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Reuzenstoet in Maastricht

Onder het motto “Keizer Karel kump nao Treech” trok zondag 30 mei een 
folkloristische reuzenoptocht door de binnenstad van Maastricht. Gastvereni-
ging, het Reuzengilde van Maastricht, ontving ruim 60 reuzen, vele gildes, 
edelen, dieren, waaronder vele paarden, ezels, schapen en roofvogels en 
muziekgezelschappen. Groepen uit België, Frankrijk, Spanje en uiteraard Ne-
derland gaven acte de presence. 
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Een flinke regenbui bij aanvang van de optocht zorgde voor schone straten 
en een nog forsere regenbui na afloop van de stoet dreef alle rommel op 
de straten weer weg. Helaas werden vele reuzen en muzikanten die op de 
Markt waren na afloop drijfnat en kon de afsluitende reuzendans niet plaats-
vinden. 
Heer Vooruit was een van de deelnemers. Getooid in rood-zwarte en rood-
grijze kostuums trok ons korps mee. De kostuums waren afkomstig van huis 
Bayens uit Antwerpen. 
Heer Vooruit met voorop de vaandelgroep en daar achter tamboermaître 
John Purnot, liep voor de reus uit Jehan. Een geslaagd evenement, helaas 
voortijdig beëindigd door de hevige regenval bij aankomst.
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Damescomite
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wis geer
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Jaarfeest, maart 2010
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Pinksterprocessie, mei 2010
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Drumbandfestival in Mheer 

Als gastvereniging nam het Klaroen- en Tamboerkorps o.l.v. instructeur Jo 
Cobben en tamboermaître John Purnot deel aan het Federatief Drumband-
festival in Mheer. Onder de vlag van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, 
vond op zondag 11 april in de Harmoniezaal te Mheer het 13e drumbandfesti-
val plaats, georganiseerd door de plaatselijke Koninklijke Harmonie St. Ceci-
lia. Naast 10 optredens op het podium was er de optocht met defilé.

Als gastverenigingen waren aanwezig de drumband van Schutterij St. Sebas-
tianus Mheer, die de optocht fraai opende en het  Klaroen- en Tamboerkorps 
van Harmonie Heer Vooruit, dat veel bijval 
oogstte bij zowel binnen- als buitenoptreden. Voor de 
podiumoptredens in de Mheerder harmoniezaal was van begin tot eind ruime 
belangstelling. Veel bezoekers genoten -ondanks de lage temperatuur- van 
de optocht met defilé, waar als noviteit door de deelnemers voor het eerst 
"verplicht" gecounterd werd, hetgeen werd onderstreept met veel applaus. 
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Het laatste woord: Raymond Braeken.

Door: Huub Hoche 

Raymond woont samen met Agnes en de kinderen Solange, Charlotte, Chris-
tianne en Jérôme in de Burghtstraat te Heer.
Raymond is sinds 1 januari 2007 lid van H.H.V. en sinds begin 2009 onze 
voorzitter.

Waar verdien je de kost mee?
Ik werk bij DSM. Op dit moment verdien ik daar de kost als ICT audit manager. 
Wij hebben binnen DSM een “Corporate Operational Audit” afdeling d.w.z. dat 
wij wereldwijd bij alle DSM onderdelen, sites en kantoren, controles uitvoeren 
op het naleven van de DSM regels en overheidsregels namens de Raad van 
Bestuur. Over de bevindingen rapporteren wij rechtstreeks aan de Raad van 
Bestuur. 

Omdat er steeds minder afdelingen in Nederland zijn, ben ik vrij veel op pad. 
Ondanks dat ik de laatste jaren de afspraak had om maar maximaal  2x per 
jaar een reis te hoeven maken ziet het ernaar uit dat ik toch in de toekomst 
weer vaker op reis zal moeten gaan. Als dit gevolgen heeft voor de vereniging 
zal ik moeten bekijken hoe we dit dan gaan regelen. Soms is het door een 
vergadering te verplaatsen, maar dit is niet het uitgangspunt. 

Bestaat er een mooiere plek om te wonen in Heer dan waar jullie wonen?
Ik weet het niet, het is in ieder geval een plek die redelijk uniek is: de Burght, 
het kasteel. Het is een genot om vanuit je slaapkamer op de vijver uit te kijken 
met de Burght ernaast of als je buiten zit en dan naar de verlichte Burght kij-
ken. Het is t toch één van de karakteristieke plekken die bij Heer hoort. 
Om op je vraag terug te komen, mooi is iets persoonlijks; of wij nou op de 
mooiste plek wonen wil ik niet zeggen. Er zijn meerdere mooie plekken bijv. 
met uitzicht op Huize St. Joseph. Het is in ieder geval wel een markante plek 
in Heer.

