te zien dat hier slechts een aantal uren 
geleden een groot evenement met bijna 600 bezoekers had 

plaatsgevonden.  

 

Het Galaconcert 2008 zit er weer op. Het was opnieuw een 

prachtige ervaring en met recht mag gesteld worden: WE DEDEN 

HET SAMEN !! 

 
Bedankt aan allen, voor en achter de schermen,  die het concert 

deden slagen ! 

 
Namens de Commissie Galaconcerten 

Jean Boelen 
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Dirigent Ingeborg Stijnen: “Minstens een keer kip-
penvel tijdens galaconcert.” 

Een Galaconcert vraagt van velen 
voorbereidingen: de organisatie, 
de muzikanten, de solisten etc. 
maar natuurlijk ook van de dirigent. 
Daarom zocht Het Vooruitzicht onze 
dirigent Ingeborg Stijnen op om te 
horen hoe zij zich voorbereidt op het 
Galaconcert 2008. Ik trof haar na de 
repetitie waarin het harmonie-orkest 
zich samen met bandoneonspeler 
Gerard van Duinen voorbereidde. 

Ingeborg, op welk moment word jij betrokken bij de voorbe-
reidingen op het Galaconcert 2008?
In een vroegtijdig stadium word ik door het Galacomité bena-
derd. Zij hebben bepaalde ideeën over de opzet van het concert 
en hebben bepaalde solisten in gedachten. Met sommige so-
listen is dat al verder dan alleen in gedachten. Met name Jean 
Boelen zit natuurlijk in dat wereldje en heeft een enorm netwerk 
wat muzikanten betreft. Daar wordt natuurlijk goed gebruik van 
gemaakt. 
Wat is je rol/inbreng op dat moment ? 
De solisten hebben natuurlijk hun eigen programma. Mijn uitda-
ging is om er een sluitend geheel van te maken. Er wordt een 
thema aan het concert gegeven (deze keer adventsconcert) en 
de solisten wordt om suggesties gevraagd. Daarbij moet ik ook 
rekening houden met de duur van het concert. Voor de pauze 
iets langer (50 minuten) dan na de pauze (45 minuten). 
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Waar let je op bij de keuze van de muziekwerken ? Heeft de 
muziekcommissie hier ook nog een rol in ?
Zoals gezegd moet het concert een geheel vormen. De eindver-
antwoording ligt hiervoor bij mij. Het kost toch veel tijd om dat 
rond te krijgen. Ook streven we naar een Limburgs tintje in het 
programma. Als het thema en de solisten gekozen zijn wordt de 
muziekcommissie erbij betrokken. Daar wordt het programma 
doorgesproken. Gedurende het gehele traject is er ook contact 
met het Galacomité. 
En dan, hoe gaat het verder ?
Rond de zomer vindt de start  plaats. Dan is het zoeken naar 
arrangementen afgerond: is een goed arrangement voor han-
den of moet er nog een worden gemaakt ? Dit jaar zijn er nog 
drie stukken gearrangeerd. We gaan voor de beste uitvoering. 
Bij de klassieke muziek proberen we de partituren zo veel mo-
gelijk te benaderen, bij de lichtere muziek laten we de partituren 
los en proberen het stuk zo origineel mogelijk te realiseren. 
Dan starten de repetities en extra repetities. Is er een be-
paald plan van aanpak ?
Ja er is een plan van aanpak. Ik probeer de solisten zo veel 
mogelijk in hun waarde te laten, maar heb wel de beslissende 
stem. Zij kunnen hun eigen muzikale inbreng hebben. Het gaat 
uiteindelijk om het samenspel tussen solisten en harmonieor-
kest. De volgorde van de werken bij het repeteren is ook afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van de solisten. 
De afstemming met de solisten, hoe werkt dat ?
Dat samenspel geschiedt op basis van professionaliteit. Van te 
voren is er veel email- en telefoonverkeer. Dan volgt overleg 
over de arrangementen en uiteindelijk de repetities. Tijdens de 
repetities worden de werken doorgenomen en bewerkt. Neem 
nou Gerard van Duinen. Hij was vandaag hier en we hebben 
zijn werken doorgenomen.  nog de generale repetitie ervolgensV
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en  dan moet het klaar zijn, klikken. Meer tijd is er niet. 
Uiteindelijk zijn de repetities voorbij en resteren nog een 
paar uren tot het concert. Wat doe je dan nog? 
Het concert vraagt veel energie en gaat ook gepaard met 
stress. Op de concertdag moet ik niet te veel aan mijn hoofd 
hebben. Er is een bepaalde gespannenheid die dag. Ik wil op 
tijd aanwezig zijn. Dan volgt de sound check. We moeten er 
dan gezamenlijk klaar voor zijn. Ik vind het prettig voor het con-
cert even alleen te zijn om concentratie op te bouwen. 
Het concert. Voel je bij het eerste nummer al hoe het zit?
Ja, bij het eerste nummer voel je dat meteen. Het eerste en het 
laatste nummer zijn de visitekaartjes. Zoals gezegd moeten we 
het samen doen en het moet dan ook voor iedereen “een feest-
je” worden. De muzikanten moeten gaan voor de muziek en lol 
in het musiceren hebben. Je moet er een kick van krijgen, een 
kick van de muzikaliteit. Natuurlijk doe je het in de eerste plaats 
voor het publiek. Ook zij komen voor een muzikaal feestje. Zij 
moeten minstens één keer kippenvel hebben gehad tijdens het 
concert. 
Na het concert volgt de ontlading ?
Ja, uiteraard. Je hebt met z’n allen er naar toe geleefd. Er voor 
gerepeteerd, extra gerepeteerd. Samen hebben we zo’n ontla-
ding dan ook verdient. Het is ook leuk om na afloop ontspannen 
met de solisten te praten. Daar komt het in de voorbereiding 
weinig van. 

