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Voorwoord

Traditioneel staat de voorjaarseditie in het teken van de jubilarissen, 
die Paasmaandag in het zonnetje worden gezet. Ook deze keer hebben 
wij weer jubilarissen: 5 in getal, terwijl twee muzikanten Bondsjubilea 
vieren. Over onze verenigingsjubilarissen Josette Aarts, Katinka 
Folmer, Danny Boelen, Maria Walraven en Peter Budy dus meer in dit 
Vooruitzicht en het volgende. En alvast proficiat namens de redactie. 
Zo ook aan de Bondsjubilarissen Eric Jeurissen en John Koopman.

We pakken de draad op bij het afgelopen Kerstfeest. Een prachtig 
concert van ons leerlingenorkest in kerstsfeer bij hotel Van der 
Valk sloot het jaar af. Ook werden kerstmannen (m/v) op straat 
gesignaleerd, die verdacht veel op Heer Vooruit muzikanten leken. 

Carnaval stond meteen begin 2008 centraal. Als echte cowboys trok de 
harmonie door Heer. Na de vastentijd volgt het Paasfeest. Voor onze 
harmonie helemaal speciaal omdat Paasmaandag de nieuwe uniformen 
worden gepresenteerd. Wat zullen ze er weer sjiek op staan de 
komende jaren. Paasmaandag zal dan ook in alle vroegte een nieuwe 
groepsfoto van de harmonie worden gemaakt. Dank aan allen die deze 
nieuwe uniformen mogelijk hebben gemaakt waaronder het comité dat 
zich hiermee heeft bezig gehouden en het comité Een eeuw Harmonie 
Heer Vooruit. 

Het concert samen met de koninklijke harmonie van Gronsveld sluit 
deze editie af. De ledenvergadering is het volgende begin.  

Wij wensen U allen prettige Paasdagen, een geslaagd Jaarfeest en 
hopelijk zit het nieuwe uniform als gegoten. 
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Jubilaris Peter Budy: 40 jaar Harmonie Heer Vooruit

Qua muziekinstrumenten was de accordeon de eerste liefde van 
Peter Budy. Hij werd bevangen door het instrument omdat zijn vader 
eveneens accordeon speelde en dus het voorbeeld gaf. Peter moest 
echter stoppen met het accordeon spelen omdat zijn rug te zwak 
hiervoor was. Daarom verplaatste hij zijn aandacht naar,  in eerste 
instantie, de kleine trom. 

In 1968 begon Peter bij de drumband. Hij woonde op dat moment 
in Ulestraten (hetgeen niet lang duurde), maar kwam via de 
familierelaties bij Harmonie Heer Vooruit terecht. Hij herinnert zich 
uit die beginjaren de carnaval van 1969 toen de optocht niet uittrok 
vanwege de hevige sneeuwval. Gestart met de kleine trom ontdekte 
hij al snel dat hij feeling had voor het melodische slagwerk. Hij kreeg 
les op de muziekschool, waar Jean Semmeling zijn leermeester was. 

Vanuit de drumband schoof Peter door naar het harmonieorkest 
als slagwerker. Hij bleef wel lid van de drumband en hielp deze 
ook mee bij bijvoorbeeld concoursen. Peter zelf spreekt van een 
dubbellidmaatschap bij drumband en harmonieorkest. Naast Heer 
Vooruit is hij ook een tijd verbonden geweest aan Fanfare St. 
Gertrudis uit Sint Geertruid als instructeur. 

Het familiegevoel acht hij het sterke punt van de Heer Vooruit. Al 
merkt hij er wel bij op dat het nu toch allemaal wat zakelijker is 
geworden. Vroeger was het sfeervoller. Als voorbeeld noemt hij de 
Paasmaandag, waarbij een rondgang langs de cafés werd gemaakt, 
hetgeen thans niet meer aan de orde is. 
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Andere herinneringen heeft hij aan een concertreis naar Krombach. 
Naast het muzikale deel vloeide ook het bier in de half liter pullen 
rijkelijk. Toen waren er meer van die uitstapjes. 

Foto: Dave van Tilburg / www.happypicture.nl

Een ander memorabel moment noemt hij het concours van 1968. Hij 
mocht zelf nog niet meedoen, maar was wel aanwezig in Heerlen. 
Zo’n eerste concours maakte veel indruk op hem. 
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Hij is zelf geen liefhebber van op concours gaan. Wel vindt hij dat 
een concours op zijn tijd moet plaats vinden. Dan heb je een drive en 
een moment om naar toe te leven. Maar fatsoenlijke concerten horen 
er ook bij. Hij verwijst naar de galaconcerten, die toch een bepaald 
cachet hebben en een bepaald traject hebben om naar toe te werken. 
Het feit dat er nu meer concerten staan gepland juicht hij toe. Ook het 
carnavalsconcert zou weer terug moeten komen. Daar worden goede 
herinneringen aan bewaard. 

Peter is binnen de familie, die inmiddels al enige tijd woonachtig is in 
Eijsden, de enige muzikant. Zijn drie kinderen Manon, Erik en Mark 
hebben geen belangstelling voor muziek evenals zijn vrouw Jennie. 
Gesproken over de familie mag natuurlijk niet onvermeld blijven 
zijn ‘lidmaatschap’ van de Budy-kapel, die optreedt bij bijzondere 
gelegenheden binnen de familie zoals recentelijk de 50 jarige bruiloft 
van Chrit en Leen. 