Je loopt door Heer, wat moet er volgens jou drastisch gaan veranderen?
Ik heb niet zo direct iets waar ik van zou zeggen dat of dat zou moeten veran-
deren. Kijk wat Heer betreft, je hebt vrijwel alle noodzakelijke winkels binnen 
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loopafstand en je bent zo in het veld. Je loopt de Veldstraat af en loopt via het 
Savelsbos richting Gronsveld. Nee ik vind het prima zo.

Voel je, je meer muzikant of voorzitter van de vereniging?
Nou, ik ben gestart als leerling-muzikant binnen de vereniging. Toen ze mij 
vroegen voor het voorzitterschap heb ik aangegeven hiertoe bereid te zijn om-
dat ik voor mijn werk minder zou gaan reizen, maar wel onder de voorwaarde 
dat ik ook zelf kon blijven musiceren. Op dit moment is het gewoon zo dat ik 
probeer beide zo veel mogelijk te doen. Gezien het feit dat ik én bij het KTK 
ben, én bij het leerlingenorkest én ook nog leerling ben die les heeft, is het 
soms wel eens wat zwaar ja. Maar ik vind het nog steeds leuk en dat is het 
belangrijkste.

Wat heb je nog niet bereikt wat je voor ogen had toen je aan het voorzit-
terschap begon?
Er zijn altijd dingen, die je graag wilt realiseren, bijvoorbeeld nieuwe leden 
binnenhalen, dat is een stuk uitdaging. Het zoeken naar een alternatief voor 
de harmonie in plaats van het concours. We hebben dat op dit moment nog 
niet, zijn er wel hard aan, aan het werken. Het zijn wel zorgpunten die je hebt 
wil je de continuïteit behouden. 
Binnen een vereniging zijn 2 dingen belangrijk: ten eerste dat je voldoende 
aanwas hebt van leden en ten tweede dat je voldoende uitdaging hebt voor de 
bestaande leden zodat deze behouden blijven. Daarom moet gezorgd worden 
voor voldoende gezelligheidsactiviteiten en moet er een alternatief komen 
voor het concours. Hetzelfde geldt voor het KTK natuurlijk. Daar hebben wij 
enkele jonge leden, die het vorige concours niet hebben meegemaakt en nu 
wel zullen meegaan. Dus daar zit op dit  moment wel al een stuk uitdaging. 
Het was in eerste instantie de uitdaging om rust in de vereniging te brengen. 
Voordat ik voorzitter werd waren er toch wel enkele hete hangijzers. Ik vind 
dat we in het eerste jaar het een en ander wel bereikt hebben om die rust te 
herstellen. De volgende stap is om op basis van het beleidsplan, dat door de 
leden is vastgesteld,  te zoeken naar een stukje uitdaging en continuïteit in de 
vereniging. 

H.H.V. ontvangt van een geldschieter € 10.000,waar besteed je het aller-
eerste een geldbedrag aan?
Ik denk dat ik het geld zou besteden aan een activiteit voor de vereniging. Dat 
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kan een reis zijn, dat kan een concert  zijn waar we het Theater a/h Vrijthof 
voor afhuren, in ieder geval een activiteit om het saamhorigheidsgevoel mee 
te bevorderen. En het financiële risico is dan afgedekt. 

Stel H.H.V. en de Koninklijke van Heer kunnen het niet meer alleen bol-
werken, een fusie is het enige dat beide verenigingen nog kan redden....
Allereerst vind ik dit een beetje een hypothetische vraag. Daar bedoel ik mee, 
ik vind het op dit moment absoluut niet realistisch. Ik geloof niet dat het aan de 
orde is, waarbij ik niet wil uitsluiten dat op  termijn het steeds moeilijker zal zijn 
om als volwaardige harmonie door het leven te gaan. Je zit eigenlijk alle twee 
in de zelfde vijver te vissen en wat dat betreft zeg ik nooit, nooit. Kijk maar 
naar Maastricht waar vijf verenigingen al aan het kijken zijn voor een stuk 
samenwerking om voldoende leden te hebben. Als je dan nagaat dat in zo'n 
klein gebied als Heer twee harmonieën op de been moeten worden gehou-
den, dan is dat heel wat. Maar nogmaals, het is op dit moment niet realistisch. 

Hoe zie jij de toekomst in van de AMV klas?
Tot nu toe zie ik het zeer positief. We hebben dit jaar bijna een record aantal 
aanmeldingen gehad. Weliswaar door activiteiten die ontplooid zijn o.a. door 
Agnes in samenwerking met Maarten, Jordy en Kyara, die naar scholen zijn 
gegaan en waar we behoorlijk wat aanmeldingen door hebben gekregen. Ik 
hoop dat ze dat weten te continueren. Uiteindelijk weet iedereen dat wanneer 
je 10 leerlingen hebt en je er 2 muzikanten aan over kunt houden je blij mag 
zijn, maar op dit moment ben ik er positief over.

