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Voorwoord

Dat was weer genieten, zaterdag 11 december. Het is een hoop (extra) werk 
van vele mensen (muzikanten, comité Galaconcert en de vrijwillige hulpkrach-
ten), maar het resultaat staat als een huis, als een Mercedes onder de auto’s. 
Dirigent Ingeborg Stijnen en haar muzikanten maakten er samen met Vive 
le Vink en de solisten weer een ware happening van. “Doina, Somebody to 
love, Zonder jou en Don’t cry for me Argentina” om maar een paar voorbeel-
den te noemen spetterden door de Mercedes CAC zaal in Randwijck. De 
organisatie, muzikanten en helpers kunnen terug zien op een geslaagd 9e 
Galaconcert. Bravo! Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet, w.o. 
Mercedes CAC voor de gastvrijheid en de financiële sympathisanten. Op naar 
het tweede lustrum Galaconcert.  

Het Galaconcert is de afsluiting van een voorbereidingstijd, die na de zomer 
echt begon. Toen begon ook het Leerlingenorkest aan de voorbereidingen 
voor hun Christmas High Tea concert. Dit vindt te laat plaats voor dit Vooruit-
zicht, maar wel alvast een voorproefje.  

Lieke Konings en Simon Jeurissen komen aan het woord ter gelegenheid 
van hun afscheid als redactielid van het Vooruitzicht. En ook het afscheid 
van John Purnot gaat niet ongemerkt voorbij. Een laatste editie van het jaar 
is niet compleet zonder terugblik. En net als vorig jaar hebben wij weer een 
kerstboom opgetogen met Heer Vooruiters als ballen. Het Sinterklaaskienen 
was dit jaar weer grootser dan in 2009 en uiteraard was het Vooruitzicht erbij. 

Wil jij misschien bij het Vooruitzicht? We zoeken nog versterking vanuit met 
name het Harmonieorkest. Iemand die af en toe iets schrijft over de gebeurte-
nissen bij het orkest. Ben jij degene die we zoeken? Schroom niet en meld je 
aan. Schrijven is leuk, zeker als het af en toe is en over je hobby. Kom op !!!!!!!!

Rest de redactie zich aan te sluiten bij de wens van de Voorzitter in Vooruit in 
2011: Een goed 2011. Dat we er allemaal op Vooruit mogen gaan. 

Prettige feestdagen en veel leesplezier. 

De redactie. 
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   Vooruit in 2011

   Vorig jaar sloot ik mijn ‘Vooruit in 2010’ af met de  
   wens dat iedereen er in het nieuwe jaar op vooruit  
   mocht gaan. Ik hoop dat deze wens bij velen is   
   uitgekomen: dat 2010 heeft gebracht wat jullie ervan  
   verwacht hadden. 

De vereniging heeft in 2010 weer stappen vooruit gezet. Meteen in januari is 
het Beleidsplan 2010-2013 vastgesteld en dat krijgt begin 2011 een vervolg 
met de aanpassing van het Huishoudelijke reglement en de Statuten van de 
vereniging. 
Muzikaal kunnen we terugblikken op geslaagde muzikale activiteiten van 
het Harmonieorkest, het KTK en het Leerlingenorkest. Maar niet alleen 
muzikale activiteiten vonden plaats, het Damescomité organiseerde diverse 
activiteiten ten bate van de harmonie, het Galacomité tekende weer voor de 
organisatie van een geweldig Galaconcert, diverse aktiviteiten van de com-
missie Jeugd en Opleiding en alle overige commissies die op hun manier 
ondersteuning boden aan de vereniging. Last but not least wil ik de Activitei-
tencommissie noemen, die al  helemaal niet stil zat. Uit de vele activiteiten 
die zij organiseerden of ondersteunden noem ik er toch één: het familiefeest 
/ afsluiting van het seizoen 2009-2010. Een nieuw initiatief dat als zeer ge-
slaagd mag worden beschouwd. Kortom een jaar met vele activiteiten door 
en voor Heer Vooruiters. 

Op deze plaats wil ik tevens onze adverteerders en sympathisanten hartelijk 
danken voor hun ondersteuning in 2010 en ik hoop dat we ook in 2011 weer 
op hun kunnen rekenen. 

