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Voorwoord

70 jaar lid van een vereniging! Waar maak je dat nog mee? Het is Bèr Heuts 
gegeven om dit jaar 70 jaren verbonden te zijn met Heer Vooruit. Het blijkt niet 
de langste verbintenis te zijn tussen HHV en een lid (Harrie Hameleers vierde 
in 1988 het 80-jarig jubileum), maar het ís een lange tijd…. 
Terecht dat we daar Paasmaandag bij stil staan. 
We staan niet alleen stil bij dit jubileum: trompettiste Nancy Willems is nml. 
25 jaar verbonden aan HHV. Ook een grote felicitatie waard natuurlijk. En 
dan hebben we nog 3 bondsjubilarissen: Audrey Retrae, Jérôme Braeken en 
Pierre Willems die tevens 121/2 jaar lid is van Harmonie Heer Vooruit. 
Alle jubilarissen alvast van harte proficiat en een heel fijne dag toegewenst. 

Hoewel vlak voor Pasen pakken we de draad op vanaf de kerstperiode. Het 
Decemberconcert kwam net te laat voor het vorige Vooruitzicht, zodat we 
daar nu aandacht aan besteden. De kerstwandeling, het schaatsen van het 
leerlingenorkest, de optocht tot en met de ledenvergadering passeren even-
eens de revue. 

In januari jl. kozen de leden een nieuwe voorzitter in de persoon van Ray-
mond Braeken. Het Vooruitzicht zocht hem op om te weten te komen wie 
Raymond is en wat wil hij met HHV. Ook in januari ontviel ons Sjef Passier, 
lid van verdienste van onze vereniging. In een In Memoriam staan we stil bij 
zijn overlijden. 

Tijdens de jaarvergadering is een uiteenzetting geweest over wat het inhoudt 
om deel te nemen aan een concours. HHV wil evt. in 2011 deelnemen aan 
een concours. Binnenkort zal aan de hand van een peiling bekend zijn of we 
wel/niet deelnemen. Ook het Galaconcert 2009 komt voor de eerste maal ter 
sprake.

Wij wensen u prettige Paasdagen en een geslaagd jaarfeest.
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Bèr Heuts 
70 jaar Heer Vooruit !!!!

Op bezoek gaan bij Bèr Heuts, betekent op bezoek gaan bij 70 jaar historie 
van de harmonie. Bèr, net 83 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij 
Harmonie Heer Vooruit. Inmiddels is hij diverse jubilea verder en is al veel 
over Bèr Heuts geschreven. Als bewijs daarvan prijkt de foto van zijn 60 ja-
rig jubileum aan de muur. Met daarnaast een foto van de 4 kleinkinderen in 
uniform en met instrument. “Geen van hen is in de muziek gegaan” zegt Bèr 
hierover. 

Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact met HHV. Bèr wilde zanger 
worden, maar moest naar de harmonie. “Zo ging dat” zegt hij. Van enige mu-
zikale vorming vooraf was geen sprake. Bèr begon met de klarinet en leerde 
al doende met de muziekschrift omgaan. En onze jubilaris bleef zijn klarinet 
trouw, met een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet en 
hij noemt dat ook  niet noemenswaardig. Momenteel speelt Bèr 3e klarinet. 

Bèr Heuts bleef ook trouw aan HHV: 70 jaren lang. Ook op het moment dat hij 
voor zijn werk (Grand Bazaar) naar Heerlen moest verhuizen. “Dat ging toen 
zo als de baas je dat vroeg. En dat met een Maastrichtse vrouw” voegt hij er 
aan toe. Hij heeft velen zien komen en gaan bij de harmonie. Zo heeft hij de 
huidige dirigent Ingeborg Stijnen nog meegemaakt als spelend lid op de tuba. 
Sinds het vertrek van Pa Nickel is Bèr Heuts het oudst spelende lid. En hij 
komt nog steeds iedere dinsdag met plezier spelen. Alleen het meegaan bij 
het uittrekken is er niet meer bij. 

Op de vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te blijven 
antwoordt hij zonder lang na te denken dat, dat de kameraadschap is. Samen 
lachen, samen huilen. Ook vermeldt hij tevreden terug te kijken op zijn peri-
ode bij de Hierder Burghkapel. “Jammer dat die kapel gestopt is.”

07jaar
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Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook als de cre-
ateur van de portretten van onze eregalerij in de bestuurskamer en als maker 
van de diploma’s van de leerling-muzikanten die slagen voor hun eerste jaar 
AMV. Die aanleg voor het tekenen moet hij van zijn vader hebben zegt hij. 
Hoewel zijn vader stierf toen Bèr nog heel jong was, weet hij dat zijn vader 
ook aanleg voor tekenen had en bijv. tekeningen van woningen maakte. Hij 
heeft hiervoor ook les gehad aan de Kunstnijverheidschool. Aan de muren 
zijn vele tekenwerken van zijn hand te zien, van portretten tot dorpsaange-
zichten. Van zwart-wit tot ingekleurd. Bij gelegenheid van een eerder jubileum 
heeft hij de leden een tekening geschonken van de voormalige repetitiezaal. 

Wat hem betreft mag Heer Vooruit in 2011 weer op concours gaan. Hij ziet 
dat als een uitdaging om te doen. Maar dan moet wel de jeugd warm worden 
gemaakt om te gaan. 

Eerder gaf de jubilaris aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) waarbij 
het hoogste aantal punten werd behaald een van de hoogtepunten is. Daar-
naast herinnert hij zich de periode in de oorlog waarbij de instrumenten bij 
de leden werden opgeborgen. Als derde herinnering haalt hij het 100-jarig 
bestaan aan.