 

Galaconcert 2007 Galaconcert 2008
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Kick off Galaconcert 2008 

Op de laatste dag van oktober vond een officiële start van het 
Galaconcert 2008 plaats. Dhr. Jean Boelen sprak de muzikan-
ten toe na afloop van een extra repetitie in het kader van dit 
concert. Hij schetste de historie van het Galaconcert en legde 
een accent op het samen realiseren van dit concert. Een van 
die “samenwerkers” is ook Cortjens Druk met Communicatie. 
In hen heeft het Galacomité de hoofdsponsor van het concert 
gevonden. Dhr. Franz Rothenburg van Cortjens DC vertelde de 
muzikanten en bestuursleden waarom zij gekozen hadden voor 
de sponsoring van het concert. 

De volgende spreker, dhr. Pieter Janssen, gaf aan vorig jaar tij-
dens het galaconcert genoten te hebben. Hij had nu weer hoge 
verwachtingen voor december. Ook hij benadrukte de samen-
werking om te komen tot die prestatie. 

Dat samen realiseren werd 
symbolisch gemaakt door het
plaatsen van een handtekening 
op een daarvoor bestemd bord 
(gemaakt door Bèr Heuts), waarop
vermeld staat dat het concert 
een samenwerking is. 
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Tussen AMV en leerlingenorkest