Wat zal 2011 ons gaan brengen? We lezen dan wel Het Vooruitzicht maar ja, 
dat is altijd weer in de glazen bol kijken. Iedereen heeft zo zijn persoonlijke 
wensen en ik hoop voor jullie dat alle persoonlijke wensen uit zullen komen.  
Als vereniging staat ons in 2011 weer heel wat te wachten. Eerst sluiten 
we 2010 nog af met een Galaconcert, een Christmas High Tea concert, het 
Kerstnachtensemble en een laatste activiteit in de vorm van een wandeling. 
Daarna start 2011, onder meer met een nieuwe tamboermaître. Na jaren 
trouwe dienst nemen we afscheid van John Purnot en neemt John Koopman 
letterlijk de stok over. 
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Concerten op locatie voor het Harmonieorkest en KTK staan gepland, activi-
teiten zijn alweer in voorbereiding en het KTK kijkt natuurlijk vooruit naar de 
concoursdeelname. Deelname aan de Heiligdomsvaart in juli is eveneens 
een gebeurtenis die niet jaarlijks voorbij komt. Ook zal een verdere invulling 
aan de muzikale lijn gegeven moeten worden. Kortom ook in 2011 zullen 
weer vele uren door de vrijwilligers worden ingevuld voor Heer Vooruit. 
Maar voor we hier aan beginnen wens ik iedereen rustige en prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2011. En ook nu weer: 
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 2011 !

Tevens danken wij iedereen 
voor zijn/haar inzet voor de harmonie

 in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar.
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     Brigitte Heitzer: ’Heim is   
     voor mij nog altijd 
     Noorbeek!’

Brigitte Heitzer wie kent haar niet zou je bijna zeggen. Bijna niemand kende 
haar, behalve de familie en vrienden in haar geboortedorp Noorbeek. Maar 
sedert oktober 2007 is dat drastisch veranderd. Brigitte won het televisie-
programma ‘Op zoek naar Evita’, waardoor de deur naar een carrière als 
musicalster open ging.
Twee maanden later gaf zij als Evita inhoud aan de hoofdrol in het Luxor 
Theater in Rotterdam. Een musicalster was geboren. 

Brigitte, jij studeerde in Brussel en Tilburg aan het Conservatorium. 
Met welk doel volgde jij die opleiding? 
“Eerst heb ik nog Sociaal Psychische Hulpverlening in Maastricht gestu-
deerd, maar dat was het toch niet. Ik wilde zingen, dansen, acteren. Na een 
auditie werd ik in Brussel aangenomen en binnen één week zat ik op kamers 
in Brussel. In Tilburg heb ik later het conservatorium op part time basis kun-
nen volgen. Tilburg was de enige plaats waar dat part time kon toen. 
Vervolgens ben ik in Duitsland begonnen met kleine rollen. Mijn eerste bijrol 
bestond uit het uitspreken van 3 woorden. “ 

En dan komt de rol van Evita je toe. Op dat moment staat je wereld op 
de kop. Korte repetitietijd, euforie, drukke tijd met de perscontacten. 
Hoe beleef je zoiets?
“Het hele Evita traject heeft bijna twee jaren geduurd. Vanaf het moment 
van aanmelding tot en met het winnen van de laatste show. Op dat moment 
verandert alles. Het winnen is een geweldige apotheose, maar daarna begint 
een moeilijke periode. Zeven weken had ik om mijn rol als Evita Perron in te 
studeren.  
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Het was een hectische en moeilijke tijd. Maar het lukte. Ik stond op tijd in het 
Luxor. "

Hoe heb je Evita ervaren? 
“Evita is een prachtige musical met indrukwekkende muziek. Evita Perron is 
ook een indrukwekkende vrouw. Ik heb het zeker in het begin als een lood-
zware druk ervaren om de vertolking van Evita een juiste vorm en inhoud te 
geven. Evita is een statige vrouw en dan dien je de rol ook als zodanig te 
vertolken.”

