
1

27e jaargang   no. 3        april 2010

COLOFON

Verenigingsblad
Het Vooruitzicht
Uitgave Harmonie Heer Vooruit
Verschijnt viermaal per jaar
Oplage 250 stuks
Advertentietarieven op aanvraag

Redactie:
Lieke Konings-Habets
Simon Jeurissen
Jean Boelen
Marc Verbeet (eindredactie)
Paul Gijsberts
Huub Hoche

Website:
www.heervooruit.nl
Correspondentie:
Secretariaat Harmonie Heer Vooruit
Postbus 4022, 6202 RA  Maastricht
Postgiro: 1063345
Secretariaat@heervooruit.nl

Lay out en druk:
Cortjens, druk met communicatie
Druk met Communicatie

INHOUD

Jubilaris Chrit Budy

Jubilaris Nico Konings

Jubilaris Math Knubben

Jubilaris Waddy Dzon

Jubilaris Jos Theelen

Decemberconcert

Damescomité

Rondom Amv en 
Leerlingenorkest

Vastelaovend in Hier

Wandeltocht



  

     



2

Voorwoord

We eindigden onze vorige editie met de sneeuw die viel tijdens het december-
concert van het Leerlingenorkest. ‘White Christmas in een wit decor’ zo heette 
het. En sneeuw, vorst en kou hebben we sedertdien meer dan voldoende 
gehad. Tot en met carnaval waren de gevolgen van de sneeuw merkbaar. De 
optocht trok zonder gemotoriseerde wagens en in verkorte route door Heer. 
Maar met Heer Vooruit. Daarover in deze editie. 

Maar eindelijk is de lente in de lucht. En dat betekent niet alleen dat alles 
langzaam uitloopt en groen wordt, maar ook dat de Paasmaandag in de lucht 
hangt. Traditioneel de dag waarop het jaarfeest van Heer Vooruit wordt ge-
vierd en de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Een vijftal leden, samen 
goed voor 202 ½ jaar Heer Vooruit-ervaring zal worden gehuldigd. Chrit Budy 
met 60 jaren lidmaatschap spant de kroon,  Nico Konings is 50 jaren Heer 
Vooruit muzikant, Math Knubben en Waddy Dzon zijn beide 40 jaren de ver-
eniging trouw en Jos Theelen heeft zijn eerste jubileum te pakken met 12 ½ 
jaar. Zij zullen zoals dat hoort en traditie is Paasmaandag in het middelpunt 
staan. Uiteraard in dit Vooruitzicht een interview met hen. U zult merken dat 
1968 een belangrijk jaar is geweest in de Heer Vooruit historie. 

Ons Damescomité is eveneens weer sterk uit de startblokken gekomen in 
2010. Met Carnaval werd het korps weer prachtig aangekleed, de jaarlijkse 
kienavond “Gaank toch kiene” vond alweer plaats en de snuffelmarkt is aan-
staande. Daarvoor uiteraard ook aandacht. 

    Dit en nog andere aangelegenheden in   
    deze editie van Het Vooruitzicht. 

    We wensen u allen prettige Paasdagen, 
    een mooi jaarfeest en veel leesplezier. 

     De redactie. 
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Chrit Budy, 
60 jaar Heer Vooruit

Op 16 jarige leeftijd meldde Chrit Budy zich bij Harmonie Heer Vooruit. Nu, 
Paasmaandag 2010 viert Chrit zijn diamanten 60-jarig jubileum als Heer Voor-
uiter, zijn volgende jubileum bij de muziek. Op de schouw staan en aan de 
muur hangen nog de herinneringen aan zijn 50-jarig jubileum: de foto, kaars 
en beeldje. 

Als we Chrit en Leen spreken is Chrit herstellende van een operatie, die hij 
onlangs onderging. Hij maakte zich van te voren druk of alles op tijd goed zou 
komen voor het jubileum. Gelukkig lijkt dit het geval te worden. De operatie is 
goed verlopen en de uitslag is goed. Ze hebben een slechte tijd achter de rug 
vol onzekerheid, maar nu lijkt alles weer ten goede gekeerd. De humor en het 
lachen zijn terug als we hartelijk worden ontvangen.  