Hoe kijkt hij tegen 2e Paasdag aan?
Hij vindt het heel leuk dat hij dit jubileum bereikt heeft. Hij wil niet te veel heisa 
rondom het jubileum, maar vindt het wel leuk stil te staan bij een niet alle-
daags jubileum. Hij hoopt nog lang gezond te leven en nog lang lid te blijven 
van Heer Vooruit. 

Wij wensen Bèr van harte proficiat met dit bijzondere jubileum!

Ophalen oud papier
Op 25 april, 23 mei en 27 juni zijn de ophaalploegen weer onderweg. Kijk op 
de website of je aan de beurt bent. Alvast bedankt !
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25 jaar Heer Vooruit: 
Nancy Willems

Nancy Willems vindt het vervelendste van haar jubileum dit vraaggesprek. Zij 
vermoedt van alles niet meer precies te weten, maar dat blijkt reuze mee te 

vallen in de loop van het interview. 
Nancy Willems is 25 jaar lid van Heer Vooruit. Zij is begonnen bij HHV en 
speelt daar nog steeds. Zij speelt in het harmonieorkest en het leerlingenor-
kest. Daarnaast is zij bijna vaste ondersteuner van het Klaroen- en Tambor-
korps. Niet permanent, maar met het optreden in Eijsden voor de boeg en het 
concours voor het KTK in 2010 zal het wel uitdraaien op ‘permanente’ onder-
steuning de komende tijd. Ook maakte zij nog deel uit van de kapel. Waarom 
HHV hoeft je haar niet te vragen. De familie Budy was een en al muziek en 

dat trekt. 
Nancy, in het dagelijks leven peuterleidster in Bosscherveld en sinds kort ook 
in Amby,  begon haar muzikale carrière met 2 jaar solfègeles van Ria Wilhel-
mus in de Joppenhof. Pierre Budy op zijn trompet was haar voorbeeld. 

Als 12 jarige werd zij lid van Heer Vooruit. Omdat geen trompet beschikbaar 
was begon zij op hoorn. Nico Hauser was haar docent. Na 1 jaar hoorn volgen 
24 jaren trompet. Les hiervoor volgt zij bij Kumulus o.a. bij Peter van Tilburg 
en Maurice Dubislav. Uit die tijd kent zij ook de bondsjubilaris Audrey Retrae. 
Nancy begon met circa 12 personen bij HHV, daarvan is zij nog de enige die 
lid is van Heer Vooruit. 

52jaar
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De jubilaris herinnert zich de start van wat nu heet het leerlingenorkest. Met 
6 à 7 personen begonnen zij onder leiding van Charlie Bosters in de keuken 
van “De Ridder”, later ook in de Annaschool. Ongeveer in 1985 maakt zij de 
overstap naar het Harmonieorkest.  De jubilaris haalt aan ook graag in het 
leerlingenorkest te spelen. De muziek is soms anders en het is leuk om leer-
lingen te helpen. 

Terugkijkend op 25 jaar Heer Vooruit noemt Nancy als eerste herinnering het 
1e concours met Hub Nickel in Roermond (1988 red.). Zij kent de gespeelde 
muziekwerken nog bij naam: Rhapsody Norvigiënne en Suite voor harmonie-
orkest. De opbouw ernaar toe, de spanning er omheen, de ontlading en het 
feit dat het de eerste keer was maken het tot een onvergetelijks iets. Maar het 
bezoek van Heer Vooruit aan het Fête de Choucroutte in Briënne Le Chateau 
is eveneens een goede herinnering. De reis naar Praag was prachtig en ook 
een van de hoogtepunten, helaas met een bittere nasmaak. 

Voor haar hoeft het concours in 2011 niet persé. Nancy onderstreept dat wil je 
muzikaal een stap hoger komen een concours noodzakelijk is. Langs andere 
weg is dat moeilijk te bereiken, omdat een concours nu eenmaal die grote 
stok achter de deur is. Maar zij vindt een concours wel sjiek. Met name die 
spanning bij het wachten op de uitslag is groot. 

Paasmaandag loopt zij “gewoon” op haar vaste plek in de harmonie. Met an-
dere jubilarissen heeft al afstemming plaatsgevonden van de adressen voor 
de genodigden/familie, want deels overlappen die elkaar. Tot slot haalt zij aan 
de dinsdag na Paasmaandag ook altijd gezellig te vinden. Vroeger was er 
dan paasvakantie, maar dat is de laatste jaren niet meer. Toch wil zij ook dat 
niet missen en desnoods komt zij na het werk om te helpen. Dit jaar heeft ze 
echter verlof gevraagd voor de dinsdag….

Nancy van harte proficiat en 
nog vele jaren bij Heer Vooruit!
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Twee bondsjubilarissen: Audrey Retrae en Jérôme Braeken

