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Een druk en afwisselend 2009 

Het is de tijd van het jaar om Vooruit en terug te blikken. Onze voorzitter 
Raymond Braeken doet dat dan ook in “Vooruit in 2010”. Hij concludeert 
terecht dat het een druk en afwisselend 2009 is geweest. Het Galaconcert 
is de laatste muzikale activiteit van het Harmonieorkest in 2009 geweest. En 
wat voor een optreden!

Na afloop was een veel gehoorde opmerking “Het beste Galaconcert ooit”. 
De muzikanten o.l.v. Ingeborg Stijnen hebben er dan ook weer wat zeer 
moois van gemaakt, samen met het organiserende comité Galaconcert, de 
solisten en de vele vrijwilligers. Uiteraard een uitgebreide terugblik hierop.  

Het High Tea concert van het Leerlingenorkest komt helaas te laat, maar 
daarover volgende keer meer. Wel aandacht in dit Vooruitzicht voor het Sin-
terklaaskienen, een nieuwe activiteit van het Damescomité,  het programma 
2010 van dezelfde dames, het Beleidsplan 2010-2013, dat binnenkort be-
sproken wordt, één van de twee AMV klassen, John Koopmans, Ben Cramer 
en noem maar op. Kortom weer veel leesplezier voor onder de kerstboom. 

Trouwens hoe vindt u de Heer Vooruit kerstboom op de middenpagina´s? 
Een willekeurige selectie van Heer Vooruitsterren, die als ´ballen´ in de 
boom stralen.

De redactie van Het Vooruitzicht gaat
binnenkort afscheid nemen van twee 
redactieleden, die zich langdurig hebben 
ingezet voor uw verenigingsblad. 
Daarover volgende keer meer, 
omdat zij dat verdiend hebben. 

Voor nu namens de redactie 
hele fijne feestdagen en een gezond 2010 ! 



����������������������������������������������������������
������������������������������������������

�����
���������

������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������
������������������� � �
��������������������� � � ���������������������
�������������������� � � ����������������������

AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

����������������������������������������������������������
������������������������������������������

�����
���������

������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������
������������������� � �
��������������������� � � ���������������������
�������������������� � � ����������������������

AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

❏   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
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Vooruit in 2010

Met de feestdagen voor de boeg komt ook het einde van mijn eerste jaar als 
voorzitter van onze vereniging in zicht. Sinds mijn benoeming in januari jl. 
heb ik met veel mensen binnen onze vereniging kennis gemaakt: muzikan-
ten, leerlingen, bestuurders, commissie- en comitéleden en andere vrijwilli-
gers, die onze vereniging draaiende houden. Sterker nog, niet alleen draai-
ende houden, maar ook Vooruit helpen. 

Ik zag een Harmonieorkest, dat driemaal concerteerde, een KTK dat diverse 
malen op verschillende plaatsen voor het voetlicht trad, een actief Leer-
lingenorkest, zowel binnen als buiten de muziek en een AMV klas die een 
verheugend aantal nieuwe aanmeldingen kreeg. Het Damescomité met vele 
ondersteunende activiteiten ten behoeve van de vereniging, het Galacomité 
met alle activiteiten rond het jaarlijkse Galaconcert en vele commissies die 
taken uitvoerden om de vereniging te ondersteunen bijv. met Preuvenemint, 
logistieke zaken, instrumenten, uniformen, organisatie van het jaarfeest  en 
diverse andere activiteiten. Kortom ik en met mij de vereniging kan terug-
blikken op een druk en geslaagd 2009. Tevens wil ik onze adverteerders en 
sympathisanten hartelijk danken voor hun ondersteuning. Je zou de uren 
die door iedereen zijn gemaakt ten faveure van de vereniging eens moeten 
optellen. Een groot compliment hiervoor!
Maar dit is ook een moment om Vooruit te kijken. 

Wat 2010 in het verschiet heeft is 
nog grotendeels in nevelen gehuld. 
Wel is al bekend dat begin 2010 een 
betere verenigingsstructuur zal ontstaan. 
Het voorstel daartoe, Beleidsplan 2010-2013,
bereikte u onlangs en in januari zullen we er,
tijdens een info-avond, 
samen nader op in gaan. 
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Ik denk overigens dat de structuur aardig aansluit bij de huidige praktijk. 
Hierdoor worden taken, verwachtingen etc. van commissies, comités en 
bestuur voor iedereen helder en duidelijk. Met deze verenigingsstructuur kan 
Heer Vooruit weer jaren Vooruit. 

