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Voorwoord

Vlammend was de maand september. Door de late zomervakantie begon in 
september pas weer het reilen en zeilen van de Harmonie, maar vele activi-
teiten volgden elkaar dan ook weer snel op. 
De opmaat was voor het Preuvenemint in augustus, waar Heer Vooruit 4 
dagen een buffet en de VIP-tent bemenste. Even wennen die 4 dagen en de 
plek. 
De repetities startten weer en stonden meteen in het teken van de voorbe-
reidingen op het Galaconcert. 12 december staat dit concert gepland, en or-
ganisatie en orkest, dirigent en vrijwilligers moeten nog veel werk verzetten 
voordat het zover is. Einde september werd de Kick-off van het Galaconcert 
gegeven. 
Het Leerlingenorkest kende naast de repetities, die een voorbereiding zijn 
op het Christmas High Tea concert op 20 december ’s middags, een Grie-
zelkamp in Neer. Het enthousiasme was weer groot onder de jeugd, die 3 
dagen werden bezig gehouden met griezeltocht, spellen en repetities. De 
AMV-klassen zijn weer begonnen. Dit jaar was de belangstelling zo groot, 
dat niet één maar twee klassen zijn begonnen. 
Het KTK bracht een bezoek aan de Taptoe in Rotterdam. Tevens besloten zij 
om de concoursdeelname in 2010 om te zetten in deelname in 2011, zodat 
Heer Vooruit het Bondsconcours kan organiseren in 2010. 
Ook ons Damescomité had het meteen druk in september. Zij verzorgden 
de BBQ tijdens het jeugdkamp in Neer op zaterdagavond en hadden de dag 
erna een Kleding- en Snuffelmarkt in Aen de Wan. 
U ziet een stevig begin van het nieuwe muzikale jaar. U leest er alles over in 
dit Vooruitzicht. Tevens blikken we nog even terug op de Voorspeeldag
in juli jl. Dat hadden we beloofd. 

Veel leesplezier

De redactie. 
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
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❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80  ▲   ‘s maandags gesloten

Nell Klaessens

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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KTK TAPTOE 2009 door Huub Hoche. 

Op zaterdag 3 oktober vertrekt het KTK met aanhang per touringcar om 
12.00 uur vanaf Aen de Wan richting Rotterdam voor het bezoeken van de 
Taptoe. Aangekomen in een door storm geteisterd Rotterdam wandelen 
wij over de Hall of Fame,  waar onze voetstappen niet blijvend in de tegels 
worden gevormd tussen de Pfaffs en Andre Rieu. Daar is het KTK nog niet 
bekend genoeg voor in Rotje Knor!!
De rondvaart in de haven staat vooral in het teken van veel storm met buiten 
aan boord enkele Titanic fans. Maar de meeste KTK-ers bewonderen de 
haven binnen, met glas en door glas.
Na een kort ritje van de haven naar Ahoy genieten de meeste in de Plaza 
van frites met saté, en nemen we na een uurtje “pauze” plaats op de tribune 
van Ahoy waar we genieten van het voorprogramma. Dit wordt verzorgd 
door de jeugd van Rijnmondband Schiedam en het juniorenkorps van Kat-
wijk.

Om 20.00 uur begint het programma waar wij uiteindelijk voor naar Rotter-
dam zijn gekomen: de Taptoe. Muziek, show, en acrobatiek
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vormen de ingrediënten deze avond. Van Nederland tot Finland, van Ame-
rika tot Zuid Korea, de avond wordt niet onderbroken door stilte.

Om 23.00 uur vertrekken wij vanaf Ahoy richting Heer. De meeste Ahoy-gan-
gers genieten in de bus in horizontale stand na van deze dag. Na een reis 
van 2 1/2 uur komen we aan in Heer waar iedereen met een ervaring rijker 
het thuisfront opzoekt in stilte….

Iedereen wil ik bedanken voor de deelname 
aan deze dag, die werkelijk door iedereen 
op een voorbeeldige manier 
tot stand is gekomen.                    H. Hoche



EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

Dorpstraat 21,  Heer-Maastricht
Telefoon: 043-361 32 01
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Dorpstraat 42
6227 BN Maastricht
Tel. 043 - 361 45 77

Restaurant

On the Rokx
  
  Burghtstraat 25A
  6227 RR Maastricht
  Tel.: +31(0) 43 367 08 45
  Open van 17.00 tot 22.00 u. 
  Zondags vanaf 12.00 tot 22.00 u.

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
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Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

Hoek Demertstraat/St. Josephstraat H
BC Concordia
BC Heer FC Den Duiker

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com
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Prima presentatie Heer Vooruit bij Heer Totaal

Een lekker zonnetje maakte zondag 20 september jl. het trekken door Heer 
tijdens Heer Totaal nog eens extra aangenaam. Zoals iedere keer was Heer 
Vooruit aanwezig tijdens Heer Totaal. Met het korps dat door de straten van 
Heer trok en de opening muzikaal opluisterde en met een stand in de Dorp-
straat.
Voordat het korps vertrok bij Aen de Wan, mocht de vereniging een Heerder 
vlag in ontvangst nemen van dhr. en mevr. Sthijns. Na een paar woorden 
van voorzitter Raymond Braeken nam Leon de Roy, namens Heer Vooruit de 
vlag in ontvangst. Hij gaf deze meteen door aan Pie Soudant, zodat de vlag 
direct mee kon tijdens het rondtrekken bij Heer Totaal. 