Naast aandacht voor de Heer Vooruit-jubilarissen zal een tweetal bondsju-
bilarissen Paasmaandag ook in het zonnetje worden gezet door de bond: 
Audrey Retrae is 25 jaar bondslid en Jérôme Braeken is 12 ½ jaar lid. Tijd 
om u te informeren wat de muzikanten gedaan hebben in hun muzikale 
loopbaan.  
Jérôme Braeken is lid van de bond vanaf het moment dat hij 5 jaar is. Hij 
begon bij drumband St. Jan, en maakte bij de beëindiging van St. Jan de 
overstap naar Heer Vooruit, circa 7 jaren geleden. Jérôme is lid van het Kla-
roen- en Tamboerkorps en het leerlingenorkest. Jérôme is telg uit de familie 
Braeken, bekend in de harmonie van Agnes en Raymond. Jérôme heeft 3 
zusters. Naast muziek maken is volleybal zijn grote hobby. Ook dat zit in de 
familie. 
Audrey Retrae heeft de meest gevarieerde muzikale achtergrond. Zij meldt 
dat ze lid is geweest van oude harmonie van Heer als majorette, zij is daar 
ook lid geweest van de drumband (trompetterkorps), van Mixed Harmony, 
de Greun vaan Wolder, de Kachelpiepers, de Politiekapel en schutterij St. 
Barbara in Meerssen. Tijdens ons 100 jarig bestaan is zij benaderd om naar 
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HHV te komen, hetgeen er in geresulteerd heeft dat zij tijdens het Jaarfeest 
2007 haar roos heeft ontvangen. Een welkomstteken voor nieuwe spelers. 
Audrey woont samen met haar partner Emile, met stiefzoon Sem en 2 hon-
den. 
Waar denk je aan bij het horen van de naam Heer Vooruit? 
Jérôme hoeft daar niet lang over na te denken. Hij zal nooit vergeten dat in 
Hamont-Achel, zijn eerste concours, de harmonie werd aangekondigd als 
“Veer Vooruit”. Dat vergeet je niet. Audrey benadert het nuchter. Heer Voor-
uit staat voor de nuij, en is van “boven” in Heer. De aw is van ‘onder’. Ook 
worden de jubilarissen gevraagd naar hun hoogtepunten in de jubileumperi-
ode.Omdat haar periode bij HHV nog kort is heeft Audrey die hoogtepunten 
buiten HHV liggen. De Kachelpiepers waren 5 unieke jaren zegt zij en toch 
ook de Limburgse kampioenstitel en landstitel die zij behaalde met de aw. 
Het kampioenschap van het KTK in 2005 in Barneveld is natuurlijk voor 
Jérôme hét hoogtepunt in zijn periode bij HHV. Maar ook het promsconcert 
van het leerlingenorkest bij het 100-jarig bestaan is een hoogtepunt. Tijdens 
dat concert verzorgde Jérôme een solo op de kleine trom. Wie dat gemist 
heeft kan dit terugvinden op You tube. Ook via You tube heeft hij hierop 
reacties gekregen, aanbiedingen zelfs om nog beter te worden. 
Waar liggen de muzikale uitdagingen voor de toekomst? Voor jezelf en 
voor het KTK of HHV?  
Jérôme (4E jaars Havo-student aan het Porta Mosana) bespeelt het liefste 
de kleine trom of het drumstel. Hij noemt zichzelf geen allround percus-
sionist. In rudimental drumming wil hij zich nog verder bekwamen. Dat is 
een (Amerikaanse) stijl waarin meer showelementen zitten. Zijn instructeur 
is hier over ook enthousiast. Dus daar zal het niet aan liggen. Wel aan het 
vinden van geschikte werken. Hij volgt lessen via Kumulus.
Audrey heeft altijd trompet gespeeld, met een klein uitstapje naar de klaroen 
bij de schutterij. Zij heeft even slagwerk gedaan, maar dat sloeg letterlijk 
nergens op. Veel heeft zij te maken gehad met Maurice Dubislav als leraar 
en dirigent. Zij zal de trompet trouw blijven. Het concours in 2010 voor het 
KTK hoeft voor haar niet zo. Daar heeft ze slechte ervaringen mee. Maar zij 
wil er wel met plezier naar toe werken, met een knipoog naar John Purnot. 
Paasmaandag in het zonnetje Hoe kijk je daar naar uit?
Jérôme is Paasmaandag nog net 17 jaar. Hij ziet op tegen de receptie: lang 
in de rij staan en handjes schudden. Maar ja, het hoort erbij. Jérôme hoopt 
dat de vereniging weer gaat groeien en weer meer een familie wordt. Daar 
zijn deze dagen geschikt voor.
Audrey staat niet graag in de belangstelling en opereert liever op de achter-
grond. 

Alvast van harte proficiat en een fijne 2e Paasdag
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Pierre Willems 12 ½ jaar HHV 

Naast Bèr Heuts en Nancy Willems is er nog een 
derde Heer Vooruit-jubilaris: Pierre Willems, die 
12 ½ jaar verbonden is aan HHV en de bond.  
Pierre Willems startte zijn (muzikale) carrière bij 
Harmonie Heer Vooruit en daar is hij nog steeds 
lid van. Pierre is lid van de vaandelgroep. Hij is 
op latere leeftijd bij HHV gekomen door zijn broer 
Harry Willems. Pierre is getrouwd met Lieke, die 
ook nauw betrokken is bij HHV en ze hebben een 
zoon en een dochter. Recent zijn zij ook opa en 
oma geworden van een kleindochter. 

Pierre is ‘vaste’ drager van de schellenboom. 
Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten 
voor de vereniging. Eveneens is hij iedere keer 
betrokken bij het ophalen van het oud papier. 
Onderbroken door een kop koffie bij hem thuis. 
Hij denkt vooral aan gezelligheid en samen doen als hij de naam HHV hoort. 

Het 100-jarig bestaan wordt door Pierre ervaren als een van zijn hoogtepun-
ten bij Heer Vooruit. Maar ook de eendaagse reis naar Plettenberg vergeet 
hij niet. Hij vindt het dan ook jammer dat de geplande reis nu geen door-
gang vindt. Te meer omdat er een wens leefde in de vereniging voor een 
dergelijke concertreis. 