Als Peter gevraagd wordt naar de toekomst van Heer Vooruit geeft hij 
aan dat de jeugd het allerbelangrijkste is. Jeugd werven en vasthouden 
is van groot belang voor de harmonie. En een concertreis naar het 
buitenland mag ook wel weer eens. Voor de rest hoopt hij het 50-
jarig jubileum te bereiken bij de harmonie spelend, op dezelfde 
instrumenten als nu. 

Aan het einde van het gesprek wordt de Paasmaandag doorgenomen. 
Op de vraag of hij tussen het bestuur wil lopen als jubilaris antwoordt 
hij: “laat mij maar gewoon tussen de ‘jongens’ lopen”. 

Peter van harte proficiat met je jubileum !
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Maria Walraven, 12,5 jaar klarinet

Het is met een gekke slag begonnen met Pinksteren 1994 na de 
processie. Maria hikte aan tegen het lezen van de muziek en was bang 
dit niet onder de knie te krijgen. Met Pinksteren werd zij overgehaald 
toch vooral te beginnen. Chrit Pasmans, die haar overhaalde, werd 
haar eerste leermeester. Maria weet het nog precies. Zij heeft een 
schriftje bewaard, dat er bij gehaald wordt, met daarin vermeld de 
eerste beginselen van de muziek. Zo is precies bekend, dat zij op 13 
februari 1995 om 16.00 uur haar eerste les had. 

En daarna ging het snel. Maria wilde aanvankelijk met de saxofoon 
beginnen, maar het werd klarinet. Kon zij altijd nog overstappen 
naar de saxofoon werd gezegd. Maar Maria is de klarinet altijd 
trouw gebleven. Tot op de dag van vandaag speelt zij zowel in het 
Harmonie-orkest als in het leerlingenorkest klarinet. Veranderen van 
instrument wil zij ook niet meer. Te meer omdat sedert haar polsbreuk 
het functioneren niet meer helemaal hetzelfde is geworden als 
voorheen. 

Maria is via haar man Jef betrokken geraakt bij Harmonie Heer 
Vooruit. Beiden waren betrokken bij de Harmonie St. Laurentius 
(Bemelen) toen zij elkaar ontmoetten. Jef had zijn roots in Heer en 
zo kwam Maria bij Heer Vooruit terecht. In eerste instantie niet als 
spelend lid. 

Wat bij Maria meermaals doorklinkt is dat zij het vooral gezellig 
wil hebben en plezier wil beleven aan het maken van muziek. 
Bestuurlijke zaken hebben niet meteen haar interesse als ze maar 
plezier beleeft aan repetities, concerten en andere activiteiten. 
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Zij herinnert zich haar eerste concours. Na anderhalf jaar klarinet 
spelen  mocht zij mee op concours. Weliswaar aangepast (alleen die 
partijen die zij beheerste) maar zij ging meteen mee. Dat concours 
vond plaats in Venlo. Andere speciale herinneringen heeft Maria 
niet echt. Na enige bedenktijd wordt het carnavalsconcert genoemd 
waarbij een andere jubilaris, Peter Budy, op een aambeeld sloeg. Het 
is jammer dat zo’n concert al lang niet meer heeft plaatsgevonden. 
Maria juicht het toe dat er weer meer concerten staan gepland, omdat 
ze het leuk vindt om muziek te maken. 

Het familiegevoel bij Heer Vooruit acht zij zeker aanwezig: samen 
lachen, samen huilen. De vaste kern is altijd bij elkaar als er iets is. Ze 
is ‘greuts’ op de nieuwe uniformen en kijkt er naar uit als de harmonie 
zich in het nieuw presenteert met Pasen. 

Praten met Maria betekent ook automatisch dat de kleinkinderen 
aan bod komen. Vol trots laat oma Maria de foto’s van haar drie 
kleinkinderen zien: Roel, Kasper en Tijm. Een communie staat voor 
de deur en een doopfeest is pas geweest. Drie stamhouders meldt ze. 
Aan de inrichting in het huis (eetstoel, speelgoed, kapstokjes bijv.)  
is te zien dat de kleinkinderen oma vaak bezoeken en omgekeerd 
gebeurt dat ook. Of het muziekvirus de kinderen ook te pakken krijgt, 
is nog maar de vraag. Maar de omstandigheden zijn er wel ideaal voor 
want opa, oma, zoon Harold en ook schoondochter Esther hebben 
allemaal muziek gemaakt of maken dat nog steeds. 

Als we kijken naar de toekomst van Heer Vooruit maakt zij zich 
zorgen over het terug lopend aantal leden. Met name bij het houtwerk 
kunnen nog wel wat nieuwe leden worden gebruikt. 
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Bij het naar buiten gaan drukt ze ons op het hart niet te veel ophef te 
maken over het jubileum. Zij houdt er niet van in het middelpunt van 
de belangstelling te staan. 

Foto: Dave van Tilburg / www.happypicture.nl
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Danny Boelen, 12,5 jaar selfmade slagwerker

Danny Boelen kan zich het begin nog goed herinneren. Zijn eerste 
lessen kreeg hij van Luc van Engelshoven in De Ridder. We 
schrijven begin 1995. Hij was altijd op zondag aanwezig daar in het 
etablissement, ooit gerund door zijn opa. Op een gegeven moment 
stroom je dan vanzelf in bij de Harmonie. Zoals vele slagwerkers 
begon Danny op de kleine trommel. 