Want Chrit mag dan 60 jaren bij Heer Vooruit zijn, Leen heeft deze periode 
ook intensief beleefd. En ook bijna alles meegemaakt vanaf het moment dat zij 
partner werd van Chrit. Het gesprek wordt dan ook door hun tweeën gevoerd. 
En vaak door Leen met foto, oorkonde of ander bewijsmateriaal gestaafd. 

Chrit is begonnen als bugelspeler bij Heer Vooruit. Na een korte tijd ventiel-
trombone te hebben gespeeld is hij beland in de groep van baritons en tuba’s. 
Zijn opleiding binnen Heer Vooruit heeft hij gehad van Harie Hameleers, Piet 
Stallinga en Zjir Walraven. Als je een mars kende mocht je mee op straat. 
Deelname aan concerten volgde later. Hij vertelt een verhaal dat ze niet mee 
mochten doen tijdens een concert en zich elders in een louche etablissement 
ophielden. Een paar oorvijgen waren het resultaat toen de anderen hen na 
afloop eindelijk vonden. 

Muziek staat centraal in zijn leven. Uit het interview ter gelegenheid van zijn 
50 jarig jubileum: “Je was lid van de harmonie en daar werd vroeger thuis en 
later ook in het huwelijk met Leen alles aan aangepast.'' Leen is het met deze 
stelling helemaal eens. 
Zelf komt ze uit een muzikaal gezin en ze zegt dan ook met gepaste trots
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dat haar vader maar liefst veertig jaar dirigent was van harmonie Walburga 
uit Amby.” Hij ging te voet op en neer naar Amby voor de repetitie.'' Leens 
vader was ook degene die zich met Chrit terugtrok om de partijen door te ne-
men. Beiden hadden daar lol in. 

Hoe kijkt hij terug op 60 jaar Heer Vooruit? 
“Het was sjiek” zegt Chrit. Ik kijk graag voetballen en zal daarvoor thuisblij-
ven. Maar als repetitie is, dan gaat dat toch voor. Alleen ziekte heeft hem 
ervan weerhouden naar de repetitie te gaan. Er is nu veel jeugd, die hij niet 
allemaal kent. Onze rol is nu een bijrol geworden, anderen moeten het nu 
doen. Hij overweegt ook om te stoppen met het mee uittrekken. Dat is toch 
te inspannend geworden. Maar muziek blijft hij maken. 

Wat zijn voor hem de hoogtepunten geweest in die 60 jaren? Muzikaal 
en niet-muzikaal ? 
Eerder heeft hij aangegeven de eerste concoursdeelname (1988) onder 
Hub Nickel als muzikaal hoogtepunt te zien. Een half jaar voor de deelname 
kwam deze dirigent en met 316 ½ punten werd een prima resultaat behaald. 

Ook het concours van 1968 komt op tafel. Onder leiding van Sipers werd 
een pracht resultaat neergezet. Onovertroffen. 

Als niet-muzikaal hoogtepunt noemen hij en Leen de vele uitstapjes. Naar 
Duitsland, België, de feestavonden en de activiteiten rondom  carnaval. Leen 
herinnert zich dat de dames van het Damescomité zich hadden verkleed als 
majoretten. De harmonie stopte ergens en de dames voegden zich vooraan 
toe aan het korps. Van de ontvangen reacties genoten de dames. En bij dit 
punt volgt de ene anekdote na de andere. Het harmoniekorps en het Da-
mescomite wisselen elkaar af bij de herinneringen. 

Leen is altijd nauw betrokken geweest bij de Harmonie. Als lid van het Da-
mescomité is zij jarenlang actief geweest (en daarvoor als Lid van Verdien-
ste onderscheiden) naast de vele hand- en spandiensten voor Heer Vooruit. 
Trots laat zij de ingelijste oorkonde zien, behorende bij het verkrijgen van de



EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!
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titel Lid van verdienste. De familie Budy is een echte Heer Vooruit-familie. 
Als er lijntjes getrokken moesten worden om verbanden aan te geven in de 
harmonie zouden er vele landen en vertrekken bij de familie Budy. Kinderen 
en kleinkinderen en aangetrouwden traden ook toe tot Heer Vooruit en zijn 
niet meer weg te denken. Ook komt trots een foto van het ‘familieorkest’ op 
tafel. “14 muzikanten, maar het waren er 17 op het hoogtepunt” zegt Leen.  