Gevraagd naar zijn ambities is Pierre daarin helder. Ik kan geen noot lezen, 
dus een muzikale carrière ligt niet in het verschiet. Als schellenboomdrager 
en verrichter van hand- en spandiensten hoopt hij de vereniging nog lang 
ten dienste te zijn. Gezond blijven en op naar de 25 jaar. Pierre zag veel 
jeugd in de harmonie met carnaval. Hij hoopt dat de jeugd nu doorzet en de 
vereniging de jeugd stimuleert. 

Paasmaandag in het zonnetje Hoe kijk je daar naar uit?
Pierre kijkt uit naar het jaarfeest en vindt het aardig om in het zonnetje te 
staan. Dat mag eens aangehaald worden. Aardig vindt hij vooral dat er 
Paasmaandag een grote opkomst is van HHV-ers. Groter dan bij andere 
gelegenheden. 

Alvast van harte proficiat en een fijne 2e Paasdag
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Raymond Braeken: voorzitter van HHV

Tijdens een ingelaste ledenvergadering in januari jl. werd Raymond Braeken 
gekozen tot voorzitter van Harmonie Heer Vooruit. Hij nam de voorzittersha-
mer over van Jopie Jeurissen, die na de interim-periode van Henri Cortjens, 
ruim één jaar als interim-voorzitter functioneerde. Met Raymond Braeken 
kreeg de vereniging een nieuwe voorzitter na het afscheid van Jean Meus-
sen. Tijd om kennis te maken met Raymond. 
Raymond (57 jaar) maakte kennis met Heer Vooruit via zijn zoon Jérôme en 
vrouw Agnes. Jérôme is actief als lid van het KTK en het Leerlingenorkest en 
Agnes als bestuurslid, speciaal belast met de opleiding en leerlingenorkest. 
Tijdens de herstelperiode van Agnes werd Raymond benaderd om ook als 
muzikant actief te worden binnen HHV. Jo Cobben en Jeroen Vulto haalden 
hem over als tubamuzikant te beginnen. En zo speelt Raymond nu in het KTK 
en het leerlingenorkest en leerde hij HHV kennen. 
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Raymond en Agnes hebben overigens ook 3 dochters, die verdienstelijk zijn 
met volleybal. Maar de hele familie is binnen het volleybal actief. 
Een commissie was op zoek naar een nieuwe voorzitter. Nadat een kandidaat 
voorzitter uiteindelijk afviel werd, in een nieuwe poging een voorzitter te vin-
den,  Raymond benaderd. Voor Raymond was het op dat moment belangrijk, 
dat de functie te combineren zou zijn met zijn werk als 
ICT-audit manager bij DSM, en dan met name met zijn frequente verblijf in het 
buitenland. Nadat bekend werd, dat zijn vele reizen in de toekomst veel min-
der zouden plaatsvinden, stemde hij toe. Daarvoor zal hij een andere hobby 
in de steek moeten laten dan wel veel minder beoefenen: het wielrennen met 
Den Duiker, dat hij op dinsdagavond en zondagsochtend pleegde te doen. 
Zijn ambitie als voorzitter is helder: na de interim-periode moet de vereniging 
stabieler worden. De structuur van de vereniging moet bekeken worden en 
er moet gebouwd worden aan de muzikale keuze. “De vereniging moet aan-
gepast worden aan deze tijd omdat een vereniging anno 2009 nu eenmaal 
anders is dan een vereniging van 10 jaar geleden. De maatschappij veran-
dert en wil je, je leden behouden dan moet je mee veranderen. Er dient dus 
een omgeving gecreëerd te worden waar iedereen zich in thuis voelt. Op die 
manier kan de vereniging haar sociaal maatschappelijke functie waar blijven 
maken. Als vereniging moeten we aantrekkelijk blijven voor de leden: de ou-
dere leden en jeugdigere leden. “

Hoewel Raymond constateert dat de concoursen een noodlijdend bestaan 
leven, geeft hij aan dat hij, maar ook het gehele bestuur, achter deelname 
aan het concours in 2010 van het KTK en in 2011 van het orkest staat. 
“Maar”, zegt hij meteen “ het besluit van de muzikanten zal gerespecteerd 
worden. Als bestuur kun je “ja” zeggen tegen deelname, maar de muzikale 
inspanningen en prestaties moeten de muzikanten leveren.” Deelname 
vraagt veel: financieel en muzikaal. 

Raymond heeft al veel inleeswerk verricht en zich bepaalde problematiek 
eigen gemaakt. Hij heeft met diverse mensen gesprekken gevoerd (“ach-
terstallig onderhoud” noemt hij dat). Raymond is bereid mensen credits te 
geven, die dat vervolgens wel waar moeten maken. Zijn waardering gaat 
uit naar de mensen die achter en voor de schermen zich inzetten voor de 
vereniging. Naast de muzikanten moet je het daar als vereniging toch van 
hebben. “
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    In memoriam 
    Sjef Passier

Op de laatste dag van januari hebben wij afscheid moeten nemen van Sjef 
Passier. Als Harmonie Heer Vooruit kenden we Sjef als bestuurslid, lid van 
het Comité 75 en als Lid van Verdienste. Bij gelegenheid van zijn uitvaart 
heeft voorzitter Raymond Braeken teruggekeken op de persoon Sjef Passier. 
In 1975 werd Sjef lid van Comité 75, in het leven geroepen ter voorbereiding 
van het 70 jarig bestaansfeest van de harmonie. Vele malen heeft hij bij 
diverse tentfeesten en andere festiviteiten de kar getrokken. Hij deed dit zeer 
consciëntieus. Afspraak was afspraak en daar handelde hij ook naar. In 1976 
trad Sjef toe tot het bestuur van de harmonie. Hij was vooral actief als bege-
leider van het KTK. Ook wijdde hij vele jaren aan de donateursactie voor het 
verkrijgen van middelen voor zijn HHV.  
Enkele jaren geleden, na meer dan 25 jaar aan onze harmonie verbonden, 
trad Sjef wegens gezondheidsredenen terug uit het bestuur, wel bleef hij lid 
van Comité 75. Aan de viering van het 100 jarig bestaansfeest heeft hij, als 
lid van dit Comité, nog zijn steentje bijgedragen. Hij leefde intens mee en ge-
noot zichtbaar van de jubileumfestiviteiten. Voor zijn inzet in al die jaren werd 
hem door de harmonie de onderscheiding Lid van Verdienste toegekend in 
2007.
Sjef was naast een werker ook een levensgenieter. Hij kon met zijn Tilburgs / 
Maastrichts dialect wel eens de pias uithangen. 
Ondanks dat het afgelopen jaar zijn gezondheid steeds sneller achteruit ging 
kwam het overlijden van Jef toch nog onverwacht.