Je hebt een vrije zondag, Wat doe je het liefste die dag bij slecht weer en 
bij prachtig weer?
Het is niet een kwestie van het liefste, maar meestal is het dat ik een stuk ad-
ministratie bijwerk, zowel voor mij privé of voor de vereniging. Vrij en prachtig 
weer betekent meestal dat we in de tuin zitten, of een eindje omlopen en het 
liefste in de tuin werken en 's avonds de barbecue uithalen.

Is Raymond Braeken echt zo’n nuchter persoon?
Nee, ik ben realistisch. Je kunt alle apen proberen op de schouders van de 
voorzitter te zetten maar zo zit de wereld niet in elkaar. Een stukje zelfwerk-
zaamheid moet duidelijker opgepakt worden binnen de vereniging, niet alleen 
met problemen komen maar kom ook met oplossingen. Het is geen  een-
manszaakje, dat wil ik absoluut niet!
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HET LAATSTE WOORD
Ik hoop dat de leden elkaar meer op de dingen aanspreken en proberen te 
zien waar evt. gaten vallen. Probeer te komen met oplossingen en leg dit op 
de juiste plaats neer. We zijn erin geslaagd zo veel mogelijk bestuursleden te 
hebben, leg het bij hen neer en mocht dat niet lukken, dan ben ik bijna iedere 
dinsdag aanwezig, ook nog vrij laat. Spreek mij er dan op aan. Maar laat het 
niet zo maar zweven of verworden tot barpraat!

Raymond,bedankt!                          
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Galaconcert 2010

Nog enkele weken en dan staat de vakantie voor de deur. Muzikanten en 
dirigent genieten van een welverdiende vakantie en laden de accu weer op. 
Dat is ook wel nodig want na de vakantie starten de voorbereidingen voor 
het Galaconcert 2010.

In overleg met de muziek en orkestcommissie werd een mooi gevarieerd 
programma samengesteld. Ook dit jaar zullen 2 solisten met het orkest 
optreden.

Het Gala comité is er in geslaagd om een echte Limburgse topper aan te 
trekken voor het 9e Galaconcert. Heel Nederland zat in 2007 aan de televi-
sie gekluisterd en volgde vol spanning wie de hoofdprijs ging winnen in de 
zoektocht naar Evita. Uiteindelijk wist de uit Noorbeek afkomstige Brigitte 
Heitzer de hoofdprijs te winnen. Zij schitterde als Eva Peron in de Musical 
EVITA en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse musical-
wereld. 
Momenteel staat zij op de planken in de vrolijke Musical All Shook Up. Hier 
vertolkt ze samen met René van Kooten een aantal prachtige songs van 
Elvis Presley.

In December 2009 werden meteen na het Galaconcert 2009 al de eerste 
contacten gelegd met het managementbureau dat de boekingen voor Bri-
gitte verzorgt. Kort nadat we onze wensen kenbaar hadden gemaakt kwam 
de bevestiging dat Brigitte op 11 december vrij was en heel graag in Maas-
tricht wilde optreden. 

Enkele weken geleden togen dirigent en ondergetekende naar het Theater 
aan het Vrijthof waar een ontmoeting met Brigitte was geregeld. Een gezel-
lig uur duurde het gesprek, waarbij in goed overleg een programma, met 
zelfs nog een speciale verrassing werd vastgelegd. Brigitte gaf aan zich erg 
te verheugen om weer in Limburg, zo kort bij haar ouderlijk huis, te kunnen 
optreden.

We houden het dit jaar bij Limburgse solisten. Naast Brigitte Heitzer zal de 
uit Blerick afkomstige klarinettist Peter van der Vliet voor het voetlicht tre-
den. Peter is lid van Harmonie Sint Caecila uit Blerick. Eerder dit jaar 
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         Brigitte Heitzer 

imponeerde hij met een prachtige uitvoering van het werk Doina. Dit was 
ook meteen de aanleiding om hem uit te nodigen dit werk ook met Harmonie 
Heer Vooruit uit te voeren tijdens het Galaconcert. 

Kaarten voor het Galaconcert 2010 zijn ook dit jaar in de voorverkoop weer 
op repetitieavonden verkrijgbaar bij Monique Budy. De kaarten kosten ook 
dit jaar weer 15 Euro.