Decemberconcert
De eerste maanden van het nieuwe muzikale seizoen stonden 
in het teken van de voorbereiding op het Decemberconcert in 
Hotel Van der Valk te Maastricht. Om het niet een kopie te laten 
zijn van het concert van 2007 werd door dirigent Jo Cobben en 
Nancy Willems gekozen voor niet alleen kerstmuziek. Uiteraard 
maakt kerstmuziek een deel uit van het concert als je dat in 
december uitvoert, maar meer diversiteit in de muziekkeuze is 
ook leuk. 
Het concert wordt wederom omlijst door een zoetwarenbuffet. 
Dat betekent dat voor en na het concert en tijdens de pauze 
genoten kan worden van allerlei lekkernijen, koffie, glühwein en 
warme chocoladedrank. Helaas voor dit nummer van Het Voor-
uitzicht vindt het concert te laat plaats, maar op onze website 
www.heervooruit.nl en in het volgende nummer van Het Vooruit-
zicht een terugblik op het decemberconcert. 
AMV-klas: Alweer met de blokfluit begonnen
In de vorige editie berichten we dat Josette Aerts met 6 leer-
lingen aan de AMV-klas 2008-2009 is begonnen. Nou, het zijn 
er nog steeds zes die met vol enthousiasme bezig zijn: Celine 
Lahou, Richard Somers, Babke Aerts, Koen Mourmans, Shania 
Debets en Ward Goessens. De hele, halve en kwart noot zijn 
al bekend en na de herfstvakantie zijn ook de blokfluiten uit de 
hoezen gekomen. 
Als ik op vrijdagmiddag 5 december de gang binnenstap naar 
de bestuurskamer hoor ik de tonen van “Zie ginds komt de 
stoomboot”.  Niet dat ze al alle noten hebben gehad, maar 
daar is een oplossing voor. De eerste regel wordt gespeeld, de 
tweede gezongen, de derde weer gespeeld etc. Zo kom je ook 
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aan het einde. “Cool” is de opmerking als ze aan het einde zijn. 
Een blik in de schriften geeft inzicht in waar ze zijn. Zo lang zijn 
ze ook nog niet op weg. De sol-sleutel, de notencirkel, de maat-
streep etc. 
Na het spelen staat vandaag de achtste noot centraal. Verba-
zing is er is dat er twee noten in één tel kunnen worden ge-
speeld. Eén van de leerlingen vraagt of dat met de blokfluit ook 
zo is? 
Dan begint het opschrijven van “een is een, twee is twee”, het-
geen toch een moeilijke opgave blijkt te zijn. De combinatie van 
het opschrijven van achtste noten op de juiste toonhoogte blijkt 
een hele opgave. En zo is een uurtje zo om. Voor je het weet 
gaan ze  alweer naar huis. Om te oefenen wat je hebt opge-
schreven. Tenminste daar gaat Josette van uit. 
De familiedag als grote repetitie
Zoals gezegd staat alles bij het leerlingenorkest in het teken 
van het decemberconcert. Dus ook de familiedag. Niet het 
gezin wordt  met de familie bedoeld, maar de Heer Vooruit 
familie. Zondag 23 november was weer zo’n familiedag. En zo’n 
dag wordt meestal gebruikt om bepaalde muziekstukken eens 
grondig door te nemen. Het is dan ook niet verbazend dat  



Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

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

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf



Aangesloten bij:

uw veelzi t
Voor uw:
 kunststof en aluminium ramen
 deuren en schuifwanden
 veranda’s
 rolluiken
 alle soorten zonweringen en 
 hor(deu)ren

SHOWROOM:
 Withuisveld 8, 
 Bedrijventerrein Scharn Noord, Maastricht
 Telefoon 043 - 363 03 41
 Fax 043 - 363 99 60
 www.marand.nl       info@marand.nl

ijdige specialis

Aangesloten bij:



 19

het concert op 21 december a.s. centraal stond tijdens de 
familiedag, die eigenlijk deze keer een dubbele repetitie inhield. 
Tussen de repetities door was er een lunch voor de muzikanten 
(dank aan de verzorgende dames Boelen en Willems) en na-
tuurlijk de inmiddels traditionele wafels van Ulla en Bèr (waar-
voor ook dank). Het is gezellig die dag, even muzikaal doorbij-
ten maar je leert er veel van. Dirigent Jo Cobben keek tevreden 
terug op die dag en wist zeker dat het concert door zou gaan.  
Pieten in het leerlingenorkest
Hoewel de Sinterklaasontvangst geen doorgang vond, stuurde 
Sint wel twee pieten naar het leerlingenorkest om muzikale er-
varing op te doen. De pieten pasten zich aan alsof ze altijd aan-
wezig waren geweest. De Pieten Pietomi Klarina en Pietadine 
Trompi genoten voordat ze weer aan het werk moesten. 