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft. 
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Decemberconcert Leerlingenorkest 

Het laatste concert in 2008 stond gepland voor het Leerlingenorkest. Vlak 
voor Kerstmis vond in Hotel Van der Valk Maastricht een tweede editie 
gepland van een concert omringd met een zoetwarenbuffet. Om 2008 geen 
kopie van 2007 te laten zijn werd de naam van Kerstconcert omgedoopt in 
Decemberconcert. Hierdoor was de muziekkeuze ook niet beperkt tot de 
kerstliederen. 

Dirigent Jo Cobben had samen met Nancy Willems een programma samen-
gesteld waarin winterse, Spaanse en kerstklanken waren vervat. Bekende 
en minder bekende werken. Belangstelling met ruim 100 mensen was er 
genoeg. 

Nadat de gasten waren verwelkomd met een openingswoord door Barto van 
der Heijden van Hotel Van der Valk en met koffie en bijbehorend kerstbrood 
opende het Leerlingenorkest met "Under de double eagle", gevolgd door het 
bekende "White Christmas". Lindy Mast, die het programma presenteerde 
probeerde de zaal los te krijgen bij "Song for lovers". Dit was een opmaat 
naar het swingende "Christmas Swing". Hoewel aangemoedigd door Lindy 
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waren er geen swingende stappen waar te nemen. Wel bijzondere rollen 
Michel van Hooren en Nancy Willems. 
Het vierdelige "Saludos desde Espana" was het vervolg in het concert. 
Spaanse klanken klonken door het hotel op deze winterse dag. Met "Jingle 
bells" werd het eerste concertdeel afgerond. Tijd voor het zoetwarenbuffet.
Nadat de bezoekers volop hadden kunnen genieten van de soesjes, flens-
jes, bavarois, gebakjes, Berliner bolletjes, gebak en andere zoetwaren werd 
het concert na de pauze vervolgd met Vivaldi's Winter. Onder leiding van Jo 
Cobben speelde het leerlingenorkest dit voor de tijd van het jaar toepasse-
lijke nummer. De kerstsfeer keerde terug bij "Hark The Herald Angel Sing". 
(lees verder op pag. 27)
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Piratenbende trekt door Heer

Op het moment dat het ‘voldoende’ regende vertrok carnavalsmaandag de 
optocht in Heer. Het Damescomité en Heer Vooruit liepen als nummers 3 en 
4 mee in de optocht. Het Damescomité had ons korps na het succes van de 
cowboys vorig jaar, dit jaar verkleed als piraten. En zo trokken de muzikan-
ten getooid met o.a. ooglapje en oorring door de Heerder straten. Compli-
ment daarvoor aan het Damescomité en ook een compliment aan de jeugd, 
die massaal was opgekomen. 
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Rondom AMV en Leerlingenorkest

Schaatsen bij Winterland
Nauwelijks bekomen van alle wafels, oliebollen en andere nieuwjaarsge-
woonten hadden de muzikanten van het Leerlingenorkest op 3 januari al een 
eerste activiteit in het nieuwe jaar. Zij togen naar Winterland om de schaat-
sen onder te binden, Maastricht vanuit het reuzenrad te bezien, de jeugd te 
laten herleven in de carrousel en uiteraard van de erwtensoep te genieten. 

De jeugd begon op de schaatsbaan. Al snel raasde er een Heer Vooruit-
treintje over de piste. Maar sommigen hadden ook de boarding nodig om 
rond te komen. De kunsten op het ijs werden soms onderbroken om langs 
de kant of binnen even te warmen, hetgeen met de winterse temperaturen 
geen overbodige luxe was. 

Als het gezellig is gaat de tijd snel.en zo waren de 2 uren schaatsen in een 
vloek en een zucht voorbij. Op naar het reuzenrad. Het grootste deel van 
de groep kroop in het reuzenrad om Maastricht by night vanuit de lucht te 
bekijken. Hoewel boven in het reuzenrad de temperatuur nou niet bepaald 
aangenaam was, was dit geen belemmering om in te stappen. De aanwe-
zige feestverlichting in de binnenstad maakte het aangezicht vanuit de lucht 
natuurlijk nog mooier. Nadat sommigen nog een tweede maal in het rad 
waren geweest toog de groep verder op het Vrijthof.
De kinderjaren herleefden in de carrousel. Leeftijd speelde geen rol meer, 
royaal werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om bijvoorbeeld op een 
paardje rond te draaien. Ook een tweede maal werd geen nee gezegd hier-
tegen. Vol enthousiasme kwamen de ´leerlingen´ uit de draaimolen.
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De gezellige avond werd afgesloten in het Winterlandcafé onder genot van 
warme chocomel, erwtensoep of een andere consumptie. Zo zagen we hoe 
de schaatsbaan voor de laatste Winterlanddag werd klaar gemaakt. De kop 
was eraf in het nieuwe jaar, een eerste activiteit was 3 januari al weer achter 
de rug.  
De gezellige avond werd afgesloten in het Winterlandcafé onder genot van 
warme chocomel, erwtensoep of een andere consumptie. Zo zagen we hoe 
de schaatsbaan voor de laatste Winterlanddag werd klaar gemaakt. De kop 
was eraf in het nieuwe jaar, een eerste activiteit was 3 januari al weer achter 
de rug.  
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Volop actie door het Damescomité 