Voor het komend jaar  staan alweer vele activiteiten gepland. Naast de muzi-
kale activiteiten zullen we ons ook moeten beraden hoe de muzikale lijn van 
het Harmonieorkest verder inhoud  te geven. Kortom een druk en veelzijdig 
jaar 2010 staat weer voor de boeg. 

Maar voor we hier aan beginnen wens ik iedereen rustige en prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2010. Dat we er allemaal in het nieuwe jaar op 
Vooruit mogen gaan. 

     Raymond Braeken

Het bestuur van Harmonie Heer Vooruit 
wenst u allen 

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2010 !

Tevens danken wij iedereen voor 
zijn/haar inzet voor de harmonie het afgelopen jaar.



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
  

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak
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

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com
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Galaconcert 2009 - Opnieuw een groot succes

Het met veel spanning tegemoet geziene 
Galaconcert 2009 is opnieuw een groot 
succes geworden. Was er vooraf nog hier 
en daar twijfel of de keuze van de hoofd-
gast wel de juiste was, na afloop was men 
het er unaniem over eens dat Ben Cramer 
op een fantastische manier vorm gaf aan 
zijn bijdrage van het concert. 

De aanloop naar het concert was niet 
eenvoudig, maar vanaf het moment dat het 
orkest op dinsdag voor het Galaconcert op 
locatie repeteerde, leek het orkest een me-
tamorfose te ondergaan. Druk op de ketel 
is dus blijkbaar goed!

De opbouwwerkzaamheden vanaf woensdag liepen vertraging op doordat 
de grote zaal plotseling nodig was voor een belangrijke vergadering van 
Mercedes-Benz. Dat betekende een tegenvaller en zo kon de werkploeg pas 
om 17.00 uur beginnen te bouwen. Gepland was om 08.00 uur te starten. 
Het werd daardoor een extra late avond. Rond middernacht was podium, 
lichtinstallatie en kabelwerk voor de camera gereed.  

Op donderdag volgde de eerste generale repetitie met soliste Astrid Handels 
en solist Mark Haeldermans. Voor het optreden van Mark Haeldermans werd 
eerst nog een vrachtwagen vol slagwerkinstrumenten uitgeladen. De repeti-
tie verliep vlot en dus op naar de vrijdag. 

Vrijdagavond stond de tweede generale repetitie op het programma met 
eindelijk ook solist Ben Cramer. Het is toch een heel verschil voor een orkest 
als de solist eindelijk ook meezingt. Ook het combo Vive Le Vlink was van 
de partij en er volgde een lange repetitie waarin solist, dirigent en orkest 
uitstekend samenwerkten om het beoogde resultaat te bereiken. 
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Ben Cramer vertelde erg blij te zijn met het orkest en was ook erg blij met 
het arrangement van Breng hem thuis  dat door Andreas van Zoelen spe-
ciaal voor dit Galaconcert was gearrangeerd. Een wereldpremière om het 
zo maar eens te zeggen. Aan het einde van de repetitie werd ook nog een 
keer het slagwerk concert met Mark Haeldermans doorgenomen en vervol-
gens werd er in de Motorsport Lounge van het Mecedes-Benz CAC nog een 
biertje genomen.



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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Op zaterdagavond waren ruim 500 toeschouwers aanwezig toen Monique 
Budy het begin van het concert aankondigde. De opening van het concert 
was voor het Harmonieorkest, dat op een mooie wijze het Saga Candida van 
Bert Apermont vertolkte. Het muziekwerk duurde circa 16 minuten en het 
was natuurlijk dé presentatie van het orkest van de avond. 

Astrid Handels betoverde het publiek met een prachtige uitvoering van het 
romantische soloconcert voor dwarsfluit van Cécile Chaminade. Astrid, o.a. 
ook verbonden aan onze harmonie als docente, kregen we nu als soliste te 
zien en te horen.