Zoon Pierre is nauw betrokken bij de organisatie van het Galaconcert. 
Hoe kijkt de diamanten jubilaris tegen de Galaconcerten aan? 
Dat is veel werk vindt hij. Mensen zouden eens moeten weten hoeveel tijd 
en energie hierin gaat zitten. Kritiek op het concert is dan ook niet juist. 

Paasmaandag staat hij centraal bij de huldigingen van de jubilarissen. 
Paasmaandag heeft altijd een speciale betekenis voor hem gehad. Hij 
beleeft altijd veel plezier aan het samenzijn van de leden, het een dag met 
elkaar optrekken, stil staan bij de overleden leden, de jubilarissen en plezier 
maken. 

Wij wensen hem alvast een fantastisch jubileum, een prachtige Paasmaan-
dag en een voorspoedig algeheel herstel. 

Chrit, van harte proficiat met het jubileum, ook voor Leen!

 Bedaank

 Chrit en Leen Budy willen iedereen bedanken voor het geweldig 
 meeleven met Chrit in het Azm, het bezoek daar en thuis. 
 Hartelijk dank aan beide families, buren,vrienden, bekenden,  
 leden van Harmonie Heer Vooruit, onze eigen kinderen, 
 schoondochters en kleinkinderen. Dank voor de geweldige steun, 
 alles is goed afgelopen.      

     Chrit en Leen Budy
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Gouden jubileum voor 
Nico Konings

Als Nico de bestuurskamer binnenkomt zijn we bijna klaar met het interview 
met Math Knubben. We hebben op dat moment 90 jaren Heer Vooruit ervaring 
aan tafel zitten en al snel wordt gezamenlijk teruggeblikt. Over uitstapjes, mu-
zikaal niveau, keuze voor muziekwerken en concoursen. Beide hebben dan 
ook een lange samenwerking binnen Heer Vooruit achter de rug. 

Page, piston en trombone, in deze 3 woorden kan de (muzikale) carrière van 
Nico Konings binnen Heer Vooruit worden samengevat. En dat gedurende 50 
jaren. Nico begon zijn muzikale leven in 1960 met muzieklessen om piston 
te kunnen spelen. Maar uit dat oude instrument kwam niets. Al snel stapte 
hij daarom over naar de ventieltrombone, tweede partij, om in 1972 over te 
stappen naar de eerste partij. Deze trombone regelde hij met en kreeg hij van 
Simon Jeurissen. Tenslotte schoof Nico door naar de schuiftrombone, die hij 
ook weer kwijtraakte, maar die hij vervolgens weer van Theo Pasmans wist 
te bemachtigen. 

Net als bij de familie Budy is ook hier sprake van een echte Heer Vooruit-fami-
lie. Zijn vader was vaandeldrager en penningmeester (met trots wijst hij naar 
het portret in de eregallerij), zijn moeder actief lid van het Damescomité. Ook 
zijn broers Jef en Louis zijn actief binnen Heer Vooruit. En zijn dochter Kelly is 
thans eveneens als muzikant en commissielid aan Heer Vooruit verbonden. 

Nico is niet alleen 50 jaren als muzikant verbonden aan Heer Vooruit, hij is 
ook circa 40 jaren als muziekcommissaris actief geweest. Hij voerde het sy-
steem van het kopiëren van de muziekpartijen in. 
Door het uitreiken van kopieën in plaats van originelen, bleef het originele 
werk altijd in tact en dus voor hergebruik beschikbaar. Hij kende de pappen-
heimers die nooit inleverden en zo kwam dus toch niets kwijt. Ondanks dat hij 
zijn werkzaamheden als muziekcommissaris pakweg een vijf of zestal 
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jaren geleden staakte (op het moment dat Miguel stopte), is hij thans toch 
weer de verspreider van de muziek bij het Harmonie-orkest. Maar alleen dat 
zegt hij er nadrukkelijk bij. 