De opening van Heer Totaal via spectaculair afdaalwerk uit de kerktorens 
werd muzikaal ondersteund door ons korps. Daarna begon de rondgang 
over het 'terrein' van Heer Totaal. Van Dorpstraat/kerk tot hoek A. van 
Scharnlaan, daarna via het Raadhuisplein, Akersteenweg en De Leim naar 
de stand van Heer Vooruit weer in de Dorpstraat. 
Vooral het Galacomité probeerde de bezoekers warm te maken voor bezoek 
aan het Galaconcert op 12 december a.s. Een tombola leverde 5 winnaars 
van een gratis kaart op voor het concert. 

Na een laatste rustplaats bij Café Ut Kölke trok de harmonie weer terug naar 
Aen de Wan. Voor sommigen het teken om het instrument op te bergen en 
terug te keren naar Heer Totaal.
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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
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EINSTEINSTRAAT 14 - HEER-MAASTRICHT  -   043 - 3636790

Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

Al meer dan 70 jaar 
      uw gla��ciali�

Advertentie 128 x 60 mm Aarts Gl1   1 13-8-2008   11:08:33

Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

 met alle aandacht
voor uw glas
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Prijsvraag Galaconcert 
bij Heer Totaal

Tijdens Heer Totaal werd door het Comité Galaconcerten een vijftal gratis 
kaarten voor het Galaconcert 2009 weggeven, onder de inzenders met het 
goede antwoord op de vraag “In welke musical Ben Cramer de hoofdrol had 
gespeeld”. Uit de vele goede inzendingen (Phantom of the Opera) werden 
door voorzitter Raymond Braeken de vijf winnaars getrokken. Een paar da-
gen later kregen zij hun toegangskaart uitgereikt. 
  



Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

  Premies per maand inclusief assurantiebelasting en pakketkorting:
 Kostons Assurantiën €   99,85
 Interpolis  € 107,99 (8% duurder)
 Centraal Beheer  € 139,66 (40% duurder)

(Bron: www.interpolis.nl en www.centraalbeheer.nl, berekeningsdatum 29-05-2008)

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een op maat gesneden offerte.
Kostons Assurantiën BV, Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl

€ 95,27
€ 109,26 (15% duurder)
€ 134,42 (41% duurder)

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com

Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden)
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(Met) 
Sinterklaaskienen 
(Damescomité)

Het Damescomité heeft alweer twee 
activiteiten achter de rug en het 
Sinterklaaskienen staat 
alweer voor de deur. 

Tijdens het Jeugdkamp in Neer verzorgden de dames (met hun partners) 
de BBQ op de zaterdagavond. Een prima verzorgd buffet opende de Bonte 
Avond van het Jeugdkamp. 
Zelfs in de afwas was voorzien. De afwas is toch de bezigheid die de jeugd 
het minste aanspreekt. Dus daar boften ze ook nog eens mee. 

Veel tijd om uit te rusten was er niet bij, want op zondag wachtte immers de 
gecombineerde Snuffel- en Kledingmarkt in Aen de Wan. Zaterdagmiddag 
opbouwen, zaterdagavond jeugdkamp en zondag de hele dag de markten. 
Drukker kan niet in één weekeinde. Jammer was dan ook dat de belangstel-
ling, natuurlijk mede door het goede weer, enigszins tegen viel. 

Zondag 29 november gaat het verder. Die middag is vanaf 14 uur Sinter-
klaaskienen in Aen de Wan. Een nieuwe activiteit voor en door de harmonie. 
Het zou dan ook leuk zijn als er vanuit de harmonie, in al haar geledingen, 
belangstelling wordt getoond voor deze activiteit. 
Vorig jaar moest het Sinterklaasbezoek worden
afgelast wegens gebrek aan belangstelling, en het zou
leuk zijn als dit een waardevolle opvolger zou worden. 

Dus 29 november allemaal naar Aen de Wan 
voor het Sinterklaaskienen. Wellicht komt de goedheilig 
man zelf ook meedoen ? 
Ook niet leden zijn welkom.
Jeugd t/m 12 jaar kan meekienen voor de prijzen.
Ouders en grootouders mogen uiteraard helpen.





9

Rondom AMV en Leerlingenorkest

AMV-klassen gestart
Ja, u leest het goed. Dit jaar is niet één, maar zijn twee AMV- klassen gestart. 
De wervingsactie onder de leerlingen van de basisscholen heeft succes ge-
had. Agnes Braeken struinde vlak voor de zomervakantie een aantal basis-
scholen af, gesteund door Maarten, Kyara en Jordi  en gaf daar toelichting 
op en uitleg over Heer Vooruit. Voor iedere leerling bleef een flyer achter met 
aanmeldingsbriefje. Maar liefst 12 nieuwe leerlingen hebben zich aangemeld 
voor de AMV-klas en ook voor volgend jaar staan al namen op de lijst. Een 
groot succes dus en daarom twee klassen. 

Josette Aerts is inmiddels gestart met de twee klassen op de vrijdagmiddag, 
nadat eerder een welkomsbijeenkomst had plaatsgevonden. Dat belooft dus 
wat voor de toekomst. Instrumentencommissie ga al maar vast instrumenten 
verzamelen!