Voordien was je understudy geweest van Chantal Janzen zowel als Bel-
le in Belle en het Beest en als Jane in Tarzan.  Momenteel ben je weer 
de vaste invaller voor Chantal Janzen, nu in Petticoat. Vertel eens?
“Ja met Chantal heb inmiddels een aantal malen samen een rol ingevuld. 
Over en weer zijn er contacten hoe de rol ingevuld wordt en je kijkt naar de 
ander hoe zij de rol invult. Je pakt de beste dingen van elkaar. Maar daar-
naast is het ook leuk om je rol eigen inhoud te geven, een eigen Petti te 
creëren. Petti heeft ook nooit bestaan, dus je kunt lekker je gang gaan om 
het typetje neer te zetten. Daar is ruimte voor, in tegenstelling tot Evita, die 
wel heeft bestaan en waar een beeld van aanwezig is hoe zij was. “ 
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Weet je nu op voorhand hoe lang je bezig bent met een productie?
“Exact is dat niet aan te geven. Maar er zijn aan de hand van de voorver-
koop en ervaring wel verwachtingen. Dus ongeveer weet je wel hoe lang een 
productie duurt. “

Wat kunnen we vanavond verwachten?
“Het is een gevarieerd programma met aandacht voor verschillende onder-
delen: harmoniewerken komen aan bod, evenals musicalnummers en zelfs 
kerstliederen.  Het Galacomité is via mijn website met mij in contact geko-
men en op een later moment is de samenstelling van het programma aan de 
orde geweest. Het concert wordt tijdig gepland, maar het is toch altijd even 
spannend of je die datum toch geen understudy verplichtingen hebt. 
Ik vind het prachtig met een groot orkest te spelen. Zelfs in musicals komt 
dat vaak niet voor. Echte live producties zijn altijd moeilijk. Die kun je niet 
op routine afwerken. De mensen moeten tevreden zijn. Zij komen voor een 
bepaald affiche en dat moet waar gemaakt worden.”

Wat is je indruk van de generale repetitie? Het ging er ontspannen aan 
toe.  
“O, leek dat zo. Ik zelf had het idee dat ik een schermpje om mee heen had, 
waarbinnen ik mij volop concentreerde. Alles is ook nieuw zo’n eerste keer 
met het orkest. “ 

Als ik haar aan het einde vraag of ze na afloop ook nog aanwezig is, zegt ze 
die avond ‘heim’ te slapen. 
Desgevraagd zegt ze dat ‘heim’ dan nog altijd Noorbeek is. 
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Rondom Leerlingenorkest en AMV-klas

Christmas High Tea concert / Familiedag
Omdat de sluitingsdag voor het aanleveren van kopij voor deze Vooruitzicht 
gelegen is twee dagen na het Galaconcert, anders ontvangt u het vereni-
gingsblad niet meer vóór Kerstmis, komt het Christmas High Tea concert van 
het Leerlingenorkest te laat. Uiteraard komt het concert wel in het volgende 
Vooruitzicht aan bod, maar om alvast iets te weten te komen over het con-
cert toog de redactie naar de Familiedag van het Leerlingenorkest. 

Familiedag betekent in dit verband een dubbele repetitie onderbroken door 
een gezellige lunch. ’s Morgens begint het Leerlingenorkest van Jo Cobben 
aan een aantal muziekwerken te werken. Gelet op de ruime repetitietijd die 
dag, kan alles tot in de puntjes worden geoefend. Het is een Kerstconcert en 
dat  betekent dat specifieke instrumenten mee doen zoals de buisklokken. 

Omdat het Leerlingenorkest al sedert september aan dit concert aan het 
werken is, vordert het al goed. Aan het einde van de repetitie staat het 
programma vast. Nog een paar repetities en het orkest kan het concert ver-
tolken in de ieder jaar sfeervolle ambiance van Hotel Van der Valk in Maas-
tricht. 
Voor de lunch op de familiedag staan altijd vrijwilligers klaar om de jeugd-
commissie te helpen. De moeder van Nancy Willems en Ulla en Ber Basti-
aans zorgen er samen met  Agnes voor dat broodjes, wafels en soep klaar 
staan omstreeks 13 uur. Na een gezellige pauze vangt de tweede repetitie 
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aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
kan worden gespeeld. 

 

Voor u als lid van Harmonie Heer Vooruit: 
De partner voor al uw fiscale  

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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Het laatste woord: John Purnot  (door Huub Hoche)

In deze editie is John Purnot aan het woord. Hij woont samen met Annemie 
in de Burgemeester Kessensingel 24. John is sinds 1999 tamboermaître bij 
H.H.V. John heeft aangekondigd per 1 jan.2011 te stoppen als tamboermaître 
bij H.H.V.