Hoe kijkt hij tegen Heer Vooruit anno 2010 aan? 
Hij kijkt de toekomst positief tegemoet. Het moet alleen weer aantrekkelijker 
worden gemaakt bij Heer Vooruit. Niet aan alle tradities kan meegedaan blij-
ven worden. Er moet ook ruimte komen voor nieuwe dingen. Hij ziet veel ta-
lent en ideeën in de vereniging, die helaas niet gebruikt worden. Het waarom 
is een vraagteken. Als voorbeeld noemt hij: waarom kunnen we met behulp 
van John Purnot, een vakman, niet eens iets maken van bijvoorbeeld een 
Stertocht? Iets van een gesloten blok, misschien wel zonder bestuur eens. 

Kan hij zich vinden in het besluit om niet deel te nemen aan het Bonds-
concours?
Nico zegt tegenstander te zijn geweest van deelname aan het concours. Hij is 
rationalist. Het een half jaar ervoor krom liggen, de kosten en de energie die 
de deelname vragen wegen voor hem niet op tegen het resultaat. En om het 
benodigde geld bij elkaar te krijgen zullen ook nog eens door de leden extra 
inspanningen verricht moeten worden. 

Zoals dat bij een jubileum hoort, wordt teruggeblikt op zijn periode bij Heer 
Vooruit. 
Wat is of zijn, zijn muzikale hoogtepunten van de afgelopen 50 jaren?
En dan komt het jaar 1968 weer om de hoek. Als prins Nico I ging hij de 
Heerder gemeenschap voor in de carnavalstijd. Ook nam Heer Vooruit dat 
jaar deel aan het Bondsconcours met een minimale bezetting van slechts 42 
muzikanten, waaronder 6 leerlingen. Met 319,5 punten o.l.v. dirigent Sipers 
werd een nooit geëvenaard resultaat behaald. 

Nico, het is niet jouw eerste jubileum, wat heb je zien veranderen 
binnen HHV?
Het feit dat Heer Vooruit werd gedragen door families heeft zijn positieve 
maar ook negatieve kanten gekend. Midden jaren zestig
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leidden spanningen tussen families tot spanningen binnen Heer Vooruit. Het 
concours in 1968 is daarin een breekpunt geweest. Vanaf dat moment werd 
Heer Vooruit niet meer gedragen door families. 

We moeten anno nu dan ook open staan voor nieuwe leden. Accepteren dat 
deze soms maar 5 jaar meedoen en dan weer vertrekken. De kans dat men-
sen die nu lid worden, een 25 jarig jubileum zullen halen is klein. We zijn 
geen gemeenschap als Eijsden waar je aan de muziekverenigingen ‘moet’ 
meedoen. De maatschappij verandert en Heer Vooruit moet mee veranderen 
daarin. Wij moeten onze visie aanpassen aan de mogelijkheden. Een andere 
visie, een ander beleid en een andere strategie voeren aangepast aan de tijd 
nu. 

Wat is zijn mening omtrent het Galaconcert? 
Het Galaconcert ziet hij niet als een muzikale uitdaging. Het is begonnen met 
250 toeschouwers en is uitgegroeid tot een gebeuren met publiekstrekkers 
waarvoor er stoelen te weinig zijn. De formule vindt hij nog altijd goed. Maar 
de harmonie komt te weinig aan bod. 

Hij zou niet één werk voor de harmonie hebben gekozen van een kwartier 
maar drie werken van bijv. 7 minuten. Op die manier is er ook tijd voor een 
prelude van het concert. Ook merkt hij nog op dat de repetities voor het con-
cert toch te laat beginnen. Meestal wordt na de zomervakantie pas echt inge-
zet op het Galaconcert. 

Nico, ook voor jou een grote proficiat met je gouden jubileum. 
We hopen je nog lange tijd binnen onze muzikale gelederen te hebben. 



mail@essersbouw.nl
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Waddy Dzon, 
smaragden (40) jubileum bij HHV

Zijn vorige jubileum (25 jaar in 1995) bij Heer Vooruit vierde hij samen  met 
zijn vader, die op dat moment ook zijn zilveren jubileum vierde bij Heer Voor-
uit. Waar bij de families Budy en Konings uitdrukkelijk sprake is van een Heer 
Vooruit-familie, spelen de Gele Rijders in het leven van de familie Dzon ook 
een nadrukkelijke rol. 