We heten de volgende leerlingen welkom bij Heer Vooruit:
Wendy Kemp, Lian Erckens, Emi Brock, Zenja Ubags, Nikki Godding, Isa Wel-
ten, Renée Schreurs, Jill Budy, Aaran Donker, Marco Essers, Kai Roterman 
en Danielle Lochs. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen bij Heer Vooruit en 
plezier krijgen/hebben met muziek maken. Uiteraard volgen we jullie dit jaar 
en zal ook in het Vooruitzicht weer aandacht besteed worden aan jullie. 

Leerlingenorkest
Ook het Leerlingenorkest verwelkomde na de zomervakantie weer nieuwe 
muzikanten. Een welkom was er voor Simone Lochs (hobo), Maureno Wel-
lens (saxofoon) en Hannah Dorsman (Saxofoon) en binnenkort Zjeraar Wolfs 
(Trompet). We hopen dat jullie snel jullie plekken in het orkest weten te vinden 
en samen met de andere muzikanten werken aan de eerste uitvoering in de-
cember. 

Harmonieorkest
Vanuit het Leerlingenorkest zijn na de vakantie Hortence Jongen (saxofoon) 



mail@essersbouw.nl
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en Fréderique Verbeet (klarinet) doorgestroomd naar het Harmonieorkest. Zij 
vallen meteen in de voorbereidingen voor het Galaconcert op 12 december 
a.s. Dames succes !

High tea concert
Na het Kerstconcert in 2007 en het Decemberconcert in 2008 komt er van 
deze traditie een nieuw vervolg in de vorm van een High Tea concert. Op 20 
december a.s. is Hotel Van der Valk wederom het decor voor dit concert van 
het Leerlingenorkest. Onder leiding van Jo Cobben wordt sedert de zomer-
vakantie hiervoor geoefend. Het concert vindt in de middaguren plaats en zal 
op dezelfde wijze plaatsvinden, dus met koffie en allerlei zoete lekkernijen. 
Precieze informatie over tijdstip en kaartverkoop volgen nog. 

 
Ophalen oud p apier  

Op de zate rdag 22 november en 19 december w ordt  
wederom o ud papier ingezameld. De leden die geacht  

worden het  oud papier in te zamelen staan vermeld in het 
eerder  verstrekte  overzi cht.  Dit  staat  ook op onze website 

vermeld onder het kop je “Oud papier” . 
Laat uw collega’s niet  in de steek,  ook  al is u dat  € 25,00 
waard. Meldt afwezigheid tijdig,  ruil met  personen maar 

zorg dat er genoeg inzamelaars zijn.  

Drei-Keuninge wandelen
Op 2 januari 2010 is de traditionele wandeling van HHV.
Een goed egelegenheid om elkaar de beste wensen toe te 
kennen en de feestdag caloriën weg te werken. De wande-
ling staat in het teken van Drei Keuninge, compleet met 
boon. Nadere info volgt.



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
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4 dagen Preuvenemint

Anders dan de laatste jaren had Heer Vooruit dit jaar de taak om de VIP-tent te be-
mensen. En niet twee dagen zoals bij de andere buffetten, maar vier dagen. Het 
betrof verder ook niet alleen de tent, maar tevens een buitenbuffet, dat deels voor 
iedereen toegankelijk was en deels voor de genodigden. Ook waren er diverse  
ontvangsten in de Hoofdwacht en het Spaans Gouvernement, die van hapje en 
drankje voorzien moesten worden. Even wennen dus voor alle betrokkenen. 

Het weer was prima, alle vier de dagen, maar de belangstelling wisselend. 
Op zaterdagmiddag bijv. was er nauwelijks iets te doen, op zaterdagavond 
was er geen doorkomen aan op het Vrijthof. Peter Smeets en Pie Soudant 
(25 jaar of zijn we die al voorbij, heren?) hadden wederom de voorbereidin-
gen getroffen zodat de vele HHV-vrijwilligers weer goed hun werk konden 
doen. Ook na afloop was het vervoer terug naar Heer weer prima geregeld. 

Toch een veel gehoorde wens voor volgend jaar: hopelijk  mogen we dan 
weer een ‘gewoon’ buffet bemensen. Dan hebben we wat meer te doen. 



Aangesloten bij:

uw veelzijdige specialist
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

Aangesloten bij:
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Griezelkamp voor de jeugd in 

Na het succesvolle jeugdkamp verleden jaar in Maria-Hoop moest er natuur-
lijk een vervolg komen. De oudere jeugd, Lindy Mast, Jeroen Vulto en Ralph 
Budy tekenden ook dit jaar weer voor de organisatie en daarom togen ruim 
20 jeugdleden met begeleiding (Agnes Braeken, Josette Aerts, Jos Theelen, 
Michel van Hooren en Marc Verbeet) naar het scoutinggebouw in Neer voor 
een griezelweekeinde. “We kwamen , vrijdagavond na een kleine rit, dan 
toch eindelijk aan op ons kampterrein. Toen we onze spullen geïnstalleerd 
hadden, hebben we een kennismakingsspel gedaan. Hier zijn onze griezel-
namen ontstaan” schrijft groep 4. En die namen luidden van deze groep: 
Onne the Mask, Jacob het spook, Verschrikkelijke scheurbuik (Nicole), het 
Zwarte spook (Octavina) en Sjele Sjizzle Zwick (Kyara). 