Wat doe je voor de kost?
Ik ben docent bij het Keerpunt, geef er les in de gesloten afdeling O.C. 2  aan 
jongens.

Denk je spijt te krijgen van je besluit te stoppen als Tamboermaître?
Dit hebben mij meerdere mensen gevraagd, zelfs mijn eigen kinderen. In het 
algemeen zeg ik nee. Ik ben straks altijd bereid in nood uit te helpen, maar 
spijt krijgen, nee. Na 31 jaar heb ik andere interesses. 

Wat is volgens jou een goede Tamboermaître?
Dat is een Tamboermaître, die kan organiseren, weet waar hij mee bezig is, 
met het belang van het korps op de eerste plaats en het showaspect op de 
tweede plaats! Belangrijker is dat hij weet, dat het achter hem goed loopt, dan 
dat hij prachtig kan gooien met zijn stok. En tot slot moet hij kunnen ingrijpen 
als er iets mis gaat. Zeker discipline is belangrijk!!

Je opvolger John Koopman…..
In spé een goede Tamboermaître, zeker qua stijl. Bovendien heeft hij een 
muzikale achtergrond. Ik heb alle vertrouwen in een uitstekende opvolger!

Wat is je hoogtepunt tijdens je H.H.V. carrière?
Het Nederlands kampioenschap voor de tweede keer in 2006. Gevoelsmatig 
de eerste keer,  maar vanwege het feit dat we in een open divisie kwamen en 
een drumfanfare versloegen, zeg ik Barneveld!!

Wat heb je niet kunnen realiseren bij H.H.V. wat je voor ogen had bij je 
eerste dag?
Meer showoptredens binnen het KTK. Niet iedereen heb ik kunnen motiveren 
voor de exercities. Bij de exercities waren steeds dezelfde mensen aanwe-
zig, zeg maar het fundament van het KTK. Diegenen die er zelden of nooit 



1011  11

bij waren, wel met een reden, liepen  bij het optreden toch mee waardoor de 
uitvoering niet zo exact kon worden uitgevoerd zoals het eigenlijk moest gaan. 
Daar heb ik eigenlijk wel een ontevreden gevoel over!

Je krijgt een half jaar betaald verlof…..
Dan gaan we een wereldreis maken van Afrika tot Australië, en naar landen 
waar we nog niet zijn geweest.

Welk land of stad heeft je het meest geïmponeerd?
Qua natuur de westkust van Canada, qua mensen, Japan.

Wat mag volgens jou meteen uitgevonden worden?
Voor de mensheid iets uit medisch oogpunt. Een medicijn dat veel pijn en leed 
zal verhelpen!!

Wat moet volgens jou een mens éénmaal in zijn leven gedaan hebben?
Kennis maken met een andere cultuur of samenleving die 100% anders is 
dan je gewend bent. En dan tot de conclusie komen dat je het zo slecht nog 
niet hebt!!!

Het Laatste Woord.
Harmonie Heer Vooruit is een hele mooie, traditierijke vereniging waar ook 
veel plezier wordt gemaakt. In eerste instantie was het niet de bedoeling om 
Tamboermaître te worden, maar door het overlijden van Michel Nols stond 
ik voor de eerste keer voor de groep en dat beviel me zo goed, dat ik het 
ben blijven doen. Ik heb altijd alle vertrouwen gekregen van het bestuur, een 
mooie tijd!

Tot slot betreur ik het ten zeerste dat het ledenaantal terugloopt, 
met als gevolg dat optredens afgezegd moeten worden, jammer!!!!

John bedankt!                                                                                                    



1213

Afscheid Tamboermaître John Purnot

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de periode van John Purnot als 
Tamboermaitre bij Heer Vooruit. John is voor Heer Vooruit actief sedert 
1999/2000. In de aanloop naar het concours in oktober 2000 is hij als in-
structeur toegetreden. Daar de samenwerking wederzijds goed werd ervaren 
is John sedertdien bij HHV actief gebleven. 