Vader Dzon, geboren in Polen, vluchtte naar Noord-Italië om in 1947 in Ne-
derland terecht te komen, waar men personeel nodig had voor de mijnen. Via 
omwegen belandde hij in Maastricht. Vader Dzon belandde bij de Gele Rijders 
en zo ook de zonen Paul, Eddy en Waddy.

Oudere muzikanten leerden Waddy, die op zijn 17e begon te spelen, de 
kneepjes van het vak. Ook moeder Dzon was actief bij de Gele Rijders. Via 
Math Knubben kwam men in contact met Heer Vooruit. Een periode van dub-
bel lidmaatschap volgde, die voor Waddy tot 1977 duurde. Hij vertelt over 
zijn moeder die met andere uniformen en muziekinstrumenten de ‘mannen’ 
volgde om tijdig te kunnen omkleden als ze eerst met het ene en vervolgens 
met het andere korps ergens moesten aantreden. 

Waddy hoe is je instrumentencarrière verlopen ? 
Waddy heeft tuba en schuiftrombone gespeeld en nu bastrombone. Dit laatste 
instrument vindt hij ook het leukste. Hij denkt er wel eens aan om bas te gaan 
spelen.  

40 jaren Heer Vooruit. Uiteraard vragen we dan naar hoogtepunten, 
muzikaal en niet-muzikaal? 
Over het muzikale hoogtepunt hoeft hij niet lang na te denken. Dat was het 
concours met de jonge dirigent Hub Nickel in oktober 1988. 316,5 punten met 
zo’n korte voorbereidingstijd. Chapeau. Voor Waddy is er nog de bijzondere 
betekenis omdat het vlak na de geboorte van zijn dochter plaatsvond. Ook de 
periode met Miguel wil hij in dit verband noemen. 
Als niet-muzikale hoogtepunt noemt hij de folkloristische optocht ter gelegen-
heid van het 75 jarig bestaan in 1981. 



Aangesloten bij:

uw veelzijdige specialistuw veelzjdigeijdigei specialist
Voor uw:
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 deuren en schuifwanden
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 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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Waarom is hij Heer Vooruit altijd trouw gebleven?
De sfeer is prima, er zijn nooit echte problemen geweest in de tijd dat hij erbij 
is en de leuke collega’s zijn daarin bepalend geweest. Met de mensen om 
hem heen in het orkest heeft hij het altijd goed kunnen vinden. Dat betekende 
tevens dat hij telkens de afstand Stein- Heer moest afleggen om repetities en 
activiteiten bij te wonen. We rekenen snel uit 30 km per keer maal 40 à 50 
keer per jaar, maal 40 jaren……..
Opvallend vindt hij dat Heer Vooruit jaarlijks jubilarissen heeft met vele jaren 
lidmaatschap. Dat zegt toch wel iets als je dit jaarlijks hebt. En een jubileum 
met zoveel jaren. Vorig jaar 70, nu weer 60. 

Hoe kijk je tegen Heer Vooruit anno 2010 aan? 
Zorgelijk. Hij zou de mentaliteit graag anders zien. Het is vaak een vaste kern 
die het doet. Het repetitiebezoek mag ook trouwer geschieden. Hij ziet dat er 
veel meer keuze is tegenwoordig, maar toch……

Over het fenomeen ‘Galaconcerten’ wordt verschillend gedacht door de mu-
zikanten van Heer Vooruit. 
Hoe kijk jij er tegen aan?
De jubilaris vindt het een prachtig instituut. Het is een ervaring om met solis-
ten te spelen. Hij ziet dit zeker niet als een bijrol voor de harmonie. Maar als 
een uitdaging. “Onderschat de begeleidingswerken niet” zegt hij. Het is een 
samenspel met risico’s. En dat voor pakweg 500 toeschouwers!

Aan het einde vragen we hem wat hij nog graag wil toevoegen? 
Hij hoopt gezond te blijven en de 50 jaren vol te maken bij HHV. 
Op Paasmaandag zal Waddy vergezeld worden van zijn vrouw Marijke (“zij 
heeft toch ook alles meegemaakt”), dochter Ivanka en zoon Yuri. 