Vanaf 1 juli zijn de kaarten ook weer verkrijgbaar via de vaste 
voorverkoopadressen:
 Monique Budy, Desire Leesensstraat 34 Heer
 Cortjens Druk met Communicatie, Demertstraat 4 Heer
 Kookwinkel en Kookstudio Kicken, Dorpstraat 21 Heer

Namens het Galacomité

Jean Boelen
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Vijf jubilarissen bij Jaarfeest 2010 van Heer Vooruit

‘Festmusik der Stadt Wien’ van Richard Strauss klonk als opening van de 
mis, die Paasmaandag werd opgeluisterd in de St. Petrus Bandenkerk door 
Harmonie Heer Vooruit onder leiding van Ingeborg Stijnen, samen met het 
Koninklijk Caeciliakoor (o.l.v. Guido Janssen). Voor Heer Vooruit tevens het 
begin van het jaarfeest. Want traditioneel vindt op Paasmaandag ook het Jaar-
feest van Harmonie Heer Vooruit plaats. Door Heer Vooruit was een prachtig 
muzikaal programma voor deze dag samengesteld: voor de opluistering in de 
kerk, voor na de mis buiten en op de begraafplaats. O.a. ‘Romantic Ceremo-
nial’, ‘Nightfall in Camp’ en ‘A festival prelude’ werden ten gehore gebracht. 
Het deed jubilaris Chrit Budy zienderogen goed te luisteren naar de solo van 
een van zijn kleinkinderen (Ralph). 

De volle breedte voor de kerk had het korps na de mis nodig om de ‘Van 
Heutsz-mars’ uit te voeren. Het Klaroen- en Tamboerkorps op de trappen en 
het Harmonieorkest ervoor. Prachtig gezicht zo voor de kerk onder de zon. 
Een waardig begin van de feestdag. 
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Traditioneel zette het korps daarna koers richting begraafplaats, waar werd 
stilgestaan bij de overleden leden. Ere-voorzitter Cortjens, jubilaris Chrit 
Budy en voorzitter Raymond Braeken brachten een bloemenhulde terwijl het 
korps voor de muzikale ondersteuning zorgde. Een tocht naar Aen de Wan 
volgde waar de rest van de dag het feest zou plaatsvinden.
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Met het noemen van Chrit Budy is ook de jubilaris genoemd met de meest 
jaren lidmaatschap van de vereniging: 60. Samen met Nico Konings (50 
jaren), Math Knubben en Waddy Dzon (beide 40 jaren) en Jos Theelen (12 
½ jaar) vormden hij het jubilarissenkwintet.  Samen goed voor 202 ½ jaar 
muzikale ervaring binnen Heer Vooruit. Terecht werden zij daarom door 
voorzitter Raymond Braeken in het zonnetje gezet. Een hulde die even later 
door René Op de Buis namens de LBM werd overgedaan. 
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Gezeten achter een tafel namen de jubilarissen en hun partners de felicitaties 
in ontvangst. Na de interne huldiging volgde de receptie, die hen werd aange-
boden. Op dat moment bleek dat de jubilarissen uit grote families afkomstig 
waren en velen de weg naar de Wan op deze dag hadden gevonden. Felicita-
ties en cadeaus vonden hun weg naar de jubilarissen. 

Speciale vermelding verdient tevens het Damescomité van Heer Vooruit. Het 
hele jaar door organiseren zij allerlei activiteiten met als doel gelden voor de 
vereniging in te zamelen. Vorig jaar leverde dat de harmonie een tim-tom op 
en ook dit jaar konden de dames, ondanks de crisis, zoals voorzitster Marian 
van Engelshoven zei, de harmonie wederom een nader te bepalen instru-
ment toezeggen. Fantastisch!
De traditionele (deze keer gele) rozen waren er voor Hortence Jongen, 
Fréderique Verbeet, zzzzzzzzz en zzzzzzzzzzzzz. Zij maakten hun muzikale 
debuut het afgelopen jaar bij het harmonieorkest. 
Na de plichtplegingen volgde het informele samenzijn met in de middaguren 
een optreden van de gelegenheidsharmonie ‘Heer Achteruit’. Een groot aan-
tal jeugdleden had deze act speciaal voor Paasmaandag ingestudeerd. Het 
spreekt voor zich dat het feest daarna nog uren duurde. 
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Op dinsdag werd opgeruimd en nog ruimschoots nagesproken over het 
feest. Zo ook dit jaar. Sommigen doen die dag het feest nog eens dunnetjes 
over. 
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Pinksterprocessie in Heer 

Zondag 23 mei 2010 trok de processie van Heer door de straten rondom de 
kerk. Een lang lint van vele groepen en verenigingen die deelnamen aan 
deze processie. Uiteraard maakte Harmonie Heer Vooruit deel uit van dat 
lint. Zij vormden het slot van de processie. De muzikanten werden voorafge-
gaan door de dames van de muzikanten en het Damescomité. In hun mooie 
rode gewaden contrasteerden zij prima met de donkere uniformen van het 
korps. Samen vormden zij een prachtig geheel. 
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