20

Damescomité bereidt 2009 voor

Ons damescomité is alweer volop bezig met de voorbereidin-
gen voor een aantal activiteiten in 2009. Zij laten nog niet alles 
los, maar willen toch al het volgende kwijt. 
Vastelaovend 2009
Na het succes van de cowboys in 2008 moet er natuurlijk een 
goed vervolg komen. Wat het thema is wordt nog niet verklapt, 
maar wel maken de dames al bekend dat de leden verwacht 
worden in zwarte broek en zwarte trui/blouse/hemd. De dames 
van het damescomité zorgen voor de verdere aankleding. 
Witte lakens
Ook staat er iets gepland met witte lakens. Niet op de korte 
termijn, maar het ligt in het verschiet. De dames roepen op om 
oude witte katoenen lakens bij hen in te leveren. Geen hoesla-
kens (dat maakt de spoeling al dunner) maar ouderwetse la-
kens. Dus heeft u nog lakens liggen en doet er niets meer mee, 
de dames van het Damescomité maakt u er gelukkig mee. 
Kienavond 2009: vrijdagavond 20 maart
Ook in 2009 wordt er gekiend bij Heer Vooruit. Na de succes-
volle edities in 2007 en 2008 zijn ook voor 2009 de verwachtin-
gen weer hoog gespannen. Grote opkomst, prachtige prijzen en 
gezellige sfeer karakteriseerden de vorige edities. Dus noteer 
alvast in uw agenda: 
Vrijdagavond  20 maart 2009:
Kienen bij Damescomité Heer Vooruit.
Voor uw agenda: 
Rommelmarkt 18 en 19 april 
Op 18 en 19 april vindt de jaarlijkse rommelmarkt van het Da-
mescomité plaats. Informatie hierover volgt tijdig. Zowel voor 
het huren van kramen als het inleveren van nog te gebruiken 
spullen. 
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Het laatste woord: 
Boy Eggen
Door: Huub Hoche

In het vorige Vooruitzicht 
kondigden we aan dat Huub 
Hoche regelmatig een bijdra-
ge zou leveren. In deze editie 
zijn 2e interview met een lid 
van het KTK: Boy Eggen. 
Boy Eggen is 15 jaar jong en 
woont samen met zijn ouders 
Marc en Monique in de Hoog-
straat 6 te Eijsden. 

Op welke school zit je en waar ben je voor aan het leren?
Ik zit op het Sint Maartenscollege en leer voor metaal.
Wordt er bij Heer Vooruit genoeg aandacht besteed aan de 
jeugd?
Ja, we gaan op jeugdkamp en er wordt van alles georganiseerd 
voor de jeugd. 
Wat zijn buiten Heer Vooruit je andere hobby’s ? 
Buiten zijn met vrienden: voetballen en crossen. 
Hoe bevalt het je bij het K.T.K. ?
Heel leuk, iedereen is aardig en de repetities zijn leuk. Ook na 
de repetitie. De uitstapjes die we maken zijn altijd erg gezellig!
Je krijgt 100 euro en mag gaan shoppen, waar kom je mee 
thuis?
Leuke kleren en een paar mooie schoenen. 
Boy 100 euro……….



22

Je bent slagwerker, nooit ambities gehad om een ander 
instrument te gaan spelen?
Nee, eerst wilde ik altijd trompet spelen, maar dat beviel me 
niet. Vervolgens ben ik begonnen met slagwerk en dat was wat 
ik wilde. 
Waar heb je een hekel aan?
Waar ik een hekel aan heb is aan mensen die negatieve dingen 
vertellen over de familie.
Heb je ambities in de toekomst toe te treden tot het harmo-
niekorps?
Nee, want ik vind het bij het KTK veel leuker. Het is een kleinere 
groep dan bij de harmonie, dus veel gezelliger.
Hoeveel jaar heb je les gevolgd en wie waren je “mees-
ters”?
Ik heb 2 tot 3 jaar op de drumschool van Maastricht gezeten. 
Toen ben ik overgekomen naar het KTK en heb les gehad van 2 
leraren. Tot slot heb ik nog even van Richard les gehad. 
Je opa is meer dan 40 jaar lid geweest van Heer Vooruit. Ga 
je hem dit nadoen?
Ja, als het lukt probeer ik dit na te doen. Eigenlijk hoop ik nog 
veel langer bij Heer Vooruit te blijven.
Het laatste woord is aan Boy Eggen:
Ik vind het heel leuk bij het K.T.K. en hoop dat ik er nog lang bij 
mag blijven !

Boy bedankt. 

Extra ledenvergadering :
13 januari 2009 in Aen de Wan

Enige agendapunt: Benoemen nieuwe bestuursleden
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 De Club van 50  
 

De Club van 50 is opgericht. Belangstellenden die onze 
Harmonie een warm hart toedragen kunnen door het 

overmaken van € 50,00 toetreden tot de club voor 2009. Uw 

gave wordt door de vereniging welwillend ontvangen en goed 

gebruikt. Stuur een email met uw gegevens naar 
secretariaat@heervooruit.nl en u ontvangt een acceptgiro om 

de bijdrage te voldoen. Uw naam wordt op de website 

vermeld (indien gewenst) bij de Club van 50.  
 