Scholing op de slagwerkinstrumenten heeft hij weinig gehad. Hij 
bezocht wel de drumschool en Kumulus. Door steeds wisselende 
leraren (drumschool) en langdurige uitval van een leraar (Kumulus) is 
hij voortijdig gestopt bij deze opleidingen. Een muziekdiploma is dan 
ook niet aanwezig. Maar daarom niet ‘getreurd’. 

Hoe te spelen op de percussie-instrumenten heeft Danny veelal zelf 
ontdekt  Of het nu de trom is, het drumstel of ander (melodisch) 
slagwerk: Danny weet er wel raad mee. Geen slagwerkinstrument is 
hem vreemd. Een vorm van selfmade percussionist. Thuis slaat hij 
ook op alles zegt hij. 

Zijn interesse gaat zelfs zover dat hij momenteel aan het studeren 
is om later zelf een muziekwinkel te beginnen gespecialiseerd in 
slagwerkinstrumenten. Hij weet de instrumenten te bespelen, weet 
hoe de instrumenten in elkaar zitten en hoopt voor zijn idee markt 
te vinden in Maastricht, met zijn vele muziekverenigingen en 
muziekopleidingen. 

In 2000 is hij gevraagd door José Froijen voor het leerlingenorkest. 
Vooral vanaf toen is hij ook met meer instrumenten in aanraking 
gekomen. Momenteel slaat hij veelvuldig op de pauken bij het 
leerlingenorkest. Maar ook op ander slagwerk als het moet. 
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Van het harmonieorkest heeft hij enkele jaren deel uit gemaakt. Hij 
werd gevraagd te helpen bij het concours in 2002 en heeft vanaf 
ongeveer een jaar daarvoor tot een jaar daarna hierbij meegespeeld. 

Foto: Dave van Tilburg / www.happypicture.nl 



Als jongste lid van de vereniging nam hij deel aan het concours. 
Daarna leverde dat te veel verplichtingen op en ‘beperkt’ Danny zich 
tot het leerlingenorkest en het K.T.K. 

Met het K.T.K. is ook zijn grote liefde genoemd. Enthousiast vertelt 
hij over de nieuwe werken die worden ingestudeerd (o.a. het werk van 
René Op den Buijs) en die een ware uitdaging vormen. Paasmaandag 
zal daarvan het resultaat hoorbaar worden. Duidelijk is dat de nieuwe 
werken bij hem een schot in de roos zijn. 

Gevraagd naar zijn herinnering over de 12,5 jaar noemt hij het door 
het KT.K. behaalde Nederlands Kampioenschap in 2006 in Barneveld 
dan ook als eerste. Het resultaat en het traject er naar toe vond hij 
geweldig. Hij haalt aan de extra kick die het K.T.K. kreeg toen op 
de website van de ‘tegenstander’ gesproken werd van een kleine nog 
te nemen hobbel. Typisch Heer Vooruit vindt hij: Van tevoren een 
bepaalde coulance, maar op het moment U staan ze er. Hoort ook bij 
het familiegevoel van de harmonie vindt Danny. 

Herinneringen heeft hij genoeg. Hij noemt ook het promsconcert van 
het leerlingenorkest tijdens het 100-jarig bestaan. Een unieke ervaring 
en het chicste concert dat hij meemaakte. Hamont-Achel gaat hij door, 
de Paasmaandagen, de play-inn; kortom vele goede herinneringen aan 
12,5 jaar Heer Vooruit. 

Gevraagd naar de toekomst geeft hij aan te hopen nog lang bij de 
harmonie te kunnen blijven. Daarbij hoopt hij wel weer eens een 
reis naar het buitenland te kunnen maken met de gehele vereniging 
of een muziekkamp voor de jeugd. En dat in combinatie met zijn 
ondernemerschap in de muziek ziet hij de toekomst helemaal zitten. 

Danny proficiat met je jubileum en succes in de toekomst!

11
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Jubilaris Katinka Folmer

In deze editie van Het Vooruitzicht mist u een interview met 
jubilaris Katinka Folmer. Ook zij is 12,5 jaar lid van Harmonie Heer 
Vooruit. Om praktische redenen is het niet gelukt met haar op tijd 
een interview te houden. Een interview langs digitale weg werd als 
onpersoonlijk ervaren en dus is er in overleg met de jubilaris voor 
gekozen in het volgende nummer, waarin wordt teruggeblikt op het 
jaarfeest, een interview met haar te plaatsen en de foto. 

Vanaf deze plaats Katinka wel alvast van harte proficiat met je 
jubileum.

Instrumentencommissie

Aan alle muzikanten, 
  
Mocht je vragen hebben over een bepaald instrument over beschadigingen, 
reparaties etc. meld je dan tot de volgende leden van de instrumentencommissie:
bassen, trombone, hoorn, of strijkbas

Marcel Driessen,043- 6040871, Marcel.Agnes@home.nl
trompet of tuba 

Pierre Budy, 043-3614014, pbudy@home.nl
dwarsfluit, saxen, hobo, klarinet of fagot

Wies Budy, 043- 4092003, wiesbudy2@home.nl
slagwerk van het harmonie orkest

Jef Walraven, 043- 3613787, jef.maria@home.nl
alle instrumenten van het KTK

Rob Boelen, 043- 3630307, boelenrob@hotmail.com
bestuurlijke zaken mbt instrumenten

Jan van Hooren, 0629319080, jan.2007@live.nl
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Tussen AMV en leerlingenorkest 

I. Jeugdcarnaval van 3 Heerder verenigingen
De jeugdafdeling van Harmonie Heer Vooruit, de Scouting en de 
volleybalclub organiseerden twee weken voor de carnaval weer een 
carnavalsavond speciaal voor de jeugd in Aen de Wan. Uitgedost in 
allerlei kleurrijke kledij amuseerden de jongeren zich onder het genot 
van een flesje fris, een zakje snoep of chips. 