John verzorgt de marsinstructies en de showelementen daarbij geheel uit 
eigen ervaring. Voordat John naar Heer Vooruit kwam was hij 31 jaar lid van 
Sainte Cécile in Eijsden, waarvan 17 jaar als tamboermaître. Daarnaast is 
John voor vele verenigingen als ondersteuner actief (geweest). 

John bedankt !
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John Koopman nieuwe tamboermaître

De plek voor het korps wordt per 1 januari 2011 ingenomen door John Koop-
man. John Koopman is al vanaf zijn 6e of 7e jaar actief in de muziek. Hij 
startte op die leeftijd bij de jeugddrumband WVV ’28. 

De vervolgstap naar de Gele Rijders was dan ook logisch toen hij 12 jaar 
was. Als tamboer was hij daar actief, maar hielp ook in Rothem (als tam-
boermaître), bij de Wiecker Fanfare en Fanfare Juliana. Zelfs zijn diensttijd 
bracht hij muzikaal door bij de Garde Jagers in 1984 als tamboer. 

Zijn muzikale carrière kreeg een vervolg als tamboermaître bij de Gele Rij-
ders, alvorens hij in 2007 toe trad tot Heer Vooruit. 

John veel succes als Tamboermaître bij Heer Vooruit !
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Wis geer………….. / Agenda 

• Dat de Actie van Supermarkt Plus Heer Vooruit een bedrag heeft  
 opgeleverd van € 600,- ;
• Dat Lindy Mast en Agnes Braeken met hulp van Octavina en  
 Jacob Supesepa, Louis Konings en Dennis Wouters op zaterdag 31  
 oktober door een deuractie te houden bij de Supermarkt het grootste  
 deel hebben binnengehaald?

• Dat Heer Vooruit hobo-speelster Josette Aerts op 21 november een  
 muzikaal onthaal kreeg van ‘haar’ harmonie Sint Caecilia uit 
 Blerick? Josette is een 25-jarige jubilaris bij deze vereniging en   
 volgens traditie brengt het korps een muzikaal eerbetoon aan de  
 jubilaris, al woont deze in Maastricht. Josette, ook van ons van harte  
 proficiat !

• Dat Manou Konings in het Algemeen Dagblad (28 nov.) stond als  
 jarenlange ‘vaste’ kracht van André Rieu.

Agenda
• 28 december : wandeling Heer Vooruit
•   7 maart : Carnavalsoptocht Heer

Danny en Anouk 
Boelen willen het KTK, 
het Leerlingenorkest en 
het bestuur bedanken 
voor de serenade t.g.v. 

hun huwelijk.
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Galaconcert 2010 - Opnieuw een schot in de roos

Op het moment dat deze regels geschreven worden, is het zondagmiddag 12 
december 15.00 uur. The Day After opnieuw een dag  die met een gouden 
randje in de geschiedschrijving van Heer Vooruit mag worden genoteerd.

Het Galaconcert 2010 vond plaats voor een uitverkochte zaal van het Merce-
des-Benz CAC, die met 650 zitplaatsen nu toch echt aan de maximum capa-
citeit zat. Uitverkocht,kunnen niet veel harmonies op de affiches plakken. De 
organisatie is dan ook echt erg trots dat het gelukt is zoveel bezoekers naar 
het concert te krijgen. 

Na afloop  van het concert waren er alleen maar superlatieven over het prach-
tige programma. Voor de pauze was alle aandacht gericht op het Harmonieor-
kest onder leiding van dirigent Ingeborg Stijnen. Zij had met haar muzikanten 
weken, maanden geoefend om dit programma ten gehore te kunnen brengen. 
De opening was met ‘Alpina Fanfare’, waarna o.a. ‘Gopak’, ‘Consuelo Ciscar’ 
en ‘Kolo’ de zaal in verschillende sferen bracht.  Een fantastische Peter van 
der Vliet, bracht het publiek in vervoering met een geweldige uitvoering van 
Doina op zijn klarinet. 
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In het tweede deel van het programma had het Harmonieorkest veelal een 
begeleidende maar niet minder belangrijke rol. Het orkest begeleide een 
sprankelende Brigitte Heitzer, die met haar prachtige zang en innemende 
manier het hele publiek voor zich wist te winnen. Met ‘don’t cry for me Ar-
gentina’ gaf zij meteen haar visitekaartje af. Een drietal werken zong Brigitte 
Heitzer uit deze musical, die toch haar grote doorbraak was in Nederland als 
musicalster. 