Ophalen oud papier 
 
Ook in 2009 gaat het ophalen van oud papier ‘gewoon’ door. 

De opbrengst hiervan is voor de vereniging een grote bron 

van inkomsten die we niet kunnen missen. Circa eenmaal per 
half jaar bent u aan de beurt.  

De eerste ophaaldata van 2009 zijn: 

• 24 januari 2009 

• 28 februari 2009 
• 28 maart 2009. 

 

 
Schaatsen bij Winterland 
 

Op zaterdag 3 januari a.s. gaat de jeugd van Heer Vooruit 
schaatsen bij Winterland. Velen hebben zich inmiddels 

aangemeld hiervoor. Aanmelden kan nog bij Lindy Mast  

(bloemetje83@hotmail.com) of Agnes Braeken (3611509). 

We verzamelen om 17.45 uur bij de klok op het Vrijthof. De 
kosten zijn door een sponsor beperkt: nihil. Niet iedereen 

schaatst, maar ook toeschouwers zijn nodig.  
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Muziek in de kunst
Muziek is een regelmatig terugkerend onderwerp in de kunst. 
In diverse vormen komt de muziek tot uitdrukking in de kunst. 
Deze keer sta ik stil bij een olieverfschilderij “Gitaar aan de zee”  
uit 1925, van Juan Gris, een Spaanse kunstenaar (1887 tot 
1927).  

Juan Gris werd geboren in Madrid als José Victoriano Gon-
zález. Hij  studeerde aanvankelijk voor ingenieur, maar gaf deze 
studie op voor een loopbaan in de kunst. Op 19-jarige leeftijd 
verliet Juan Gris Madrid en vestigde hij zich in Parijs. Hij betrok 
een atelier op Monmartre en maakte daar kennis met Pablo Pi-
casso. In Parijs maakte Juan Gris spotprenten voor de kranten. 
Daarnaast maakte hij aquarellen.
In 1920 kreeg Juan Gris een borstvliesontsteking waarvan hij 
nooit helemaal herstelde. Juan Gris overleed, na een lange 
periode van ziektes, op 40-jarige leeftijd in 1927 aan een bloed-
vergiftiging.
Juan Gris vereenvoudigde voorwerpen, zoals ook hier te zien. 
Het schilderij is bezit van en te zien in het Reina Sofia Nationaal 
Museum in Madrid. 
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Oefentherapie Mensendieck voor musici

Klachten bij het musiceren
Muziek maak je niet alleen met je instrument, maar ook met je 
lichaam. Voor de dirigent geldt zelfs: het lichaam is het instru-
ment.
Om ontspannen te kunnen musiceren is een goede lichaams-
beheersing dus essentieel. Een verkeerde houding of techniek 
kan tot allerlei klachten leiden, zoals pijn en ontstekingen aan 
spieren, pezen en gewrichten of problemen met de ademhaling.
Wat doet een oefentherapeut Mensendieck?
Veel klachten kunnen behandeld of – beter nog – voorkomen 
worden door een oefentherapeut Mensendieck die in de behan-
deling van musici gespecialiseerd is. De oefentherapeut maakt 
je bewust van je houding en manier van spelen in relatie tot je 
klachten, maar ook van de reactie van je lichaam op pijn, (over)
belasting en spanningen.
De oefentherapeut begeleidt en traint je in het aannemen van 
een gezondere houding en manier van spelen. Zo leer je ver-
keerde (speel) gewoontes te herkennen en te doorbreken. 
Dat klinkt door in de muziek die je maakt.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met

Irene Jansen

Oefentherapeut Mensendieck
Savelsbosch 52, Maastricht
Tel. 0655963033
Praktijk in Heerlen
en Maastricht
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Historie: 1993: Zaate herremeniekesmonument