Nadat de ouders waren vertrokken stond een Griezeltocht door het bos 
op het programma. Het gezelschap werd verdeeld in 4 groepen en na een 
bezoek aan de waarzegster ging de jeugd op pad. De jeugd ging gewapend 
met zaklampen en een spreuk van de waarzegster op zoek naar doodshoof-
den die de weg aangaven. 

De op zichzelf  al spannende tocht door het donkere bos werd onderbroken 
door ontmoetingen met spoken, die al dan niet “Christine” riepen. Twee 
echte heksen stonden de groepen op te



ST JOSEPHSTRAAT 52 M A A S T R I C H T043
 36

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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wachten aan de overkant van een bruggetje. Een klein preuvenemint volg-
de waarbij geblinddoekt moest worden geproefd. Vragen over heksen en 
andere griezels werden beantwoord en uit een emmer met behangplaksel 
en nasikruiden werden allerlei griezelattributen opgehaald. Na het uitspre-
ken van; “Heksen, spinnen, spoken in het griezelbos, vannacht zijn niet wij 
maar jullie de klos”, konden de groepen hun weg vervolgen, die weer ein-
digde bij waarzegster Monique en het kampvuur bij het scoutinggebouw. 

“Maar de griezeltocht was het griezeligst. We werden eerste geleid naar 
waarzegster Budy. Zij vertelde ons welke gebeurtenissen ons ston-
den te wachten. Daarna werden we naar het bos geleid door drum-
ster (Jeroen). We werden alleen gelaten aan de bosrand en mochten 
alleen door het bos. Na de wandeling hadden we een lekker kampvuur-
tje”, aldus groep 3 bestaande uit Simone, Boy, Sjors, Hannah en Nicolle. 

Twan: “Bij het begin was het eng. Bij de heksen was het echt schrikken.“. 
“De spooktocht was leuk. Vooral de onherkenbare zwarte heks. De heks 
met de jurk en de gezichten was het mooiste” vond Octavina.  “Ja, Jo met 
de jurk was cool”, zegt Jacob. Lisa merkt op dat: “We moesten de ogen 
dichtdoen, zodat de waarzegster naar het lichtknopje van de Blokkerlamp 
kon zoeken”, maar ze had genoten van de tocht. “Toen we het wandelin-
getje hadden gemaakt en bijgekomen waren van de schrik, hebben we



Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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nog even bij het kampvuur gezeten. Ondanks dat we toch wel even bang 
waren, vonden we de wandeling toch het leukste van het kamp” volgens 
groep 4. Groep 2: “Het griezeligste van dit weekeinde vonden we de grie-
zeltocht. Wij vonden dit het griezeligst omdat je in het bos niet veel zag. We 
zaten ook aan een touwtje vast, best wel irritant. Al je even niet goed op-
lette stond je per ongeluk op de hakken van degene die voor je liep” zegt 
groep 2 bestaande uit Fred Skelet, Wendy Griezel, Blub de Vis, Jaap de 
Griezel, Jordi  en clown. Twan vond de man met de Goofy muts ook leuk. 

Bij het kampvuur vertelden Sarah en Simone het spannende verhaal van 
“Meester Pompelmoes en het spook”. De slaap sloeg daarna toe. De buiten-
lucht had goed gewerkt, het was snel stil op de slaapzaal. Dank aan de spoken, 
heksen en waarzegster, die speciaal vanuit Heer naar Neer waren gekomen. 

Om 7 uur worden de eerste jeugdigen wakker. Groep 3: “Zaterdagmorgen wer-
den we gewekt voor een stevig ontbijt van Le Chef Marc: Spek met ei”. Daarna 
arriveert Jo Cobben, met Yvette en Raymond in zijn kielzog. Er moet gerepeteerd 
worden. De muziekvereniging is immers op kamp. Voor de gelegenheid had 
Jo twee werken uitgezocht. Compleet met pauze werd een repetitie afgewerkt.  



Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu
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Het middagdeel werd ingevuld met een hoorspel, waarbij geluiden 
met muziekinstrumenten onder een verhaal moesten worden gezet. 
Een lastige lange opdracht zo bleek. Het andere programmaonder-
deel sloeg veel beter aan: klapoefeningen. Gezeten op twee banken 
tegenover elkaar, werden diverse klapoefeningen met tweetallen uitge-
voerd. Zondag begon de jeugd zelf deze oefeningen spontaan te herhalen. 

Tegen de avond verwelkomden we het Damescomité, ondersteund door 
de partners (de Heeren). Zij zorgden ervoor dat het hele gezelschap werd 
getrakteerd op een BBQ. Verzorging en bediening evenals de sponsoring 
namen zij voor hun rekening. De partners gehuld in zwarte broeken, witte 
hemden en zwarte zijden hoeden zorgden voor het bakken van het vlees. 
Een leuk tafereel om te zien daar de BBQ gelukkig buiten kon plaatsvinden. 