Grote verrassing voor het publiek was de medewerking van slagwerker Rian 
Pasmans, die samen met Brigitte Heitzer een aantal duetten zong. Voor 
Rian als verstokte fan van de musical Evita, een droom om samen met de 
ster van de musical Evita te mogen optreden. 

Ralf Budy soleerde in het werk ‘Children of Sanchez’ op bugel, en deed dat 
op een prachtige manier. Zijn optreden hing nog aan een zijden draadje want 
hij miste door een griepaanval de generale repetitie en hij was verre van fit 
aan het concert begonnen.

Het harmonieorkest leverde onder leiding van dirigent Ingeborg Stijnen een 
puike prestatie. Zeer geconcentreerd, op het puntje van de stoel zittend 
werd er gemusiceerd en werd er voor de pauze een prachtig programma 
gespeeld. 
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De Riverdance die velen toch nogal wat kopzorgen baarde lukte nu wel 
prima en het publiek waardeerde dit ook met een daverend applaus.
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Na het concert was het tijd voor ontspanning, stress afbouwen noemden 
een paar muzikanten het, Tot in de hele kleine uurtjes werd er gefeest en 
de chef van de bar ploeg Peter Boelen sloot om even voor 04.00 uur op 
zondagmorgen de deur van het Mercedes gebouw. Niet voor lang echter, 
want om 09.00 uur stonden 25 personen, waaronder enkele van de zeer 
late feestgangers, weer aan de deur om de zaal van Mercedes weer om te 
bouwen en alles op te ruimen.

Het mag zeker vermeld worden, dat leerlinge Simone Lochs haar moeder en 
zusje had meegenomen om te helpen. Wel jammer dat zij de enige was die 
gevolg had gegeven aan de oproep aan de jeugd om te komen helpen.

Na 3,5 uur hard werken door iedereen kon om half een het gebouw weer 
formeel aan Mercedes-Benz worden teruggegeven. Aan niets was meer te 
merken dat hier een dag eerder 650 mensen een concert hadden bezocht 
en vervolgens tot in de kleine uurtjes hadden gefeest.

Vanaf deze plek een hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt om 
een succesvol Galaconcert 2010 te realiseren. De sponsoren, dirigent en 
muzikanten, de vele vrijwilligers en niet te vergeten de medewerkers van 
Mercedes-Benz die onder leiding van Peter Boelen de gasten in de bar 
bedienden.

Het is weer voor een jaartje voorbij. Monique Budy mocht het al aankondi-
gen. Op 10 december 2011 vindt het 10e  Galaconcert plaats. De organisa-
tie gaat na Nieuwjaar aan de slag om ook hiervan weer een prachtig evene-
ment te maken,.

Namens het Comité Galaconcert

Jean Boelen
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Afscheid van redactieleden Lieke Konings en Si-
mon Jeurissen

Enige tijd geleden hebben Lieke Konings en Simon Jeurissen te kennen 
gegeven te willen stoppen met het redactiewerk van het Vooruitzicht. Vooral 
Lieke is heel lang betrokken geweest bij uw verenigingsblad. Nagenoeg, niet 
helemaal, vanaf het begin. Vele artikelen verschenen er van haar hand. De 
leden die al langer bij Heer Vooruit zijn, herinneren zich vast wel haar rubriek 
“Herinneringen”. 

Tijd voor een paar vragen aan Lieke op de valreep bij hun vertrek. 

Lieke, jij bent nagenoeg vanaf het begin betrokken bij het Vooruitzicht. 
Vertel eens hoe het Vooruitzicht begon. 
Lieke: Zoals ik al eens eerder heb verteld, ik was niet bij de oprichting van 
het Vooruitzicht. De redactie bestond alleen uit mannen, deels leden van de 
harmonie en de rest was toch op een of andere manier bij de vereniging be-
trokken. Toen ze voor het eerste nummer een kerstgedicht wilden plaatsen 
werd aan mij gevraagd of ik mijn vader, die daar erg goed in was, voor dat 
karretje wilde spannen.