Op 3 juni 1993 verscheen in Dagblad De Limburger een foto 
van kunstenaar Han van de Wetering op het Vrijthof op de plek 
waar het Zaate Hermeniekes monument moest verrijzen. En 
naast de kunstenaar poseren leden van Harmonie Heer Vooruit 
op de plaats waar de bronzen beelden moeten komen. Volgens 
de aantekening op het krantenknipsel betreft het Roger Schlei-
pen, Math Schurgers, Jan Simon en Barbara  Leunissen. 
Wat wil het geval: tussen de gemeente en de kunstenaar is nog 
geen overeenstemming over de plaats waar de beeldengroep 
op het Vrijthof moet komen. De kunstenaar wil in de buurt van 
het Spaans gouvernement en de gemeente aan de overkant. 
Juist als van de Wetering met het etaleren begint stopt de bus 
van Heer Vooruit nabij het Spaans gouvernement op weg naar 
de receptie van dhr. J. Mayeur. Spontaan werken zij mee als 
figuranten. De foto is van Paul Mellaart. 
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Vreug in 2008.  
 

E jaor höbbe veer gewach op Keersemes 2008. Boe veurig jaor de 

vastelaovend al ziene sjeem veuroet worp in december, is noe vaan 

maskes nog niks gesignaleerd op de kelender.  

 
Bèste Keersmaan,  

Ut waor miech ut jaor wel dat 2008.Ut begos 

rommelig wie gezag. En alles waor vreug dit 
jaor. Zoe laog de snie nog op de dake wie ut 

twiede Paosdaag waor. Zelfs Paose waor  

vreug. De groepsfoto mèt de nuij uniforme  

mos gaw gaw gemaak weurde ,’s mörregesvreug. Mèr ut resultaot 
mog der zien: zowel vaan de uniforme es vaan de foto. Trots hange 

veer noe aon de moer in Aon De Wan. Daan biste get este dao 

hings (en Wim af en tow ins mèt unne stöpdook euver diech vrijf).  
 

Us Damescomité waor ouch vreug debij. Al hiel gaw in ut jaor 

hadde zie unne kienaovend, es ierste activiteit nao de 
vastelaovend. Gesteund door de (veural) Hierder ondernummers  

vloge de sjoen prijze de deur oet. Diverse activiteiten volgden nog. 

Veer höbbe gezeen wat zie dit jaor allemaol veur de vereiniging 

höbbe gedoon.  
 

Eedere 4e zaoterdeg vaan de maond zien us lede vreug debij um ut 

aajt pepier op te hole in Hier. Veur de vereiniging un onmisbare 
bron vaan inkomste, Mèr de lede motte vreug aon de bak. En dat 

dege ze. Eedere maond opnuij.  

     

En wèt geer wee ouch vreug waor dit jaor? 

Us KTK. En boe waore die daan vreug dit jaor 
huur iech uuch dinke? Toch neet vreug weg in 

de kaffee? Nein, die waore vreug bij de 

waterprocessie in augustus ter gelegenheid 

van75 jaor Basiliek OLV.  

Zie voorte op boot 1 (jao: ein) en opende de waterprocessie. Veer 

waore natuurlik greuts tot die vaan us veurop ginge, zoe vreug 

debij waore.  

 
    

 

 

 

 

 

 

Wee ouch vreug waor, waore de jäöglede op ut Meziekkamp in 

Maria Hoop. Drei lede hadde veur de jäög e kamp georganiseerd en 

’s mörreges vreug waor un ongecontroleerd concèr de wèkker.  
 

Vreug mos de herremenie in Maoseik zien. Neet ’s middegs veur 
de parade, mèr al vreug veur ut opluustere vaan de mis es opening 

vaan ut Euregionaal treffe. Keersmaan ut is zoe mèr unne greep oet 

de vreuge mominte in ut jaor. 

 

En tot slot wil iech uuch Keersmaan zègke tot ouch eine laat waor 
dit jaor: Us Galacomité. Boe zie normaal in november zitte mèt hun 

concèr, waor ut noe pas 13 december, tösse Sinterklaos en uuch in. 

Dat sleit un brök tösse                          de fieste. Väöl luijj höbbe 

ziech onder hun leiding                             ingezat veur die prachtige 
prestatie bij Mercedes                                 CAC. Us muzikante, ut 

KTK, ut damescomité,                                 de soliste, de sponsoren, 

de comitélede zellef en                               ut bestuur waore actief 
um ut concèr te laote                                 slage. Mèt succes! 

 

Keersmaan, iech dink tot unne groete MERCI op 

z’n plaots is veur alle lui die hei genump en neet       
genump zien, die ziech aofgeloupe jaor höbbe 

ingezat veur de vereiniging.  