De BBQ werd gevolgd door een “Bonte avond” waarbij diverse optredens 
plaatsvonden. De kampleiding opende met een optreden waarbij zij aan-
gaven “Bang te zijn voor nummer 13”. Ook de Teletubbies waren speciaal 
naar Neer gekomen, om geheel in stijl met het thema van het kamp “Thril-
ler” van Michael Jackson te vertolken. Drie heksen gingen vervolgens stoe-
lendans doen met de groep, maar uiteraard niet met stoelen maar met 
een heksenmuts. De groep kalmeerde weer toen Jos de yogaoefeningen 
met hen doornam. Als afsluiting zorgde dj Martijn voor de muziek, die de



Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com
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voetjes van de grond deden gaan, dan wel de polonaise liet ontstaan. Omstreeks 
elf uur toog de meeste jeugd al naar bed, maar daar was het nog een tijdje on-
rustig. Nadine vond de Bonte avond het leukste, maar dan moet volgende keer 
wel iedereen meedoen”.  Nadine ging als Miep de heks door het kamp, terwijl 
haar groepsleden van groep 1 de welluidende namen kende van Charlotte van 
Azkaban, Sarah spooky, Maureno spooky, Lijk Lisa en Mummie Frietje (Twan). 
De laatste dag kende een sportief deel, twee muzikale delen en een op-
ruimdeel. ’s Morgens ontbijt en daarna naar buiten voor een halve zes-
kamp. Na de uitgebreide lunch van alle restanten, aan eten geen te-
kort dit weekeinde, werd nogmaals gerepeteerd, gevolgd door de 
klapoefeningen. Alles moest voorbereid zijn voor als de ouders kwa-
men. De slaapzalen waren toen al leeg en konden gepoetst worden. 
Aan het nog eenmaal werken met de bamboestokken kwamen we 
niet meer toe. Te weinig tijd. Helaas want daar was veel enthousiasme 
over. “Wij vonden een piramide bouwen met bamboestokken het leuk-
ste om te doen. We hadden ook de hoogste met groep 2” schrijft groep 
3. “Iedereen vond de bamboepiramide het allerleukste” vindt groep 1. 
Het mini-concert volgde met de klapoefeningen als resultaat van een grie-
zelkamp in Neer. De korte evaluatie met de deelnemers gaf aan vol-
gend jaar wederom graag een kamp te hebben. Moe maar voldaan keer-
den de deelnemers huiswaarts. Een uur daarna kon de leiding het 
gebouw weer opleveren aan de scouting van Neer. Om het kort samen 
te vatten met de woorden van Charlotte van Azkaban: “Alles was leuk”. 



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

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl
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voetjes van de grond deed gaan, dan wel de polonaise liet ontstaan. 

Omstreeks elf uur togen de meeste jeugd al naar bed, maar daar 

was het nog een tijdje onrustig. Nadine vond de Bonte avond het 

leukste, maar dan moet volgende keer wel iedereen meedoen”.  
Nadine ging als Miep de heks door het kamp, terwijl haar 

groepsleden van groep 1 de welluidende namen kende van 

Charlotte van Azkaban, Sarah spooky, Maureno spooky, Lijk Lisa 
en Mummie Prietje (Twan).  

 

De laatste dag kende een sportief deel, twee muzikale delen en een 
opruimdeel. ’s Morgens ontbijt en daarna naar buiten voor een 

halve zeskamp. Na de uitgebreide lunch van alle restanten, aan 

eten geen tekort dit weekeinde, werd nogmaals gerepeteerd, 

gevolgd door de klapoefeningen. Alles moest voorbereid zijn voor 
als de ouders kwamen. De slaapzalen waren toen al leeg en 

konden gepoetst worden.  

 
Aan het nog eenmaal werken met de bamboestokken kwamen we 

niet meer toe. Te weinig tijd. Helaas want daar was veel 

enthousiasme over. “Wij vonden een piramide bouwen met 
bamboestokken het leukste om te doen. We hadden ook de 

hoogste met groep 2” schrijft groep 3. “Iedereen vond de 

bamboepiramide het allerleukste” vindt groep 1.  

 
Het mini-concert volgde met de klapoefeningen als resultaat van 

een griezelkamp in Neer. De korte evaluatie met de deelnemers gaf 

aan volgend jaar wederom graag een kamp te hebben. Moe maar 
voldaan keerden de deelnemers huiswaarts. Een uur daarna kon de 

leiding het gebouw weer opleveren aan de scouting van Neer. Om 

het kort samen te vatten met de woorden van Charlotte van 

Azkaban: “Alles was leuk”.  
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Het laatste woord: 
Kyara Hoofs 

Kyara Hoofs,woont bij haar ouders in de 
Desire Leesensstrat 48 en is sinds 
1 mei 2004 lid van Harmonie Heer Vooruit. 
Niet als enige familielid. Alle leden van
het gezin zijn met HHV verbonden.

Welke opleiding volg je?
Ik zit momenteel in HAVO 5 richting 
economie en maatschappij 
van het Porta Mosana. 
Momenteel oriënteert zij zich 
op de vervolgstudie. 
Facility management in Heerlen 
lijkt hoog te gaan scoren. 

Zou je het leuk vinden om niet als
enige vrouwelijke slagwerker
bij het KTK te zijn?
Ja, dat zou ik leuk vinden. 
Maar ik heb er geen probleem mee zoals het nu is. 
Al 5 jaar hou ik me staande tussen de boys.

Waarmee kunnen ze je gelukkig maken?
Iets lekkers te eten, uit eten bijvoorbeeld.