Ons Damescomité heeft in de eerste maanden van 2009 de handen volop 
uit de mouwen gestoken. Carnaval en de kienavond zijn al achter de rug en 
de rommelmarkt komt er aan. 
Op carnavalsmaandag in het zwart verschijnen in de bestuurskamer, zo 
luidde de opdracht aan de leden. Het Damescomité zou voor de aankleding 
zorgen. En zo geschiedde. De ‘zwarte’ leden werden omgedoopt tot heuse 
piraten met oorring en werden in de optocht voorafgegaan door het dames-
comité. En zo trok een zwarte piratenbende door Heer. 

Vrijdag 20 maart jl. werd de jaarlijkse kienavond gehouden. Alweer de derde 
editie van: “Gaank toch kiene!”. Ondanks het feit dat het een vrijdag betrof 
was ook nu weer de belangstelling groot. Het damescomité had dan ook 
weer voor een gezellige ambiance gezorgd en mooie prijzen. 
    
En vlak na Pasen, staat alweer een Snuffelmarkt gepland in Aen de Wan. 
Op zaterdag 18 en zondag 19 april kunt u weer terecht bij een van de vele 
aanbieders van spullen. Of zelf een tafel huren om te verkopen. 
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Herinneringen 
 
Paasmaandag 2009 is het alweer een jaar geleden dat ik verrast werd met 
een mooie bos bloemen vanwege het feit dat ik (bijna) 25 jaar als redactielid 
van het “Vooruitzicht” werkzaam was. De nieuwe uniformen worden , waar 
het korps ook komt, als zeer sjiek gezien.
Een van de beste gebeurtenissen van afgelopen jaar is wel het feit dat er 
eindelijk weer een voorzitter aan “het stuur” staat, en er verschillende jonge 
bestuursleden zijn bijgekomen. Hier past zeker een woord van dank aan al 
die mensen die tijdens de interim de vereniging overeind hebben gehouden. 
De nieuwe damesgroep heeft ook al verschillende activiteiten op poten gezet 
die heel succesvol waren. Derhalve een goed jaar om op terug te kijken.
Met een man die nu al bijna veertig jaar als bestuurslid fungeert hebben we 
samen al heel wat herinneringen vergaart. 

Je begint heel goed de zeventig jaren te voelen 
De lente van ons leven komt nooit meer terug
De zomer ….hebben we al lang achter de rug !
We zijn nu in de herfst van ons leven aangekomen
En niet alles verliep zoals we vroeger droomden
Je mag blij zijn om het nog samen met je partner te beleven
Elkaar hulp, en zo nodig een steuntje te geven
Je hoopt dat je het samen redt tot aan “de winterkou”
En dan nog altijd kunt zeggen IK  HOU  VAN  JOU !
Je kunt ook stoer doen, en zeggen, ik hoef geen vriend, 
vriendin, vrouw of man
Maar er is geen wezen op deze aardbol wat zonder liefde kan

Het geeft warmte,licht, dat woordje liefde
Vandaag, morgen, het hele jaar door
Het doet je vergeten wat je eens zo griefde
Waardoor je het zonnig humeur verloor.
Laat wroeging nooit je raadsman zijn
Dat geeft alleen een lang gezicht
Kwaadheid doet van binnen pijn
Vergeet gisteren, hou je oog op morgen gericht
LIEFDE: is broos,is teer,is fijn,
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Maar veroorzaakt heel vaak harten pijn
Ze is in geld niet uit te drukken
Ze is verdragen van elkanders nukken
Is meer geven dan je ooit zult ontvangen
Is ook vechten voor elkanders belangen
Je kunt er nooit genoeg van krijgen
Soms is het spreken….maar nog vaker zwijgen
LIEFDE: als iemand je dat nooit heeft gegeven
Is dat het grootste gemis in je leven.
Ik wens u allen nog  heel veel liefdevolle jaren toe.
 
Lieke-Konings

Vol(le) (aan de) bak op 27 december

De eerste dag na de feestdagen stond bij HHV in het teken van het lopen. 
Wellicht moesten er wat extra onsjes van de feestdagen af en daarvoor kon-
den de leden ’s morgens oud papier ophalen, hetgeen resulteerde in volle 
bakken papier en ’s avonds konden de leden aan de bak met de kerstwande-
ling. 

Oud papier
De feestdagen waren net achter de rug toen de leden van Heer Vooruit op 
27 december ’s morgens vroeg gereed stonden om het oud papier op te ha-
len in Heer. Een grote opkomst van de leden, die zin hadden in een nuttige 
ochtendwandeling door Heer en hier en daar wat papier meenamen. Dat ‘wat 
papier’ viel mee of tegen. Ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Het was veel 
papier om te dragen (dat viel dus tegen), maar veel kilo’s voor de harmonie 
(en dat viel dus mee). Of het kwam door de feestdagen of omdat het 5 weken 
waren sedert de vorige ophaalbeurt, of beide, zal nooit bekend worden, maar 
de drie ophaalwagens zaten alle drie helemaal vol. Kon letterlijk geen doos 
meer bij. De laatste restanten hebben we naar de container op het Kennedy-
plein moeten brengen. Een waardig slot van weer een jaar papier ophalen.
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Deze keer met dank aan de vele kerstpakketten, de gratis boodschappendoos 
van een supermarkt, de feestverpakkingen etc. Om 12 uur was alle papier op-
gehaald. Konden de benen even rusten want ’s avonds moest er gewandeld 
worden. 