   DAANK daoveur en fijn fiesdaog. !!!  
         Op nao ut Vreugjaor.  
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aajt pepier op te hole in Hier. Veur de vereiniging un onmisbare 
bron vaan inkomste, Mèr de lede motte vreug aon de bak. En dat 

dege ze. Eedere maond opnuij.  

     

En wèt geer wee ouch vreug waor dit jaor? 

Us KTK. En boe waore die daan vreug dit jaor 
huur iech uuch dinke? Toch neet vreug weg in 

de kaffee? Nein, die waore vreug bij de 

waterprocessie in augustus ter gelegenheid 

van75 jaor Basiliek OLV.  

Zie voorte op boot 1 (jao: ein) en opende de waterprocessie. Veer 

waore natuurlik gr s tot die vaan us veurop ginge, zoe vreug 

debij waore.  

 
    

 

 

 

 

 

 

Wee ouch vreug waor, waore de jäöglede op ut Meziekkamp in 

Maria Hoop. Drei lede hadde veur de jäög e kamp georganiseerd en 

’s mörreges vreug waor un ongecontroleerd concèr de wèkker.  
 

Vreug mos de herremenie in Maoseik zien. Neet ’s middegs veur 
de parade, mèr al vreug veur ut opluustere vaan de mis es opening 

vaan ut Euregionaal treffe. Keersmaan ut is zoe mèr unne greep oet 

de vreuge mominte in ut jaor. 

 

En tot slot wil iech uuch Keersmaan zègke tot ouch eine laat waor 
dit jaor: Us Galacomité. Boe zie normaal in november zitte mèt hun 

concèr, waor ut noe pas 13 december, tösse Sinterklaos en uuch in. 

Dat sleit un brök tösse                          de fieste. Väöl luijj höbbe 

ziech onder hun leiding                             ingezat veur die prachtige 
prestatie bij Mercedes                                 CAC. Us muzikante, ut 

KTK, ut damescomité,                                 de soliste, de sponsoren, 

de comitélede zellef en                               ut bestuur waore actief 
um ut concèr te laote                                 slage. Mèt succes! 

 

Keersmaan, iech dink tot unne groete MERCI op 

z’n plaots is veur alle lui die hei genump en neet       
genump zien, die ziech aofgeloupe jaor höbbe 

ingezat veur de vereiniging.  

   DAANK daoveur en fijn fiesdaog. !!!  
         Op nao ut Vreugjaor.  

 

 

 

 

 

 

uut



Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame
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BestuurBest 
Bestuur, comité’s  

en (ere) leden  

wensen U en elkaar 

Fijne feestdagen en 
een voorspoedig 

2009!
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Wis geer………….
• Dat de vergrijzing in de Harmonie zover is doorgedrongen  
dat Sinterklaas geen doorgang kon vinden omdat er te weinig                              
Sinterklaasgerechtigde kinderen waren ?    
Er voor 2009 eventueel naar een alternatieve bezigheid wordt 
gekeken?
• Dat er op 27 december een avondwandeling plaatsvindt?   
Geïnteresseerden worden om 19.00 uur bij Aen de Wan   
verwacht voor een 2 uur durende tocht. De deelname   
prijs bedraagt € 3,50 te voldoen bij opgave bij de bestuursleden.  
Een zaklamp is noodzakelijk. 
• Dat de speurtocht naar oude ‘Het Vooruitzichten’ onvermin- 
derd voort gaat. De gevraagde nummers uit 1984 zijn terecht, 
waarvoor dank aan Griet en Math. Nu zijn we nog nog op zoek 
naar de jaargang 1999, de nrs 2 en 3 en de jaargang 2003 
nummer 2. Wij houden ons aanbevolen om de serie zo te com-
pleteren. 

Agenda eerste deel 2009
1 januari  Nieuwjaarstreffen in Aen de Wan
18 januari Uitroepen prins carnaval Heer
23 februari Carnavalsoptocht Heer
februari   Carnavalsconcert
20 maart Kienavond damescomité
11 maart Jaarvergadering
6 april  Palmpasen leerlingenorkest
13 april Jaarfeest
18 /19 april  Rommelmarkt damescomité
3 mei   Communie Heer
17 mei  Gezamenlijk concert met Voerendaal in Heer
31 mei  Pinksterprocessie