Voor de gelegenheid werd een raad van elf geïnstalleerd en een heuse 
prins en prinses onthuld. Namens de jeugd van de 
harmonie maakten de AMV-leerlingen Falco en Floyd 
van Hassel deel uit van de raad van elf. Zij begeleiden het 
prinsenpaar afkomstig uit de scouting. 

Uiteraard was er ook een wedstrijd. Wie de mooiste ‘pekskes’ had. 
De binnen Harmonie Heer bekende Bernice en Jérome Magnee 
vielen daarbij in de prijzen. Zij waren verkleed als Minnie Mouse en 
Pinokkio. 

Daarmee was de inbreng van de harmonie nog niet op. We vermelden 
ook de taak als ‘moeljaan’ van Jordy Custers. Hij nam deze taak op 
zich binnen de Sjraveleirkes. 
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Een laatste wapenfeit van de harmonie betrof de onderscheiding van 
Nancy Willems. Zij werd door de presentator Enrico onderscheiden 
voor haar inzet voor de vereniging en dan met name voor de jeugd.

Ondanks de afwezigheid van de voetbalclub en de concurrentie van 
een voetbalwedstrijd werd de avond goed bezocht. Tot in de voor 
kinderen late uurtjes (22.00 uur) ging de avond door, waarna de 
bergen confetti en ander afval gezamenlijk werden opgeruimd. Een 
leuke traditie had een vervolg gekregen met dank aan de organisatie. 

II. Nieuwe leden leerlingenorkest
In januari is het leerlingenorkest uitgebreid met 3 nieuwe leerlingen. 
Op de eerste repetitie in 2008 van het leerlingenorkest kon Agnes, 
die ook haar rentree maakte na een tijd van afwezigheid, Bernice 
Magnee en Raymond Braeken welkom heten. Bernice wordt onder 
de hoede genomen door José om zich verder te bekwamen in het 
spelen op de hoorn. Raymond is gestart met de tuba en samen met 
Dennis vormt hij nu een ‘tubasectie’. De tweede repetitie kende een 
derde nieuw gezicht. Jordy Custers versterkt de slagwerkgroep en zal 
door de gehele groep onder hun hoeden worden genomen. Uiteraard 
wensen wij de nieuwelingen vooral veel (muziek)plezier en muzikale 
ontwikkeling toe bij het leerlingenorkest. 
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III. Play Inn in Eijsden op 20 april a.s. 
Voor het leerlingenorkest staat de Play Inn op 20 april a.s. op het 
programma. Samen met de jeugd van de harmonie uit Eijsden (de 
blauw) en de harmonie uit Heugem wordt één dag gemusiceerd. Als 
afsluiting omstreeks 17.00 uur een gezamenlijk concert. Locatie: 
Harmoniezaal in Eijsden, Pr. Bernhardstraat 4. 

IV. Kerstconcert leerlingenorkest 

Toen bekend werd dat het kerstconcert van het leerlingenorkest op 
Winterland niet door zou gaan, moest snel gehandeld worden. In 
Hotel Van der Valk vonden we de partner die ons de gelegenheid 
bood om te musiceren. Aangekleed met een zoetwarenbuffet zou een 
traditie geboren kunnen worden. Daarnaast was het voor ons heel 
belangrijk dat het concert, waarvoor al een tijd werd geoefend, door 
zou kunnen gaan in kerstsfeer. 

Onder leiding van Jo Cobben en met optredens door drie solisten 
werd door onze leerlingen gestalte gegeven aan het concert. Terug 
van weg geweest kondigde Agnes Braeken het orkest aan. Geopend 
werd met het bekende White Christmas nadat de bezoekers eerst van 
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allerlei lekkernijen hadden kunnen proeven. Vanaf het begin werd de 
kerstsfeer vorm gegeven door muziek en entourage. Na Angels volgde 
de eerste solo met trompet van Nancy Willems tijdens Morricones 
melody. Via o.a. Can you feel the love tonight van Elton John en 
Jingle bells bereikten we de pauze. 
Na de pauze was het al snel de beurt aan Dennis Wouters voor zijn 
solo met de tuba in de Holy City. Het muziekwerk waaraan al vanaf 
september gewerkt was kwam volledig tot wasdom voor de kleine 
100 toeschouwers. 

Maar daarmee was de ‘koek’ nog niet op. Alvorens na afloop nog een 
glaasje glühwein of warme chocomel te drinken stond nog een derde 
solo te wachten. Staande, verhoogd op twee kistjes, mocht Sjors Dirix 
het van Wham bekende Last Christmas muzikaal ‘dragen’. Volleerd 
kweet hij zich van zijn taak. Het leerlingenorkest en dirigent Jo 
Cobben kunnen terug kijken op een sfeervol en geslaagd concert in 
Hotel Van der Valk. We zullen ons nu beraden of dit het begin van een 
traditie is geweest. Wellicht op 21 december………
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Kerstmannen in actie

Vlak voor kerstmis raasden in rode pakken geklede kerstmannen door 
Heer. Voor wie beter keek werd al snel duidelijk dat dit ook wel eens 
Heer Vooruit-ers konden zijn. Voor wie de kerstman/vrouw 
niet herkent: 

bovenste rij: Rob Boelen, Dennis Wouters, Maarten Bovy, 
John Purnot en Huub Hoche.
Zittend: Boy Eggen, Kyara Hoofs en Nadine Cobben.
Bedankt voor jullie inzet en de opbrengst voor de vereniging. 