Vervolgens was het de beurt aan percussionist Mark Haeldermans met het 
soloconcert voor percussionist en orkest van James Curnow. Het daverende 
applaus aan het einde van zijn uitvoering was een heel duidelijke waardering 
voor zijn spectaculaire optreden. Vele slagwerkinstrumenten werden door 
hem bespeeld. Voor het publiek begon hij rechts op het podium en eindigde 
helemaal links. Over het benutten van een podium gesproken. De toeschou-
wers konden zien en horen wat er met slagwerk allemaal mogelijk is. 

Na drie lange muziekwerken was er even tijd voor een pauze. Ook om het 
podium te ontruimen voor de volgende solist. 



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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Na een korte pauze werd het concert vervolgd met het optreden van Ben 
Cramer. Zijn entree als Phantom of the Opera was geheel in stijl. Bij wijze 
van hoge uitzondering maakte Ben Cramer gebruik van het handelsmerk 
van het spook van de opera.Hij droeg het originele masker, cape en hoed, 
die hij ruim 400 maal droeg tijdens de uitvoeringen van de musical in het 
Circustheater in Scheveningen.  

Ben Cramer bleek nog altijd een ras entertainer te zijn die met prachtige mu-
sical songs het publiek wist te boeien. Uit de diverse musicals zong hij songs 
zoals The Phantom theme, Why God why (Miss Saigon), Breng hem thuis 
(Les Miserables) en Achter de horizon uit de musical ‘Op hoop van zegen’ 
waarin hij eveneens een rol speelde. Het bekende ‘De clown’ uit zijn eerste 
deel van de carrière ontbrak eveneens niet. 

Het niet geregisseerde einde van het concert in samenwerking met presen-
tatrice Minique Budy werd ongewild een van de highlights van de avond. 
Orkest, dirigent en artiesten werden beloond met een staande ovatie door 
het publiek

Na afloop bleef het nog lang heel gezellig tijdens de nazit van publiek, orkest 
en solisten in de Motorsport Lounge van Mercedes Benz CAC. 
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Ondanks het feit dat een aantal personen pas omstreeks 4 uur in de ochtend 
in bed kwamen, stonden om 9 uur maar liefst 21 vrijwilligers gereed om af te 
breken en de zaal weer in zijn originele staat te brengen. Om 12 uur was het 
tijd voor het traditionele etentje van alle vrijwilligers in het restaurant en om 
14.00 uur was iedereen weer op weg naar huis.



mail@essersbouw.nl
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Tot slot , op deze plaats een woord van dank aan iedereen die op welke 
wijze dan ook heeft meegewerkt aan het realiseren van het Galaconcert 
2009. Een speciaal woord van dank aan Roel Vossen, Henk van den Hof en 
Jo Smeets voor het leveren van beeld, licht en geluid. Ook de overige spon-
soren hartelijk dank voor hun steun in welke vorm dan ook. 

Namens de Commissie Galaconcerten

Jean Boelen

Voor 
concert

Tijdens 
concert

Na 
concert



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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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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Hij kwam, hij kwam….Sinterklaaskienen

Nadat de ontvangst van Sint Nicolaas in 2008 wegens gebrek aan belang-
stelling geen doorgang kon vinden, heeft het Damescomité een nieuw initi-
atief opgepakt: het Sinterklaaskienen. En zo liep Aen de Wan op 29 novem-
ber, na de repetitie van het Leerlingenorkest vol met kinderen, die naast het 
kienen ook Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek kregen. 

Natuurlijk hadden de dames weer voor prachtige prijzen gezorgd, die door 
de jeugd tot en met 12 jaar kon worden gewonnen. Twee Zwarte Pieten 
zorgden ervoor dat alles volgens planning verliep. De rode Zwarte Piet riep 
zelfs de kiennummertjes af. 

Sinterklaas had de zware taak om de winnende lootjes te trekken en de 
daarbij horende prijzen uit te reiken. Ook had de goedheilig man voor ieder 
kind nog een zak snoep. Daarvoor wil je best even in de rij staan. Niet alleen 
voor de jeugd had Sint een zak snoep in petto, de vaste bezoekers van de 
activiteiten van het Damescomité werden door Sint naar voren geroepen en 
ontvingen eveneens het snoepgoed. 