Waddy wordt van harte proficiat gewenst met zijn jubileum. 
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Math Knubben, 
40 jaar Heer Vooruit

Praten met Math Knubben over zijn 40 jaren Heer Vooruit is praten met ie-
mand die de muziek letterlijk en figuurlijk tot in zijn vingertoppen heeft zitten. 
Math is net klaar met zijn wekelijkse lessen in de bestuurskamer als ik hem 
tref. Vorig jaar stond hij in de spotlight met zijn jubileum als docent bij Kumu-
lus, nu is hij jubilaris bij Heer Vooruit. 

De jubilaris is de afgelopen jaren in diverse functies actief geweest voor Heer 
Vooruit. Anno 2010 is hij muzikant, 2e dirigent, docent en lid van de harmonie-
commissie. Al snel praten we over zijn dirigentschap en de concoursen van 
Heer Vooruit. Als dirigent stond hij in 1978 en 1983 tijdens de concoursen voor 
het korps. Hij herinnert zich het vele voorbereidende werk, waarbij de dirigent 
een leidende rol had, en het feit dat met heel veel eigen leden werd gespeeld. 
Nog geniet hij bij de gedachte aan het gespeelde werk “Cowboyrapsodie” van 
Morton Gould. Het doet hem opmerken dat de huidige componisten steeds 
uitgebreidere werken schrijven met harp, piano, uitgebreid slagwerk en dub-
bele bezettingen. 

Hoe is Math bij Heer Vooruit terecht gekomen? 
De jubilaris is via zijn vader en broers bij Heer Vooruit terecht gekomen. Math 
als trompetspeler stamt uit de tijd van vóór zijn intrede bij Heer Vooruit. Bij ons 
korps heeft hij altijd klarinet of saxofoon gespeeld. Hij vertelt dat hij als docent 
klarinet was verbonden aan het Conservatorium in Maastricht. Hij werd ver-
volgens naar het Conservatorium in Den Haag gestuurd om een saxofoonstu-
die te volgen. Anderhalf jaar later had hij de 5 jarige opleiding daar voltooid. 

Ook Math vragen we naar het muzikale hoogtepunt?
Het concours uit 1968 keert regelmatig terug in het gesprek. Math noemt dit 
het muzikale hoogtepunt in zijn 40 jaren bij Heer Vooruit. 
Op de foto uit 1968 in de bestuurskamer wijst hij zijn vader, Pierre, 
Jacky en zichzelf aan. Tevens wijst hij op het geringe aantal
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muzikanten, dat de prestatie neerzette onder leiding van dirigent Henry Si-
pers, die kort te voren als dirigent bij Heer Vooruit was aangesteld. Het be-
haalde resultaat van 319,5 punten werd nooit overtroffen. Na een moeilijke 
periode binnen Heer Vooruit was dit natuurlijk een klinkend resultaat. 

Als niet-muzikale hoogtepunten noemt de jubilaris de vele uitstapjes naar 
België, naar Namur bijvoorbeeld of met halfvasten. Meestal gingen er 2 bus-
sen en ging de aanhang mee. De uitstapjes leverden meestal ook nog iets 
op. 

Math was voorstander van het op concours gaan, als een van de weinigen 
meent hij. Hij is bang dat het niet deelnemen aan een concours leidt tot het 
doorzetten van de neerwaartse spiraal. Er staat niets meer op het program-
ma, behalve het galaconcert. Er moet een muzikale uitdaging komen, zodat 
Heer Vooruit zich kan handhaven in een bepaalde divisie. Hij roept op om een 
muzikaal werk met een goede klankkleur op te pakken. 

Heer Vooruit anno 2010 maakt een moeilijke periode door volgens Math. 
Op ruim 2 jaar tijd hebben circa 15 muzikanten Heer Vooruit verlaten, waar 
slechts 6 à 7 nieuwe muzikanten zijn toegetreden tot het korps. Hij begrijpt 
dat er tegenwoordig met name voor de jeugd veel meer keuze is, maar hij 
constateert ook een veranderde mentaliteit. 