Welk instrument wil je graag nog eens bespelen?
Drumstel! Kyara slaagde voor de vakantie voor haar Marimba B examen. 

Het gehele gezin is actief binnen Heer Vooruit. 
Staat de Harmonie nummer 1 bij jullie thuis?
School staat op nummer 1, dat kan ook niet anders in je eindexamen. Maar 
de Harmonie staat er vlak achter.
Vanwege dat eindexamenjaar stop Kyara voorlopig bij het harmonieorkest.
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ben je trots als H.V.er op het 
leerlingenorkest?
Het Leerlingenorkest is zeer positief. Het is een goede basis om verder te 
komen binnen de vereniging. En er is een goede sfeer, met leuke muziek. 

Je hebt het één keer geprobeerd, maar wat krijg je absoluut niet door je 
keel?
Vis!!!

In 2011 gaat het K.T.K wederom naar Barneveld op concours, wat ver-
wacht je ervan?
Ik denk dat het vrij heftig gaat worden, maar ik sta er positief tegenover, om-
dat je er altijd veel van leert! En we hebben natuurlijk iets hoog te houden. 

Ik kan het meeste geld uitgeven aan…
Sierraden, kleding en vooral aan eten!

Welke hobby’s buiten H.H.V. heb je nog?
Koken doe ik heel graag, al heb ik er weinig tijd voor. Verder met mijn vrien-
den iets ondernemen en kaarten maken doe ik ook graag.

Het Laatste Woord is aan jou:
Ik hoop dat de Harmonie wat meer nieuwe “jeugdige” leden krijgt, zodat ik 
later misschien het stokje kan doorgeven! 

Kyara bedankt

Huub Hoche 
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Voorspeeldag: volop talent bij HHV

Terwijl er volop gerepeteerd moest worden voor het Math Knubben Concert, 
oefenden de leerlingen van Heer Vooruit ook voor hun Voorspeeldag 2009. 
Immers op dat moment moet je aan je ouders, opa’s en oma’s en andere be-
langstellenden laten horen hoe ver je bent gevorderd. En die belangstelling 
was weer groot dit jaar. 

Evenals voorgaande jaren was Hotel Van der Valk weer het decor van de 
Voorspeeldag. De Apostelhoevezaal begint langzaam te klein te worden om 
alle personen een stoel te kunnen geven. Prima ontwikkeling. Ook dit jaar 
weer een vol ochtendprogramma, dat geopend werd door het Leerlingenor-
kest onder leiding van Jo Cobben. 

Daarna kwamen de leerlingen aan de beurt. Eerst natuurlijk de AMV-klas van 
Josette Aerts. Zij wist te bereiken dat 4 leerlingen hun eerste jaar succesvol 
afsloten. Na hun presentatie van o.a. Morgenstimmung ontvingen zij uit han-
den van voorzitter Raymond Braeken hun diploma. Celine Lahou, Richard 
Somers, Koen Mourmans en Ward Goessens van harte proficiat en succes 
met de instrumenten. 
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Het programma werd vervolgd met de leerlingen, die al langer op de instru-
menten bezig zijn: Lisa Dorsman, Sarah Schrieder, Vera Vaessen en Joyce 
Eggen op de klarinetten en Hannah Dorsman, Charlotte Verbeet en Maureno 
Wellens op de saxofoon. Leraar Math Knubben sloot zijn blok af met zelf een 
duet te spelen met Rachelle Capponi (Joshua fit the battle of Jerocho). 
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Octovina Supusepa (One) en Anouk Erckens (Love changes everything), 
alle twee leerlingen van Astrid Handels brachten de zaal met hun musical-
stukken tot stilte. Pure reclame voor de dwarsfluiten. Voordat het Leerlin-
genorkest het eerste deel van het programma afsloot bracht Sjors Dirix o.a. 
Walking in the street en was er een klarinet/saxofoon-ensemble bestaande 
uit Frederique Verbeet, Nicolle Grootjans, Yvette Cobben, Naomi Hoofs, 
Germaine Jongen, Sarah Schrieder, Lisa Dorsman, Vera Vaessen, Joyce 
Eggen en Paul Gijsberts, die een Serenade van Mozart speelden. 

Na de pauze geschiedde de opening van het tweede deel wederom door 
het Leerlingenorkest. Dirigent Jo Cobben had de muziekwerken zo gekozen 
dat het publiek o.a. de solo’s van Kyara Hoofs en Rachelle Capponi te horen 
kregen. Twan Visser en Kevin van Wissen vervolgden met slagwerk het pro-
gramma (Second snaredrumduet) voordat Kyara Hoofs met The Entertainer 
haar solo mocht laten horen. 