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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Hoewel niet meer de jongste bezoekers, werden zij toch als ‘K3 van de toe-
komst’ ontvangen door de Sint. Tevreden keerden zij Maasveld-huiswaarts. 
Aan het einde van de middag waren alle prijzen weg en vertrokken de Pieten 
en de Sint op weg naar hun volgende bestemming. Het nieuwe initiatief is 
goed bevallen en zal in 2010 herhaald worden. 



Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl

ELECTRO AUDIO VIDEO & WITGOED 

BECKERS HEER 
 
 
BURG. CORTENSTRAAT 23                                                                             TEL.: 043-3634371 
6226 GP MAASTRICHT                                                            Email: beckers@elektrovakman.nl 
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Rondom AMV-klas en Leerlingenorkest

AMV-klas 2009-2010
Heer Vooruit kent dit jaar de luxe van twee AMV-klassen. Ik ben deze keer 
te gast bij de AMV-klas die om 16 uur van start gaat en zal voor een volgend 
Vooruitzicht de andere klas bezoeken. 

Meestal in deze tijd van het jaar (periode voor Kerstmis) zijn de leerlingen 
met de blokfluiten begonnen. Een les van Josette is nu dan ook: klappen, 
zingen, hardop tellen én blokfluiten. Als de les eindelijk begint na twee loze 
brandmeldingen, staan de notennamen centraal. G-A-B-G klinkt door het 
lokaal, de harde G wordt met een zachte G afgewisseld. Eerst individueel 
en vervolgens klassikaal. Zo gaat het de hele les: eerst Kai Roterman, Nikki 
Godding, Marco Essers, Wendy Kemp, Emi Brok en Zenja Ubags apart en 
dan als groep. 

De liedjes ‘De blokfluit’ en ‘Een beetje langer’ leren de muzikanten in aan-
tocht de notennamen en de ademhalingsmomenten. Spontaan wordt ge-
vraagd hoe zo’n vakje heet tussen twee strepen. Ook de eerste blokfluiten- 
tonen komen er aan. Soms nog wat te hard of te langzaam of er piept nog 
wat, maar het begin is er. En lol hebben ze. Zeker als een Sinterklaasliedje 
wordt gespeeld terwijl die al naar Spanje is vertrokken. Gee-aa-bee speel 
maar mee, en zo gaat het verder. Die groep komt er wel. 



Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu



18

Ben Cramer: 
live optreden blijft spannend

Op vrijdagavond tref ik hem voor de
eerste maal en vraag of hij even tijd 
heeft voor het Vooruitzicht. Tussen de 
soundcheck en het begin van het Galaconcert
op zaterdag had Ben Cramer even tijd voor 
een paar vragen. Ben Cramer, in het echt 
Ben Kramer, zou de hoofdrol invullen tijdens 
het Galaconcert, die avond.

Ben Cramer startte zijn carrière als levensliedzanger. ‘Zai,zai,zai’, ‘De clown’ 
en ‘De oude muzikant’, zijn de bekendste liederen uit die periode. In 1967 
als zanger gestart, stapte hij in 1987/1988 over naar de musicals. Nadat 
‘Cats’ de eerste grote musical in Nederland was, kwam het grote publiek met 
name in de ban van de musicals door ‘The Phantom of the Opera’ in Sche-
veningen. Ben Cramer begon daarin als stand-in voor Henk Poort. Inmiddels 
is Ben Cramer ruim 20 jaren actief in de musicalwereld en speelde rollen 
in o.a. de musicals Evita (Juan Peron), Phantom of the opera (Phantom), 
Chicago en in Op hoop van Zegen als Reder Bos . 

Als Phantom heeft Ben Cramer 425 keer op de planken in het Circustheater 
in Scheveningen gestaan. Hij haalt aan dat zijn toenmalige partner (‘Chris-
tine’) van de Phantom, Els Bongers, ook vanavond aanwezig zal zijn in de 