Bedankje
 Nu ik bijna helemaal hersteld ben wil ik jullie hartelijk danken
 voor de getoonde belangstelling en serenade tijdens de    
 herstelperiode van mijn ongeval en ziekte van mijn echtgenote.
 Jullie belangstelling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
 ons herstel.
   Jo, Ilse, Naomi en Kyara Hoofs
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Gezamenlijk voorjaarsconcert
Harmonie Heer Vooruit
Kon. Harmonie Gronsveld
op 8 maart 2008
Concertdeel Heer Vooruit:
- Ateneo Musical
- The Mask of Zorro
- Slavische dansen
- Armenian Dances
- The best of
 Earth Wind & Fire



Josette Aerts: 12,5 jaar muzikant en docente bij HHV

Het interview met Josette vindt op een vrijdagmiddag plaats vóórdat 
de AMV klas arriveert. Hebben we meteen een natuurlijk einde 
aan het gesprek, want anders kun je blijven praten met Josette over 
muziek, concerten etc. We kennen Josette Aerts bij Heer vooruit in 
twee hoedanigheden. Allereerst als uitstekend musicus (bespeler 
van de hobo) en daarnaast als docente van de AMV-klas. Al jaren 
brengt zij op vrijdagmiddag aan de startende leerlingen de eerste 
beginselen bij van de muziek. Dat moet je kunnen om, als je zelf het 
Conservatorium af hebt; steeds weer beginnen met de hele en halve 
noot. Josette is aan haar elfde seizoen muzikale vorming bij HHV 
bezig.

Wie heeft Josette zelf eigenlijk de eerste muziekbeginselen 
bijgebracht? Josette is als 13 jarige begonnen bij Harmonie St. 
Caecilia in Blerick. Daar kreeg zij de eerste muzikale vorming. Niet in 
een klas of zo, maar een collega-muzikant bracht haar de beginselen 
bij. Veel keuze voor een instrument was er niet. Men vond dat Josette 
hobo moest gaan spelen en dus werd het hobo. Van enige eigen 
voorkeur was geen sprake. 

Spijt heeft Josette ook niet van die ‘verplichte’ keuze. Zij is het 
instrument trouw gebleven.  Gevraagd wordt of Josette ook nog 
interesse heeft om een ander instrument te bespelen. Dat heeft zij niet. 
Wel vertelt zij dat zij naast de hobo ook de althobo bespeelt. Het zich 
eigen maken van dit instrument heeft ze geweldig gevonden. Zij kreeg 
er een kick van toen het zover was. Haar muzikale vorming werd 
later gepolijst door haar studie aan het Conservatorium (hoofdvak 
hobo, bijvak piano) in Maastricht en de ervaring natuurlijk. Deze 
opleiding bracht Josette ook van Noord-Limburg naar het zuiden van 
de provincie (Heer). Om precies te zijn de Concordiastraat. 
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Josette zat samen met Nancy Nikkel in een orkest. De stap naar Heer 
Vooruit via Huub en Nancy Nickel werd dan ook via hen gezet. Zij 
benaderden Josette om als uithulp mee op concours te gaan in 1996. 
Josette deed mee in Venlo. De anekdote wordt aangehaald, dat zij 
nog niet over eigen vervoer beschikte en dat de materiaalbus haar 
in de Concordiastraat ophaalde om naar Venlo te gaan. Zij had toen 
niet kunnen bevroeden dat het haar aanstaande schoonvader Martin 
Boelen en Albert Geelen waren, die haar ophaalden en er voor 
zorgden dat zij in De Maaspoort kwam. 
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Na het concours volgde de concertreis naar Praag. Aanvankelijk trok 
zij hier niet zoveel aan, maar ze is toch mee geweest naar Praag. 
Door het concours en door de concertreis ontstaat een steeds hechtere 
band tussen Josette en Heer Vooruit. Die band wordt nog steviger 
als zij in 1997 start met de AMV-klas van onze harmonie. Het is 
haar opgevallen hoe gemakkelijk zij is opgenomen bij de harmonie. 
“Maar de harmonie in Blerick blijft natuurlijk mijn clubje”, zegt ze. 
“Toch mijn eerste harmonie en altijd trouw gebleven. Nu nog iedere 
week”. Josette is naast haar muziekactiviteiten parttime werkzaam 
bij Mercedes. Haar muzikale activiteiten behelzen het geven van 
AMV-les, het geven van hobo-les en het geven van muziektheorie. 
Daarnaast is zij freelance muzikant en helpt veelal verenigingen uit 
bij concerten of concoursen. 

Voor de toekomst vindt zij het van belang dat alle neuzen binnen de 
harmonie dezelfde kant opstaan. Zij wil niet voor anderen uitmaken 
hoe die toekomst moet zijn. Maar meer werken aan kwaliteit zou 
haar beeld zijn. Meer werken om de kwaliteit te verhogen. Meer het 
potlood oppakken tijdens de repetities om aantekeningen te maken. 
Bewust bezig zijn met de muziek. Een concours is geen doel op 
zichzelf. Een concours moet de uitkomst zijn van het afwegen van tijd 
en geld en moet gedragen worden door ruim 80% van de muzikanten. 