Wandeltocht
Royaal was de belangstelling voor de kerstwandeling: vele liefhebbers om 
vanuit Aen de Wan door met name het Savelsbos te gaan wandelen. In 6 
groepen werd er vertrokken. Op zoek naar antwoorden op de vragen. Vragen 
die overigens pas bij aankomst weer in Aen de Wan beantwoord moesten 
worden. Het weer was heerlijk om te wandelen. Koud maar droog. 
De wandeling was een mooie tocht (voor zover daar in het donker iets van 
te zien was) in de eigen omgeving en aangekleed met een kop erwtensoep 
en een consumptie tijdens de pauze in Gronsveld. Hierna werd de tocht weer 
vervolgd. De versterking van de inwendige mens werd ook vervolgd bij de 
finish met een broodje knakworst en een consumptie. Wat wil een mens nog 
meer na twee feestdagen……….
De uitslag werd officieel bekend gemaakt tijdens het samenzijn in Aen de Wan. 
De familie Braeken scoorde de eerste prijs en de bijbehorende wisseltroffee. 
En daarmee was de laatste activiteit in 2008 voltooid verleden tijd. Op naar 
2009, met dank aan de organisatie. Voor de leden die ’s morgens en ’s avonds 
hadden gelopen waren de extra onsjes van de feestdagen er al weer af. 
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Jaarvergadering 11 maart 2009 

Onder grote belangstelling (circa 70 aanwezigen) vond de jaarvergadering 
plaats in Aen de Wan. Naast de vele nodige huishoudelijke aangelegenheden 
zoals jaarverslag en jaarrekening stond een presentatie over concoursdeel-
name op de agenda en een toelichting op het Galaconcert 2009.

Paul Ghijsberts bracht via een presentatie 
in kaart wat deelname aan een bonds-con-
cours inhoudt. Naast de financiële kant 
van de deelname (circa € 16.000,--) bete-
kent het vooral inzet van de muzikanten. Zij 
verplichten zich aan de vele activiteiten 
(repetities, extra repetities, extra thuis oe-
fenen, partijrepetities etc.). En bovenal: we 
moeten het samen doen. In een dergelijk 
traject ben je afhankelijk van elkaar. Als de 
vereniging “ja” zegt tegen deelname, betreft
het een deelname in oktober 2011 als ver-
volg op het concours in 2001. In 2006 deden 
we niet mee i.v.m. het 100 jarig bestaan.

Krijgt dit diploma uit 2001 een vervolg?

Na de presentatie tijdens de jaarvergadering zal de jeugd expliciet worden ge-
informeerd over de vraag wat deelname aan een concours betekent. Daarna 
zullen de muzikanten gepeild worden of zij ja/nee bereid zijn tot deelname aan 
het concours. Het bestuur is voorstander van deelname aan een concours, 
maar respecteert uiteraard de uitkomst van de muzikantenpeiling. Ons Kla-
roen- en Tamboerkorps zal in 2010 deelnemen aan het bondsconcours. Het 
KTK heeft aangegeven achter deze deelname te staan. 

Met betrekking tot het Galaconcert werd natuurlijk succesvol teruggeblikt op 
de editie 2008. Zie voor de editie 2009 elders in dit Vooruitzicht. 
Tijdens de jaarvergadering werd ook bekend dat de bestuursleden Jopie Jeu-
rissen en Peter Smeets stoppen als bestuurslid op Paasmaandag. 
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Wis geer ……

- Dat de ontbrekende Vooruitzichten terecht zijn, zodat ons verenigings-
  archief op dit punt weer compleet is. Met dank aan Griet en Math Jaspers. 
- Dat ons Damescomité 
  naar The Sound of Music
  is geweest? 
- Dat zij bij terugkomst 
  prinselijk werden 
  ontvangen in Aen 
  de Wan door prins 
  Patrick I?
- Dat het damescomité nog
  steeds op zoek is naar 
  oude witte lakens? 
  Geen hoeslakens. 
- Dat vele prijzen bij het kienen 
  ter beschikking waren gesteld 
  door Heerder ondernemers? 
  Ondernemers hartelijk
  dank daarvoor !!

Agenda (zie ook de agenda op: www.heervooruit.nl)
.
13 april   Paasmaandag (opluisteren H. Mis)
18/19 april  Rommelmarkt Damescomité (Aen de Wan)
3 mei   Communiekinderen Heer
17 mei   Gezamenlijk concert harmonieorkest + K.T.K.
  met Voerendaal en Dieteren in Aen de Wan.  
  Aanvang 14.00 uur.
31 mei   Pinksterprocessie Heer
14 juni   Processie Scharn 
28 juni   Districtsfestival Noorbeek (KTK)
12 juli   Voorspeelmorgen leerlingen in hotel Van der Valk
18 juli   Concert in Aen de wan: Orkest en K.T.K. met fanfare 
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HET LAATSTE WOORD 
door Huub Hoche

Hans Eggen woont samen met Marion 
Budy in de Neutronstraat 5 
en hebben een zoon,Glenn.