zaal. Zij woont tegenwoordig in Maastricht. 
Op de vraag of zo’n optreden vanavond spannend is voor hem antwoordt hij 
dat dit inderdaad het geval is. Een live optreden met live begeleiding is altijd 
spannend. Bij een muziekband weet je precies wat er gaat komen, bij live 
begeleiding is het een samenspel met risico’s. Maar niet alleen de begelei-
ding ook het licht bijvoorbeeld. Ook daar heb je niet eerder mee gewerkt. 
Mij is tijdens de repetitie op vrijdagavond opgevallen dat hij een perfectionist 
is. Qua muzikale begeleiding maar ook qua belichting bijvoorbeeld. Ben Cra-
mer bevestigt dat. Als je de Phantom vertolkt moet alles kloppen. Daar hoort 
een sfeer bij en die moet goed gecreëerd worden. Met veel blauw licht dat in 
dit geval de Phantom in nevelen hult. Later op een bepaald moment met een 
feller licht moet de Phantom er staan, compleet met het bekende masker. 



Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636
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De zanger vindt de twee delen van zijn 
carrière niet te vergelijken. Het musicaldeel 
vindt hij  wel avontuurlijker: een vast groot 
orkest, een groot podium, perfecte decors. 
vaste belichting etc. 

Het contact met Heer Vooruit is al vroeg tot
stand gekomen. Ik was die datum vrij dus
kon ik de uitnodiging aanvaarden. Mocht ik 
in een musical hebben meegedaan, dan kun 
je dergelijke invitaties niet aannemen, want 
dan weet je pas kort van te voren of je speelt 
of niet.  De musical ‘Op hoop van zegen’ is in 
oktober gestopt zodat mijn agenda nu voor 
deze optredens meer ruimte heeft'', zegt hij. 
Vanavond in Maastricht en morgenavond 
in Leeuwarden bijvoorbeeld. 
Alvorens ja te zeggen oriënteerde hij zich over het harmonieorkest. Hij zag 
met wie heer Vooruit in het verleden had opgetreden en had er vertrouwen 
in. Zijn indruk van de vrijdagavondrepetitie is dan ook met een meer dan 
gemiddeld orkest van doen te hebben. De artiest heeft er vertrouwen in dat 
de samenwerking vanavond goed zal zijn. Ondanks dat het gekozen reper-
toire niet gemakkelijk is. Vele muziekwerken kennen geen vast ritme. ‘Why 
God why’ (miss Saigon) en ‘Breng hem thuis’ (Les miserables) zijn echt niet 
gemakkelijk geeft hij aan. 
Alvorens weg te gaan vraag ik hem naar zijn volgende musicalrol. Zijn vol-
gende rol is als dijkgraaf in de musical ‘1953’. Een musical die volgende jaar 
door Nederland toert. 

mv



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

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame
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Beleidsplan Heer Vooruit 2010-2013

Recentelijk is aan onze leden het Beleidsplan 2010-2013 van Harmonie 
Heer Vooruit uitgereikt. Tijdens een extra informatiebijeenkomst op 20 janu-
ari a.s. zal het beleidsplan met de leden worden besproken. 
In 2007 is een enquête gehouden onder de leden, waarin allerlei meningen 
zijn gepolst. Tijdens een ledenvergadering zijn de resultaten op hoofdlijnen 
teruggekoppeld. Een vervolgstap hierop is het Beleidsplan. Einde 2007 is 
hiervan al een eerste concept verschenen, maar vervolgens heeft het plan 
gewacht op een nieuwe voorzitter. Nadat in januari jl. een nieuwe voorzitter 
werd benoemd (na een periode van tijdelijke voorzitters) is in de loop van 
2009 ook het Beleidsplan weer op de agenda gezet. Het is immers zeer 
wenselijk dat een voorzitter van het bestuur mede inhoud kan geven aan het 
plan. 

Inmiddels is het stuk gereed om met de leden besproken te worden. De oor-
spronkelijk voorziene concoursdeelname van zowel harmonieorkest als KTK 
is voor wat het harmonieorkest komen te vervallen (resultaat van de leden-
raadpleging) en voor het KTK doorgeschoven naar 2011. Dit zijn de laatste 
wijzigingen die in het concept zijn aangebracht. 
Het Beleidsplan geeft een algemene richting aan voor de vereniging tot en 
met het jaar 2013. Dat is uiteraard voor 2010 concreter dan voor 2013. Waar 
gaan we naar toe de komende jaren? En hoe denken we dat te realiseren? 
Wat zijn de beleidsvoornemens?