De AMV-leerlingen staan te trappelen. Helaas moeten we stoppen. 

Josette, van harte proficiat met je jubileum !!
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Bondsjubilarissen

Naast onze vele verenigingsjubilarissen staan Paasmaandag ook twee 
bondsjubilarissen in de spotlight: Eric Jeurissen en John Koopman. 
Beiden zijn pas recent tot Heer Vooruit toegetreden, maar hebben dus 
wel al een hele muzikale tijd achter de rug. 

Eric Jeurissen begon zijn muzikale loopbaan in 1982 bij de 
Koninklijke Harmonie van Heer als klaroenist. Daar kwam de 
flügelhorn bij na een tijdje. Als klaroenist maakte hij vervolgens 
ook deel uit van het Nachtwachtgilde. Gaande weg kwam ook de 
basklaroen op zijn pad. Een volgende stap zette hij bij Monulphus 
en Gondulphus in Berg en Terblijt. Ook daar speelde hij basklaroen 
alvorens hij in 2001 stopte. 

Foto: Dave van Tilburg / www.happypicture.nl 
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De muzikale comeback vond plaats in oktober 2007 bij Harmonie 
Heer Vooruit. Na aanvankelijke problemen met het niet voorhanden 
hebben van een instrument is Eric thans als bassist actief voor HHV. 

Foto: Dave van Tilburg / www.happypicture.nl 

John Koopman is al vanaf zijn 6e of 7e jaar actief in de muziek. 
Hij startte op die leeftijd bij de jeugddrumband WVV ’28. De 
vervolgstap naar de Gele Rijders was dan ook logisch toen hij 12 jaar 
was. Als tamboer was hij daar actief, maar hielp ook in Rothem (als 
tamboermaître), bij de Wiecker Fanfare en Fanfare Juliana. Zelfs zijn 
diensttijd bracht hij muzikaal door bij de Garde Jagers in 1984 als 
tamboer. Zijn muzikale carrière kreeg een vervolg als tamboermaître 
bij de Gele Rijders, alvorens hij in 2007 toe trad tot Heer Vooruit. Op 
paasmaandag 2007 ontving hij zijn roos. 
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Galaconcert 2008

Nadat we u in de vorige editie van “Het Vooruitzicht” een kijkje 
gaven achter de schermen van de organisatie van het jaarlijkse 
Galaconcert, zijn inmiddels de voorbereidingen voor de editie 2008 in 
volle gang. Met dirigent en bestuur werd het concert van 17 november 
uitvoerig geëvalueerd en ook de meningen van menig muzikant uit 
het orkest werden in de overwegingen voor het volgende Galaconcert 
meegenomen. Door het bestuur werd het groene licht gegeven en dus 
kon de commissie van start. 

De datum. In tegenstelling tot eerdere jaren moeten we 
noodgedwongen iets met de datum naar achteren schuiven. Het 
Galaconcert 2008 wordt nu gehouden op zaterdag 13 december 2008. 
Deze datum geeft wel weer iets meer ruimte in de voorbereiding in de 
aanloop naar het concert. 
Locatie. Ook dit jaar weer is Mercedes-Benz  Customer Assistance 
Center bereid om de grote zaal met de naam Maastricht Plaza 
beschikbaar te stellen voor repetities en concert. Evenals verleden 
jaar zullen er weer enkele repetities in de zaal plaatsvinden om aan de 
akoestiek van de zaal te wennen.
Het programma. Ook dit jaar hebben we voor de succesvolle opzet 
van de laatste jaren gekozen. Goede solisten die samen met het 
orkest een programma voor een breed publiek maken. Wel is er goed 
geluisterd naar de wens om het orkest iets prominenter aanwezig 
te laten zijn. Dirigent en muziekcommissie zullen in de komende 
weken het programma samenstellen rekening houdend met de 
programmering van de solisten.

De Solisten van het Galaconcert 2008
Geert Brouwers is geen onbekende binnen Harmonie Heer Vooruit. 
Sinds 1988 werkte Geert als fagottist regelmatig mee aan de concerten 
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van Heer Vooruit. Hij stond verleden jaar al op de programmering 
van het Galaconcert 2007. Door een plotseling noodzakelijke 
hartoperatie in het najaar van 2007 moest hij toen afzeggen. Geert 
is inmiddels volledig hersteld en heeft zijn werk in het orkest van 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine weer opgenomen. Hij 
verheugt zich zeer op zijn soloconcert met Harmonie Heer Vooruit.

Gerard van Duinen. Herinnert U zich nog de huwelijksmis van Prins 
Willem Alexander en zijn Maxima. Miljoenen waren diep geroerd 
door het prachtige Adios Noninos en pinkten met Maxima een traantje 
weg. De Bandoneon waarop dit werk gespeeld werd, was in een 
keer een beroemd maar redelijk onbekend instrument in Nederland. 
Wij zijn er in geslaagd om een waar virtuoos op de bandoneon te 
contracteren voor ons Galaconcert 2008. Muziek van de beroemde 
componist Astor Piazolla neemt ons mee naar het thuisland van 
Maxima en het zal niet verwonderlijk zijn dat het Adios Noninos in de 
programmering wordt opgenomen.