Hans,met welk beroep 
verdien je de kost?
Ik ben projectmanager bij Circle Software 
en dat houdt in dat ik de implementaties 
ondersteun bij scholen en bedrijven in den 
landen waar software wordt geïmplementeerd.
Een KTKer is de nieuwe voorzitter van H.H.V. wat verwacht je van 
Raymond?
Een inspiratiebron voor alle leden, dat er samen gemusiceerd kan worden 

en dat hij de leden gaat binden. 
De repetities worden doorgaans goed bezocht bij het KTK, mee eens?
Ja, klopt sommige daar gelaten die soms niet kunnen, maar over het alge-

meen goed,ja.
De meningen zijn verdeeld dat de klaroen vervangen wordt door de 
trompet,wat is jouw mening?

Dat is een goed besluit en ik deel die mening zeker voor de toekomst!
Volgend jaar op concours,wat verwacht je ervan?
Wat ik ervan verwacht is dat we muzikaal niet op een al te hoog peil moeten 
starten,omdat we pas met de trompetten bezig zijn.Vraag is of we daar ook 
mee moeten gaan ? Ik vind dat we moeten streven de leden te behouden 
en het liefst nog het ledental uit te breiden. En wil je te hoog presteren ,dan 
wordt die kans klein!

Het is al zo moeilijk nieuwe leden te krijgen en zeker voor de klaroen!
Wat is je favoriete mars van het KTK ?

On the green coast.
Met wie zou je absoluut geen 24 uur in een ruimte willen doorbrengen?

Ik heb geen idee,ik weet het niet.
En met wie wel?

Met Obama.
Wat mis je in Heer?
Poeh! Eigenlijk niets!



 27

Is er iets in je leven dat je opnieuw zou willen doen,maar dan heel 
anders? 

Nee.
9. Enkele korte reacties:
Film of theater?  theater
Mc.Donald of Reitz? Reitz
Zomer of winter? Zomer
Wilders of Verdonk? Geen mening
Nasi of Bami? Nasi
Trompet of klaroen? Trompet
Wandelen of fietsen? Wandelen
Houtenvloer of stenenvloer? Houtenvloer
Hond of Kat? Hond
A.v.Duin of  Mr.Bean? A.v.Duin.
HET LAATSTE WOORD
Dat ik het al die jaren fijn vind bij de Harmonie, of beter gezegd bij de drum-
band. 
Dat ik ooit ambities had om, nadat ik bij St. Jan wegging, bij de Harmonie te 
gaan spelen en in die tijd afgewezen werd.
Dat ik nu na 28 jaar toch probeer deze droom te verwezenlijken!

Hans bedankt!!

Vervolg decemberconcert

De grootste uitdaging in het tweede deel van het concert was gelegen in 
"Alte Kameraden", een werk waarop vanaf de zomer is gerepeteerd. Lindy 
kondigde op voorhand aan dat het nummer de ene keer goed liep, een 
andere keer minder, maar deze keer werd een goede uitvoering ten gehore 
gebracht vol enthousiasme. Een brede glimlach kon de dirigent niet onder-
drukken. 

De afsluiting gebeurde met het uitvoeren van "Little Suite for Peace", waar-
na applaus volgde voor het Leerlingenorkest, haar muzikanten, de dirigent 
en degenen die het concert mogelijk hadden gemaakt. Uiteraard ook een 
merci voor Hotel Van der Valk Maastricht, voor de gastvrijheid en bijdrage.
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Gezamenlijk concert Heer Vooruit – 
KTK Heer Vooruit – Eendracht Dieteren 
en Sint David op 17 mei 

Op zondag 14 mei 2009 verzorgen 4 korpsen een ge-
zamenlijk concert in gemeenschapshuis Aen de Wan, 
Einsteinstraat 32 te Maastricht/Heer. De gastvereniging 
Heer Vooruit neemt deel met het Harmonieorkest en het 
Klaroen- en Tamboerkorps, gastverenigingen zijn Harmo-
nie David uit Voerendaal en Fanfare Eendracht Dieteren 
uit Dieteren. 
Om 14 uur zal het concert geopend worden door het 
Klaroen- en Tamboerkorps van Heer Vooruit onder leiding 
van dhr. Jo Cobben. Vervolgens zal Harmonie St. David 
uit Voerendaal het concert voortzetten. Zij spelen onder 
leiding van dirigent Roger Niese. Harmonie St. David be-
stond in 2007 100 jaar en heeft het Cultureel centrum 
de Borenburg in Voerendaal als thuisbasis. In 2008 
concerteerden St. David en Heer Vooruit samen in 
Voerendaal. 
Fanfare Eendracht uit Dieteren heeft het jaar 2009 
grotendeels in het teken staan van drie jubilea. In 2009 
hebben de Fanfare, de Drumband en het Damescomi-
té iets te vieren. De Fanfare bestaat 140 jaar, de Drum-
band 50 jaar en het Damescomité 45 jaar. Fanfare 
eendracht staat onder leiding van Maurcie Daemen. 
Ons eigen Harmonieorkest onder leiding van mevr. 
Ingeborg Stijnen sluit het concert af. Dit concert is voor 
ons korps een eerste concert in een serie met o.a. de 
Fanfare Biesland (18 juli 2009 in Aen de Wan) en het 
Galaconcert op 12 december (Mercedes Benz CAC in 
Randwijck). 

Het concert vindt plaats in gemeenschapshuis Aen de 
Wan, Einsteinstraat 32 te Heer/Maastricht en vangt 
aan om 14.00 uur. De entree is gratis en u bent van 
harte welkom !
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Palmpasen met Leerlingenorkest

Traditioneel trok het Leerlingenorkest o.l.v. Jo Cobben samen met descou-
tingen uit Heer naar de bewoners van huize Providentia. Onze muzikanten 
brachten een serenade terwijl de bewoners een paastak ontvingen. 
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