Tevens is het Beleidsplan een beschrijving van de (nieuwe) verenigings-
structuur. Getracht is duidelijk aan te geven uit welke commissies en comités 
Heer Vooruit bestaat en wat de taken van de commissies/comités zijn. Ook 
voor de bestuursleden is een duidelijke taakomschrijving gemaakt. Op die 
manier wordt bereikt dat er onduidelijkheid ontstaat wie taken moet oppak-
ken of dat taken dubbel worden opgepakt. 
 
Organisatiestructuur
In de beschreven structuur is sprake van een dagelijks bestuur, een alge-
meen bestuur, commissies en comités. 10 commissies is de vereniging rijk 
en 5 comités (zie verderop). Een commissie bestaat uit een voorzitter (hoeft 
geen bestuurslid te zijn) en heeft bepaalde bevoegdheden. De commissies 
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adviseren het bestuur (gevraagd en ongevraagd) maar kunnen zelf geen 
besluiten nemen. Nieuw is dat commissies jaarlijks een activiteitenoverzicht 
opstellen en de daarbij behorende begroting van de commissie. 
Deze (commissie) begrotingen worden verwerkt in de totale begroting van 
de vereniging. Binnen de goedgekeurde commissiebegrotingen kunnen de 
commissies hun activiteiten in een jaar uitvoeren. Van de commissieverga-
deringen ontvangt het bestuur zo spoedig mogelijk een verslag, zodat de 
gevraagde besluiten door het bestuur kunnen worden genomen.
Comités zijn zelfstandige eenheden waar in de regel externen lid van zijn. 
Zij ondersteunen de vereniging met diensten en/of middelen. Vanuit het be-
stuur heeft een bestuurslid zitting in een comité om de communicatie tussen 
bestuur en comité te waarborgen. Commissies en comités werken onder de 
vlag van Heer Vooruit en zijn dus verantwoording schuldig aan het bestuur. 
Het huidige bestuur bestaat uit 12 leden, exclusief de voorzitter. Het dage-
lijks bestuur maakt deel uit van het bestuur en bestaat uit minimaal 4 leden. 
Beide besturen vergaderen in de regel maandelijks. 

Beleidsvoornemens
Naast het hierboven besproken beleidsvoornemen een nieuwe verenigings-
structuur vast te stellen zijn er ook beleidsvoornemens ten aanzien van 
de communicatie, de muzikale ontwikkelingen en het jeugdbeleid/werving 
nieuwe leden.  

De communicatie gaat momenteel veelal digitaal. De nieuwsbrieven wor-
den digitaal verstuurd en de website www.heervooruit.nl is vernieuwd en 
actueel. Daarnaast vindt u de harmonie bijna wekelijks in het Weekblad en 
verschijnt het Vooruitzicht viermaal per jaar. Het continueren hiervan is een 
hele opgave de komende tijd. Zeker omdat ook hier geldt dat verbeteringen 
altijd mogelijk zijn. Het bewandelen van de digitale weg is een manier om de 
leden sneller en vaker te kunnen informeren. 

Nu besloten is om niet deel te nemen aan een bondsconcours in 2011 dient 
er een andere muzikale uitdaging te komen voor het Harmonieorkest. Naast 
de ‘reguliere’ concerten zal toch een stip op de horizon geplaatst moeten 
worden, waar we muzikaal naar steven. Momenteel wordt bezien hoe die 
stip er komt uit te zien en wanneer die bereikt moet worden. De weg ernaar 
toe is de volgende stap. 
Voor het KTK is een concoursdeelname in 2011 voorzien. De weg daar naar 
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toe zal in 2010 en deels 2011 bewandeld moeten worden. Daarmee is hun 
muzikale weg voor de komende jaren grotendeels bepaald. 
Het Leerlingenorkest zal minimaal één concert per jaar verzorgen, naast de 
Voorspeeldag. Daarnaast is er een tweede muzikale activiteit en dat kan de 
tweejaarlijkse Play Inn met andere jeugdorkesten zijn.

Het jeugdbeleid blijft een van de speerpunten van beleid. Het ieder jaar 
invullen van de AMV-klas en het van daaruit verder begeleiden van jeugdle-
den wordt geïntensiveerd. Contacten met de basisscholen hierover moeten 
onderhouden worden. 