Carla Maffioletti. De uit Brazilië afkomstige sopraan Carla 
Maffioletti maakte de afgelopen jaren furore in de grote shows van 
André Rieu. Haar muzikale carrière begon ze als violiste om later af 
te studeren als klassiek gitariste. Haar opmerkelijke stem was echter 
niet onopgemerkt gebleken en zij besloot zang te studeren aan het 
Maastrichtse Conservatorium. Hier werd zij opgemerkt door André 
Rieu, die haar contracteerde voor zijn shows, waarmee ze over de hele 
wereld reisde. De commissie is meer dan verheugd dat deze absolute 
topper zich bereid heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan 
het Galaconcert 2008.

Kaartverkoop
De exclusieve voorverkoop voor leden van de Harmonie Heer 
Vooruit begint op Paasmaandag. De leden van de Harmonie hebben 
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dan tot 1 mei 2008 de eerste keus voor het kopen van kaarten voor 
gereserveerde zitplaatsen. Kaarten kosten Euro12,50 en zijn alleen 
tegen contante betaling verkrijgbaar.  

Vanaf 1 mei 2008 worden de kaarten in de vrije verkoop aangeboden. 
Wilt u dus zeker zijn van gereserveerde de beste gereserveerde 
zitplaatsen dan is het zaak om vanaf Paasmaandag u kaarten te kopen 
bij Monique Budy.  Kaarten zijn op repetitieavonden te koop in het 
repetitielokaal of bij de familie  Budy, Desire Leesensstraat 34 in 
Heer. Tel 3614014. 
Verder informatie over het Galaconcert vindt u regelmatig in “Ons 
Weekblad” en uiteraard ook op de website van Heer Vooruit en in de 
volgende uitgave van “Het Vooruitzicht”
Namens de Commissie Organisatie Galaconcerten

J. Boelen
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Cowboytenue mèt vastelaovend

Even leek het erop dat ook dit jaar het cowboytenue in de optocht niet 
gedragen zou worden. Op moment van verzamelen viel de regen met 
bakken uit de hemel. Zou de optocht wel doorgaan…..
Snel kwam er uitkomst dat de optocht wel door zou gaan, maar 
later zou vertrekken. Alle pekskes waren niet voor niets verzameld, 
gemaakt etc. Bijgaande foto’s geven aan dat compleet met paard, 
lasso en andere cowboyattributen aan de optocht werd deelgenomen. 
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Ut sjoenste cowboypekske werd, aldus de vakkundige jury, gedragen 
door de jeugdleden Sjors Dirix en Nadine Cobben en de leden 
Monique Budy en Jean Budy.  

Speciale aandacht is er voor onze nieuwe drapeau. Voor de 
carnavalsgelegenheid gemaakt door Jean Jeurissen. De bijna complete 
(traditionele) ploeg van Heer Vooruit was dinsdag in de zaal van “de 
Aw” aanwezig om de herinneringstrofee en de enveloppe in ontvangst 
te nemen.
De (in goed Nederlands gezegd) “eye catcher” was de door Jean 
Jeurissen gemaakte Carnavals standaard van Heer Vooruit.
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Prins Stefan inspecteerde de nieuwe standaard uitbundig en sprak 
de hoop uit dat Heer Vooruit vele jaren, achter deze standaard, de 

Carnavalsoptocht in Heer op de gebruikelijke enthousiaste manier kan 
opluisteren en sierde de standaard met zijn prinselijke onderscheiding.
 
Naderhand heeft hij onder de bescherming van de nieuwe standaard, 
samen met zijn adjudant, van de door Heer Vooruit  aangeboden 
haring genoten !

Ophalen oud papier
Ook de komende maanden wordt weer oud papier
opgehaald. De ophaaldata zijn:

29 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni
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“Gaank toch kiene” weer een succes

Ondanks de concurrentie van de lichtstoet in Eijsden en de finale van 
Idols op de televisie werd de 2e editie van ‘Gaank toch kiene” van het 
damescomité een groot succes. Dat begon al bij het verzamelen van 
de prijzen. Veelal de Heerder middenstand liet zich van zijn beste kant 
zien en stelde prijzen beschikbaar. Zo kwam een prachtige prijzenlijst 
tot stand. Het kostte de dames van het comité een volle avond 
inpakken om alles in orde te maken. Met plezier. 
De avond zelf was eveneens een succes. Grote belangstelling vanaf 
het moment dat de zaal open ging. Vele kaarten kwamen in omloop 
en werden op tafel versierd met een diversiteit aan fiches en omringd 
door diverse geluksbeeldjes. 
De dames kunnen weer terugkijken op een geslaagde avond en de 
penningmeester zal tevreden zijn.               
Snuffelmarkt
De volgende activiteit van het damescomité betreft de snuffelmarkt  
in het weekeinde van 12 en 13 april. Hoe u kunt deelnemen leest u 
elders. 

Het dasmescomité van Heer Vooruit dankt de Heerder 
Ondernemers voor het beschikbaar stellen van de vele prijzen!
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Snuffelmarkt
Harmonie Heer Vooruit
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Nieuwe  Uniformen door Lieke Konings

Paasmaandag, dan ziet “HEER  VOORUIT” er weer pico-bello uit
Vanzelf komen de herinneringen aan hoe het was
Het bestuur, een billentikker en hoge hoed
Dat pak hangt nog altijd bij mij in de kast
Inclusief de “STIK  DE  MOORD” en streepjesbroek.

Negentien zes en vijftig, voor de allereerste keer
De hele harmonie in uniform
Jarenlang was men hiervoor in de weer
De kleur donker en lichtblauw was toen de norm.