Louis en ik waren pas gestopt met onze zaak en mijn vader vond dat ik nu 
genoeg tijd ter beschikking had en het zelf maar moest proberen. Het ver-
volg is bekend!

Van jouw hand verschenen vele artikelen, gedichten en rubrieken. 
Welke artikelen spraken je het meeste aan? 
Lieke: Een voorkeur had ik helemaal niet, ik kon niks, had nog nooit iets 
geschreven wil ik zwijgen over gedichtjes maken. Mijn huisgenoten vroegen 
zich af wat ik daar eigenlijk moest gaan doen. Dat was nu juist het zetje wat 
ik nodig had. Ik wilde in geen geval voor die mannen onder doen en kwam 
vaker met een nieuw idee om het boekje vol te krijgen. Wij mochten de ver-
eniging geen geld kosten. Dat betekende dat we zoveel mogelijk adverteer-
ders moesten strikken. Dat deden we persoonlijk, leuren langs de deuren, 
iets wat ik vreselijk vond.
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Redacties kwamen, redacties gingen, maar Lieke bleef steeds deel 
uitmaken van de redacties. Waren het in het begin getypte exemplaren, 
tegenwoordig gaat alles digitaal. Wat boeide je om te blijven schrijven?

Lieke: Ik heb wat mensen zien komen en gaan. Ik schreef gewoon nog met 
de pen totdat mij duidelijk werd gemaakt dat die manier van schrijven wel 
erg achterhaald was. Toen  heb ik toch wel even overwogen om te stoppen, 
vooral omdat de hoofdman van de redactie zich erg minachtend uitliet over 
mijn schrijfsels.

Kwam weer dat koppige in mij boven en ben  toch maar gaan zorgen dat ik 
die PC onder de knie kreeg. Heel moeilijk, omdat je als (bijna doof) mens 
geen cursus kunt volgen en alles hebt moeten leren met hulp van de doch-
ter.

Wat zou je nog graag veranderen aan het Vooruitzicht in de toekomst?

Lieke: Wat veranderen? Ik zou het niet weten! Het Vooruitzicht ziet er prima 
uit! We leven nu eenmaal in het digitale tijdperk, en daar voel ik mij niet goed 
in thuis. Ik ben een beetje ouderwets mens, ik wil af en toe gewoon om de 
tafel zitten met mensen overleggen en niet met een computer.
Die vijf en twintig jaren die ik verbonden ben geweest aan ‘het boekje’ zijn 
leuk geweest, en ik vind het prachtig dat er nog altijd mensen zijn die het in 
stand willen houden. Nog veel succes en ik hoop het verenigingsblad nog 
HEEEEEL lang te kunnen lezen.

Lieke en Simon willen achter de schermen nog graag betrokken blijven bij 
het archief. Momenteel voorzien zij foto’s van de namen van de leden die 
erop staan. Dit maakt de toegankelijkheid  van dit deel van het archief in de 
toekomst gemakkelijker. 

Lieke en Simon hartstikke 
bedankt voor al die 
redactionele jaren !!!
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Sinterklaaskienen

Druk, druk, druk zijn de dagen in de tweede helft van november en de eerste 
week van december voor Sinterklaas en zijn Pieten. Bezoek hier, bezoek 
daar en dan vraagt het Damescomité van Harmonie Heer Vooruit ook nog 
of de Sint wil komen kienen. Maar omdat het in  Heer altijd zo gezellig is en 
toch ruim 60 kinderen ook weer wachten op de Goedheiligman, komt hij met 
plezier naar Aen de Wan. En laten we eerlijk zijn, Sinterklaaskienen is toch 
weer eens wat anders dan kinderen op schoot ontvangen en alleen maar 
cadeautjes uitreiken. 

Zo toog de Sint en maar liefst 4 Pieten zondag 28 november naar de kinde-
ren en de Dames van Heer Vooruit. Sint had voor de gelegenheid 4 muzi-
kale Pieten meegenomen, want als je naar een harmonie gaat is het toch 
wel handig als de Pieten weten wat percussie, trompet, xylofoon of klarinet 
betekent. 
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Aan de Sint werd de taak opgedragen om de prijzen van de loterij uit te rei-
ken. Naast de prijzen die met kienen waren te winnen was er ook een loterij 
en de Sint mocht de winnaars verblijden. 