Het vasthouden van leden en de werving staat eveneens als prioriteit 
genoteerd. Muzikanten zijn altijd welkom bij Heer Vooruit en in overleg 
zal bepaald worden waar zij instromen in de vereniging. De werving van 
nieuwe leden is dan ook niet meer alleen gericht op de jeugd maar op de 
muzikant in z’n algemeenheid. Het inmiddels ingevoerde exitgesprek moet 
inzicht geven in de vertrekredenen. 

Graag horen wij van jullie op 20 januari wat jullie er van vinden en wat we 
evt. kunnen aanvullen/corrigeren.  
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Historie: Jubileummenu 1946

Het is de tijd van het jaar dat wat meer aandacht uit gaat naar het samen-
stellen van een menu. Vele keukenprinsen en – prinsessen hebben er weer 
hun handen aan vol om met de feestdagen een menu samen te stellen en 
vervolgens te realiseren. Voor degenen die nog om tips verlegen zitten, on-
derstaand het menu ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de harmo-
nie in1946. 

Wie van het ‘jubileumbootje’, 
het ‘kalfsvleesch’ en de 
‘puree met compôte” 
hebben gegeten is niet 
bekend. 

Maar lekker kan het zijn. 
Het 40 jarig bestaan 
werd gevierd op 5 juni 1946
met de communie, 
een ontbijt, een Hoogmis 
en de huldiging in 
Verenigingslokaal. 

In de middag vond de 
receptie plaats en daarna 
de ontvangst in het 
gemeentehuis. 

In juli volgde nog een 
open luchtbal 
en muziekfeest.
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HET LAATSTE WOORD

In iedere uitgave van het Vooruitzicht 
levert Huub Hoche een bijdrage in de 
vorm van een interview met een van 
de leden van het K.T.K.
Deze keer is John Koopman aan de beurt. 

John Koopman is sinds 1 jan 2006 
bij Harmonie Heer Vooruit. 
Hij woont samen met Patricia en hun 
dochter Elise in de Lorentzstraat 2 te Heer. 

1. Wat doe je voor de kost?
Ik ben werkzaam bij Dassen Eurostroom 
en ben daar inspecteur.

2. Hoe bevalt het je tot nu toe bij Heer Vooruit?
Heel goed, ik voel me op mijn gemak, een gezellige groep.

3. Je bent ook lid van De Gele Rijders, valt dit meet Heer Vooruit goed 
te combineren?
Ja, want ik heb goede afspraken gemaakt. Als de Gele Rijders geen tam-
boermaître hebben (John is tamboermaître  red.) trek ik uit met de Gele 
Rijders. Maar anders is Heer Vooruit mijn eerste korps.

4. Met wat kunnen ze je gelukkig maken?
Als het met mijn gezin goed gaat.

5. Jullie hebben een tijdje in Griekenland gewoond, geen heimwee?
Jazeker!  We hebben 5  jaren in Griekenland gewoond. Wanneer wij geen 
kind zouden hebben,waren we ongetwijfeld terug gegaan.

6. De overgang van klaroen naar trompet?
Moeilijk! Ik heb er problemen mee, maar ben zeer blij met de lessen van Jo 
Cobben.
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7. Je dochtertje heeft al trommelles bij de Gele Rijders en bij Heer 
Vooruit?
Nee, bij Heer Vooruit moet je een bepaalde leeftijd hebben om te kunnen 
beginnen en bij de Gele Rijders is dat niet het geval. Elise is 7 jaar. 
En kon bij de Gele Rijders beginnen met 6 jaar.

8. Welke film(s) heb je meer dan 2x gezien?
Under Siech, The Green Mile , de Vier musketiers.

9. Wat zou je anders willen zien bij het K.T.K.?
Meer uitstapjes, naar het buitenland bijvoorbeeld. 

10. Waarop ben je het meest trots?
Op mijn dochter!

Het Laatste Woord:
Wij zijn goed bezig,en dat we op deze weg zo door moeten gaan!!