Negentien een en zeventig, werd de streep helder rood
Ook de pet kreeg een andere vorm
De stof, nog net niet zo zwaar als lood
Dit was het tweede uniform.

Tussendoor werd het bestuur in het nieuw gestoken
Weg billentikker en hoge hoed
Met die traditie werd toen gebroken
Een gewoon sjiek kostuum stond evengoed.

Negentien zes en tachtig, weer opnieuw in het pak
Het bestuur kreeg alleen een medaille erbij
De jasjes kregen een extra zak
De knopen in gelid, op EEN  rij.

Twee duizend acht, nu al voor de vierde keer
Iedereen word nu in het nieuw gestoken
Jarenlang  waren opnieuw een groep mensen in de weer
Voordat tot aanschaf werd besloten.
 
PAASMAANDAG ! dan zien wij de kroon op hun werk
Hopelijk wordt de samenhorigheid hierdoor weer versterkt
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Muziekwerk

Bij de viering van mijn 40-jarig jubileum bij H.V. op paasmaandag 
2007 heb ik toegezegd opdracht te geven voor het componeren van 
een muziekwerk voor het K.T.K. o.a. geschikt als openingsnummer 
bij het opluisteren van een Mis.

Op dinsdag 11 december, aan het begin van de repetitie, heb ik aan de 
vice-voorzitter, de dirigent en de instructeur de directiepartituur en de 
partijen aangeboden van "Preludium" van J.G. Schroën.
Het K.T.K. is inmiddels gestart met het instuderen.

   René Op den Buijs

Dankbetuiging van Leen en Chrit Budy

Bedaank eederein veur ut geweldig fees op us 50-jaorige broelof.
Op de ierste plaots us kinder Pierre, Monique, Tanja, Ralf, Bart, Anja, 
Robin en Melinda. Harmonie Heer Vooruit veur de serenade. 
't Damescomité, femilie, alle buren en bekinde.
Ein woord vaan daank aon de femilie hermenie, aon Pierre en Ralf 
veur de serenade met Avé Maria in de kerrek vaan Steere der Zee.
Ouch e woord vaan daank aon de kinder vaan de femilie die saoves 
veur dee geweldige groep höbbe gezörreg.
Beter kòs ut neet! 
Nogmaols bedaank ederein!

   Leen en Chrit Budy
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Wis geer??

- dat onze adverteerder l’Ambiance 15 jaar bestaat? En dat, dat 
groots gevierd is. Ook van onze kant van harte proficiat;

- dat het eten tijdens de Paasmaandag gesponsord wordt door het 
damescomité? Damescomité van harte bedankt;

- dat de wandeltocht onder een heerlijke zon kon worden gelopen 
maar de belangstelling niet te groot was?. 

- dat het damescomité zich aanbevolen houdt voor ideeën voor 
carnaval 2009?

- dat het concert in Gronsveld normaal gesproken het laatste concert 
is geweest in de nu bijna oude uniformen?

- dat de assistentie tijdens de kienavond verricht werd door echte 
heeren en zij dat na de pauze ook symboliseerden?

- dat de foto’s die Dave van Tilburg heeft gemaakt tijdens het 
Galaconcert te zien zijn op www.happypicture.nl of even googelen 
naar Dave van Tilburg. 

- dat de galamiddag van de Sjraveleirs 
 werd gepresenteerd in de uniformen
 van de koninklijke en Heer Vooruit ? 
 Als daar nog geen muziek in zit!

- dat  in het weekeinde van 21 en 22 juni 
 het drumbandfestival 
 in Heer plaatsvindt?

Allemaal vrij houden 
dat weekeinde!!

- Dat heer noe wèt boe 
 Abraham de mostert

haolt? Jo, vaan harte !!!
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Programma 2008

Maandag 24-03-2008 Paasmaandag (opluisteren H. Mis);

Zaterdag 12-04-2008 en
Zondag 13-04-2008 Rommelmarkt (org. Damescomité);
Zondag 20-04-2008 Play Inn Leerlingen orkest; Eijsden
Zondag 27-04-2008 Communiekinderen Heer;

Zondag 11-05-2008 Pinksterprocessie Heer;
Vrijdag 30-05-2008 Marsdéfilé in Maastricht (O.M.M.);
Zaterdag 31-05-2008  LL-orkest concert met Ceaciliakoor 
   (Aen de Wan);
Zaterdag 08-06- 2008 Concert in Voerendaal “Borenburg”;
Zaterdag 21-06-2008  en 
Zondag 22-06-2008 Organisatie Drumband Festival;
Zaterdag 28-06-2008 Concert in Aen de Wan; 
Zondag 29-06-2008 Voorspeeldag ;
Zondag 29-06-2008 Stedelijk Muziekfeest K.T.K;. 

VAKANTIE 05-07-2008 t/m 17-08-2008
Dinsdag 19-08-2008 1e repetitie na de vakantie;
Zaterdag 30-08-2008  en 
Zondag 31-08-2008 Preuvenemint;

Zondag 07-09-2008 Euregio Festival Maaseik (hele korps);
Zondag 21-09-2008 Kledingmarkt (org. Damescomité);
Zaterdag 27-09-2008 Receptie 60 jarig huwelijk
                                        Martin en Bertha Boelen;
Zondag 30-11-2008 St. Nicolaasfeest;
Zaterdag 13-12-2008 Galaconcert;
Woensdag 24-12-2008 Kerstnacht Ensemble.