Ieder kind ging met iets naar huis, al was het maar een snoepzak. Het feit 
dat de belangstelling gegroeid was geeft aan dat het vorig jaar gestarte 
initiatief van het Damescomité aanslaat. Met dank aan degenen die voor de 
organisatie hebben gezorgd en degenen die voor de ondersteuning hebben 
gezorgd. 
Het Sinterklaaskienen was tevens de laatste activiteit van het Damescomité 
in 2010. Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden met als doel het inza-
melen van gelden voor de harmonie. Daarin is het Damescomité ook in 2010 
weer geslaagd. 

Voor uw agenda in 2011

19 maart:  De jaarlijkse 
  “Gaank toch kienen” avond 
16 en 17 april: Snuffelmarkt 
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Dirigenten Heer Vooruit (deel 2) 
 

In het vorige Vooruitzicht trof u deel 1 aan van het 

dirigentenoverzicht. Deze keer het volgende deel dat door Wiel 

Eggen is aangeleverd. De periode 1948-1978.  

 

    

Naam  Driessen Voornaam Jan  

Woonplaats Nuth   

In dienst 1948 Uit dienst 1963 

Concoursdatum 5-jun-55 Plaats 
Rutten 
(België) 

Afdeling Superieur   

Prijs 
  

Eerste prijs met 
hoge 
onderscheiding Ereprijs 

Ere prijs en 
Directeursprijs 

Verplicht werk Marinella van Fucik  arr.P.Stalmeyer 

Keuze werk La Gazza Ladra van Rossini arr.Witman 

Extra werk Si j’etais rois van Adam   

        

Concoursdatum 31-jul-55 Plaats Nieuwenhagen 

Afdeling Superieur   

Prijs Eerste prijs Ereprijs 
Tweede prijs 
Directeursprijs  

Verplicht werk 
Huit Chants Populaires Russes van Anatole 
Liadon 

Keuze werk La Gazza Ladra van Rossini arr.Witman 

Extra werk Marinella van Fucik arr.P.Stalmeyer 

     

Concoursdatum 26-jul-58 Plaats Schinnen 

Afdeling Superieur   

Prijs Eerste prijs Ereprijs Directeursprijs 

Verplicht werk Lente   

Keuze werk Finale nr.4 aus der neue welt   

 

 

 

 

 

 

Naam  Dohmen Voornaam Eddy 

Woonplaats Sittard   

In dienst 1963 Uit dienst 1965 

Concoursdatum 6-sep-64 Plaats Heythuizen 

Afdeling Superieur   

Prijs Eerste prijs Ereprijs  

Verplicht werk Genoveva Poéme Symphonique van GrayDuyck 

Keuze werk Le Roi dys van G.Verdi arr. P.Stalmeier 

 

Naam  Stalmeyer Voornaam Piet 

Woonplaats Hoensbroek   

In dienst 1965 Uit dienst 1966 

Concoursdatum       

 

Naam  Sipers Voornaam Henry 

Woonplaats Eijsden   

In dienst 1967 Uit dienst 1978 

Concoursdatum 6-okt-68 Plaats Heerlen 

Afdeling Superieur   

Prijs Eerste prijs  Ereprijs Directeursprijs  

Verplicht werk 
Trois Dances van Aram Katchaturian arr. 
J.Ardenois 

Keuze werk Cowboyrapsodie van Morton Gould arr. J.Colmar 

        

Concoursdatum 1973 Plaats Nieuwstad 

Afdeling Superieur   

Prijs Eerste prijs Ereprijs Directeursprijs  

Verplicht werk Spirit of Live   

Keuze werk Woodland Pictures     
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Jaar in beeld : 2010

      1. Carnaval
      2. Jaarfeest
      3. Festival Cadier en Keer
      4. Kienen 
      5. Vroendaalconcert
      6. KTK Mheer
      7. Parochieconcert
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8. Familiefeest 
9. Reuzenoptocht 
10. Jeugdkamp 
11. Palmpasen
12. Sinterklaaskienen
13. Galaconcert
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De Redactie 
van Het Vooruitzicht 

wenst iedereen

Fijne
feestdagen 
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