Jérôme Braeken (Solo 7) was met zijn drumstel de enige muzikant die niet 
vooraan plaats nam om te spelen. Simone Lochs liet de Can Can horen en 
Ilse Mattheij, Cecile Magnée en Josette Aerts speelden samen Hongaarse 
volksliedjes. Met een optreden van Bernice Magnée (Longer en The Hustle) 
werd het sologedeelte afgesloten. De laatste noten waren weer voor het 
Leerlingenorkest.
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Dank gaat uit naar alle leerlingen en het Leerlingenorkest voor het verzorgen 
van dit programma. 
Dank gaat uit naar Lindy Mast voor de presentatie van de ochtend en Peter 
Kicken voor wederom het vervoer van de instrumenten. Dank gaat ook uit 
naar Hotel Van der Valk, die weer liet blijken met gastvrijheid en een donatie 
na afloop, Heer Vooruit een warm hart toe te dragen.  Traditioneel werd de 
ochtend afgesloten met de groepsfoto. 
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Opnieuw topartiesten naar Galaconcert 

December nadert alweer met rasse schreden.Voor de kinderen de periode dat 
ze vol verwachting uitkijken naar de komst van Sinterklaas op 5 december. 
Voor Harmonie Heer Vooruit gaat de blik toch meer naar precies een week 
later wanneer het Galaconcert 2009 op 12 december gaat plaatsvinden.

We geven u een overzicht van de voorbereidingen op de concertdag.

Voor de 8e opeenvolgende keer is de harmonie te gast in het Customer As-
sistance Center van Mercedes-Benz in Randwijck. Vanaf dinsdag 8 decem-
ber is Maastricht Plaza gereserveerd voor repetities en bouwwerkzaamheden. 
Op dinsdagmiddag wordt het slagwerk van de Harmonie aangeleverd. Dat is 
echter niet alles. Onze solist Mark Haeldermans leverde een lijstje in met het 
benodigde slagwerk voor zijn uitvoering van het Concertino voor slagwerker 
en harmonie-orkest. Dat was wel even schrikken. Buiten het slagwerk dat de 
eigen slagwerkgroep nodig heeft beschikt de harmonie niet over extra slag-
werk. De oplossing werd geleverd door de wellicht bekendste leverancier van 
slagwerk. Het in Ittervoort gevestigde “Adams Music Instruments” geniet 
wereldwijde faam. De firma Adams stelt het complete benodigde materiaal 
voor Mark Haeldermans ter beschikking. Op dinsdagmiddag wordt dus ook 
nog een vrachtwagen vol slagwerk uit Ittervoort aangeleverd. Dinsdagavond 
volgt dan de eerste repetitie van het orkest in Maastricht Plaza.

Op woensdagochtend worden podium elementen aangeleverd om een po-
dium van ruim 100 vierkante meter te kunnen bouwen. De Firma Soft en 
Sound heeft gekozen voor een andere vorm van uitlichten van het orkest en 
solisten en begint op woensdagochtend ook met het bouwen van de belich-
tingsinstallatie. Vervolgens is het de beurt aan Radio Transit and Recording 
Service om voor de benodigde geluidsapparatuur te installeren. Als laatste, 
maar zeker een van de belangrijkste, is het dan de beurt aan Roel Vossen 
Audio Visuals om de camera’s voor de beeldregistratie aan te brengen. 

Op donderdagavond is dan de eerste generale repetitie gepland.
Vrijdagmiddag worden 650 stoelen geplaatst, genummerd en gepoetst alvo-
rens de tweede generale repetitie op vrijdagavond plaatsvindt. Er zijn twee 
generale repetities nodig om de drie solisten voldoende tijd te geven om met 
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het orkest samen te kunnen repeteren. 

De zaterdagochtend wordt door Bloemisterij Eugene Kicken het podium ge-
decoreerd en na een laatste inspectie om 12 uur worden alle voorbereidingen 
afgesloten. Vanaf dat moment is het aan dirigent Ingeborg Stijnen en haar 
muzikanten om voor muzikaal vuurwerk te zorgen. Eerst nog een soundcheck 
om 18.00 uur en dan gaat om 20.00 uur voor een hopelijk uitverkochte zaal 
het spreekwoordelijke doek op voor het GALACONCERT 2009.

De kaartverkoop.
Er is de afgelopen maanden veel gedaan om het concert onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Helaas is het erg moeilijk om redactionele 
ruimte te krijgen in de regionale dagbladen. We moeten ons dus beperken tot 
mond tot mond reclame, de website en Ons Weekblad. Onze Hoofdsponsor 
Cortjens Druk met Communicatie leverde voor de manifestatie Heer Totaal 
op 18 september j.l. 5000 flyers die door charmante hostesses werden uitge-
deeld aan de talrijke bezoekers van dit Heerder spektakel. Ook de informatie 
stand van de harmonie werd druk bezocht.  Een groot aantal personen nam 
deel aan de quiz waarbij vrijkaarten voor het Galaconcert te verdienen waren. 
De prijswinnaars ontvingen onlangs op een repetitieavond hun vrijkaarten. Er 
volgt nog een posteractie bij zusterverenigingen.

Op het moment dat u dit artikel leest zijn er nog een aantal kaarten beschik-
baar op de drie voorverkoopadressen. Mocht u nog kaarten willen kopen is 
het wijs om zo snel mogelijk bij een van de drie voorverkoop plaatsen langs te 
gaan om u van goede plaatsen te verzekeren. De kaarten kosten 15 euro. Alle 
zitplaatsen zijn genummerd en u hebt, mede door de twee grote schermen, 
overal een prima zicht op orkest en solisten.

Onze sponsoren
Ook de organisatoren van het Galaconcert werden dit jaar geconfronteerd 
met het grote woord “crisis”. Sommige bedrijven haakten af of moesten ge-
dwongen door de actualiteit hun bijdrage aan het concert beperken.
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Toch zijn er ook dit jaar weer een aantal bedrijven bereid gevonden om ons 
te helpen het Galaconcert mogelijk te maken. 