John bedankt!!           
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Damescomité in 2010

Het Damescomité heeft haar plannen voor 2010 al gereed. De eerder be-
proefde formules zullen in 2010 terugkeren. Noteert u alvast in de agenda:

•	 Kienen,	13	maart	2010
 Aen de Wan, aanvang 19.30 uur, zaal open: 18.30 uur

•	 Snuffelmarkt,	17	en	18	april	2010
 Aen de Wan 

•	 Kledingmarkt,	26	september	2010
 Aen de Wan

•	 Sinterklaaskienen,	28	november	2010
 Aen de Wan 

    Nieuwe voorzitter
    Annemie Purnot stopt met haar werkzaam 
    heden als lid van het Damescomité. 
    Annemie was penningmeester van het Co- 
    mité. Hierdoor zijn enkele wijzigingen opge- 
    treden binnen het Damescomité. De voor- 
    zitster Tamara Jaspers neemt de taak als  
    penningmeester over, terwijl Marian van   
    Engelshoven nu als voorzitster zal gaan   
    functioneren. Annemie bedankt voor je inzet  
    voor HHV en andere dames succes in jullie  
    nieuwe functies. 

Opslagruimte gevraagd
Het Damescomité is op zoek naar opslagruimte voor kledingmarktspullen. 
Wie heeft er nog een paar m² vrij om de kleding op te slaan? Naast het orga-
niseren van een kledingmarkt verkopen de dames tijdens de markt ook kle-
ding. De verzamelde kleding moet daarvoor opgeslagen worden. Wie helpt 
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Het jaar 2009 in beeld 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schaatsen ll-orkest, jan.  

2. Nieuwe voorzitter, jan.  
3. Vastelaovend, februari 

4. Kienen, maart  

5. Jaarfeest, maart  
6. Concert met Dieteren en Voerendaal, mei 
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7. Math Knubben Concert, juli;   8. Distr. festival Noorbeek, juli  

9. Jeugdkamp, september ;       10. Heer Totaal, september  

11.  Workshops                  12. Galaconcert, december 
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Wis geer

•	 Dat	Heer	Vooruit	in	2009	weer	flink	oud
 papier heeft ingezameld?
•	 Dat	tot	november	al	169	ton	werd	
 ingezameld?
•	 Dat	de	maand	september	tot	nu	toe	het
 meeste oud papier heeft opgeleverd?
•	 Dat	in	de	maand	augustus	het	minste	oud	papier	in	de	wagens	werd		
 gegooid?
•	 Dat	de	opbrengsten	van	het	oud	papier	voor	onze	vereniging	onmis	
 baar zijn?
•	 Dat	ons	Damescomité	begin	dit	jaar	met	stadsprins	Patrick	op	de		
 foto ging en dat Ben Cramer de volgende was die met de dames op  
 de foto mocht?

  

    Agenda 
	 	 	 •	 24	december	:	Kerstnachtensemble
	 	 	 •	 2	januari:	Drei	Keuninge	wandeltocht
	 	 	 •	 15	februari	:	Carnavalsoptocht	Heer	
	 	 	 •	 13	maart	:	Kienen	(Damescomité)
	 	 	 •	 5	april:	Jaarfeest	Tweede	Paasdag

 

 



31

Muziek in de kunst 

Deze keer het schilderij van Pablo Picasso: de Drie Muzikanten uit 1921. 
Het olieverfdoek is meer dan 2 meter breed en lang en wordt een kubistisch 
schilderij genoemd. De "drie muzikanten" is een interpretatie van een muzi-
kale groep bij een klein café.  

De centrale figuur is een Harlekijn, die gitaar speelt met twee muzikanten 
(een Pierrot en een Monnik) aan zijn zijden. Er is ook een hond, die kan 
worden gezien aan de linkerkant van de muzikanten met zijn oren duidelijk 
zichtbaar. Aangenomen wordt dat de muzikanten  Picasso, Apollinaire en 
Jacob zijn. Apollinaire en Jacob, beide dichters, waren goede vrienden van 
Picasso in die jaren. De Harlekijn en Pierrot zijn personages in de Italiaanse 
opera. Picasso heeft zichzelf in heel zijn werk herhaaldelijk afgebeeld als de 
Harlekijn. De Pierrot wordt gepresenteerd aan de linkerkant van het schilderij 
met het uitvoeren van een saxofoon tot aan zijn mond. 

Het schilderij is te zien in het Museum of Modern Art in New York. 