De onderstaande bedrijven ondersteunen ons het 
Galaconcert 2009 te organiseren.

Cortjens Druk met Communicatie  – www.cortjensdc.nl

Adams Muziekcentrale   – www.adams.nl

Roel Vossen Audio Visuals   – www.rvav.nl

Soft en Sound      -- www.softensound.nl

Radio Transit Recording Services  – www.radiotransit.com

Golden Tulip Apple Park Hotel  – www.applepark.nl

NH Hotel Maastricht    – www.nh-hotels.nl

Relais Hotel La Butte aux Bois  – www.labutteauxbois.be
Onze hartelijke dank aan alle sponsoren en vrijwilligers.

Voorverkoop adressen:
Monique Budy  Desiree Leessensstraat 34 Heer 
Cortjens Druk met Communicatie  Demertstraat 4 Heer 
Kicken Kookwinkel in Koostudio Dorpstraat 21 Heer

Info op www.heervooruit.nl
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Wis geer
•	 Dat	Monique	Budy	de	waarheid	kan	
 spreken en de toekomst kan voorspellen?
•	 Dat	het	Damescomité	het	jeugdkamp	
 sponsorde door de BBQ te   
 betalen? Waarvoor unne Grand Merci !
•	 Hoe	een	skelet	zijn	voordeur	opent	?	
 Met zijn/haar sleutelbeen!    
 (Uiteraard van het Griezelkamp)
•	 Waar	in	New	York	Dracula	woont?	
 In de Vampire State Building!    
 (van hetzelfde weekeinde)
•	 Dat	Nek-tarine	het	lievelingseten	is	van	een	vampier?
•	 Dat	de	heren	van	het	Heerencomité,	gelieerd	aan	het	Damescomité,		
 best een avond op frisdrank doorkomen?
•	 Dat	de	uniformiteit	in	het	dagelijks	
 bestuur zover gaat dat voorzitter   
 en secretaris nu hetzelfde instrument 
 spelen op zondagmorgen in   
 het Leerlingenorkest?
•	 Dat	1	bakske	Jupiler	bij	het	KTK	
 na10 minuten leeg is? 2 bakskes
 Jupiler na 20 minuten leeg zijn?
 1 bakske appelen op 1 dag half vol   
 blijft?
•	 Rob	Boelen	gesolliciteerd	heeft	bij	rederij	Spido?	Hij	niet	aangeno-	
 men is omdat zijn Engels te veel Hiers klonk?
•	 Dat	het	KTK	het	bestuur	dankbaar	is	voor	de	financiele	bijdrage

Agenda 
•	 29	november:	St.	Nicolaas	kienen	14	uur	Aen	de	Wan	
 (Damescomité)
•	 12	december,	20.uur		Galaconcert	
•	 20	december,	‘s	middags	Christmas	
 High Tea met Leerlingenorkest  (onder voorbehoud)
•	 24	december	(Kerstnachtensemble)
•	 2	januari	Drei-Keuninge	wandeling
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Muziek in de kunst I

Bij het zoeken naar muziek in de kunst kwam ik op de website  www.kunst-
enzo.vijftigplusser.nl" www.kunst-enzo.vijftigplusser.nl dit merkwaardige 
schilderij tegen. Het is een schilderij “De koe die van muziek hield” vervaar-
digd door Bertus Hulshof. Het is een acryldoek van 40 bij 50 cm. 

Op de website schrijft de maker er over: 
“Het is inderdaad weer een grappig naïef schilderij, en tja fantaseren kan ik 
wel. De opdrachtgever was eerder docent aan het conservatorium, die wou 
graag een schilderij met een blauwe koe erop. Dus dacht ik het klavier en 
de notenbalk erbij ook omdat hij zelf een klavier heeft. Persoonlijk vind ik de 
kleuren wat aan de harde kant, en op de foto hier lijkt het flets vind ik, maar 
in het echt is het wham, boem het springt er uit.  Gr. Bertus.”. 

Het doek is niet te bezichtigen, daar het in particulier bezit is. 



30

Muziek in de kunst II
Verloochening van de cultuur 

Laat nu de muzikanten komen,
En schenk hun glazen gele wijn
Zet alle ramen op de tuin wijd open:
We gaan nu lang en innig vrolijk zijn. 

Laat nu de muzikanten komen,
Met wereldse muziek van saxofoon;
De troms en de trompetten maken kwijnend hun geraas
En luistert allen naar die helse troon.

Laat nu de muzikanten komen, 
En luistert naar dit heerlijk ploertige geluid:
Een foxtrot en een tango en een rumba –wat men wil-,
De dronken klanken schommelen uit de open ruit. 

Voor wien zich op de wereld hierbij niet vermaken kan
Voor dien is al het aards geluk geheel verloren;
Hij ergert zich dan veel te vaak en wordt vroegtijdig oud
En voor de hemel is hij vast niet uitverkoren.

Laat nu de muzikanten komen,
En schenkt hun glazen gele wijn;
Zet alle ramen op de tuin wijd open:
We gaan nu lang en innig vrolijk zijn. 

Gedicht van Gerard Reve
Uit: Verzamelde gedichten, De bezige bij 2007
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Stadtkapelle erreicht
hervorragendes Ergebnis