Aan het einde van het gesprek komen we te praten over het Math Knubben 
Concert van juli 2009.Met pretogen blikt hij terug op dit verrassingsconcert. 
Hij voelde zich die dag zeer overvallen en had dus echt niets in de gaten 
totdat het korps hem kwam ophalen langs de Maas. Op het ophalen door het 
korps en het concert waarvoor Jo Cobben veel werk verzette met het Leerlin-
genorkest kijkt hij dankbaar terug. 
Was ook een muzikaal hoogtepunt zegt hij als slot. 
Math zal Paasmaandag als 2e dirigent/muzikant meelopen met het korps en 
niet als jubilaris bij het bestuur. 
Geen flauwekul zegt hij. 

Math van harte proficiat met je jubileum !



Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu
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Jos Theelen, 
lang in de muziek 
maar 12 ½ jaar HHV

Ik was enigszins verbaasd dat Jos Theelen pas 12 ½ jaar in de muziek actief 
zou zijn. En dat blijkt inderdaad ook niet zo te zijn als ik Jos spreek rondom 
een repetitie van het Leerlingenorkest. Jos is zijn muzikale carrière in 1964 
begonnen bij Sint Cecilia in Heerlen. Op klarinet naast Bruno Majorek; 6 jaren 
heeft hij daar gespeeld totdat het korps failliet ging. 

Jos heeft altijd klarinet gespeeld zegt hij, met één uitzondering; in een Glenn 
Miller-achtig bandje heeft hij saxofoon gespeeld. Daar komt overigens bin-
nenkort wel verandering in. Hij start met de bas-klarinet. Het blijft dus wel een 
klarinet, maar toch anders.

Hoe is Jos bij Heer Vooruit terecht gekomen?
Na zijn Heerlense periode is hij overgestapt naar het korps Oranje Nassau. 
Daarna verhuisde hij naar Amsterdam om te werken en te wonen. Daar voeg-
de hij zich bij een lokaal muziekgezelschap, maar dat beviel niet. “Het is toch 
anders dan bij de korpsen in Limburg. Een andere sfeer, andere muziek. 
Kortom het beviel niet.”

Na een werkzame periode in Rotterdam (bij de technische verkoop van Stork) 
belandt Jos bij de Radium in Maastricht begin jaren zeventig. Daar heeft hij 8 
jaren gewerkt als afdelingschef van de  mengerij waar rubber mengsels wer-
den vervaardigd. Vervolgens heeft hij gewerkt als chef technische artikelen 
(schoenzolen, matten etc). Dit werd gevolgd door 2 jaren als constructeur van 
matrijzen.  

Jos heeft een tijdje in Meerssen gewoond en schuin tegenover hem woonde 
Truus. Truus was de exploitant van De Ridder en toen Jos naar Heer ver-
huisde kwam hij dus via Truus en De Ridder in aanraking met Heer Vooruit in 
circa 1995. Carlo Leunissen, die in die tijd de coördinatie over de jeugd had, 
wist Jos definitief in te lijven voor Heer Vooruit. 



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

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl
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Jos is niet alleen klarinettist in het Harmonie-orkest, hij maakt ook deel uit 
van het Leerlingenorkest. Ze hebben hem daar ooit voor gevraagd. En hij 
vindt het leuk de jongeren te begeleiden. 

Uiteraard vragen we hem ook naar de hoogtepunten bij Heer Vooruit in 
zijn 12 ½ jaar. 
Het concours met Miguel vond hij het muzikale hoogtepunt. Bij het Leerlin-
genorkest stak het Promsconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
er bovenuit. Geweldig dat concert, daar zijn we prima mee voor de dag 
gekomen. Binnen en buiten de harmonie. 

Het uitstapje naar de Zoo in Antwerpen met het Leerlingenorkest vindt hij 
eveneens een hoogtepunt. Een concert in combinatie met een gezellige dag 
uit. Prima. Maar de jeugdkampen zijn ook heel gezellig. 

Op het moment dat Jos Theelen bij Heer Vooruit kwam, speelde hij 3e kla-
rinet. Later schoof hij op naar de 2e klarinet, op het moment dat de nieuwe 
huisvesting Aen de Wan werd. Daarna is hij weer terug gegaan naar de 3e 
klarinet. Op die manier was het mogelijk dat jongeren doorstroomden binnen 
de harmonie. 

Wat bindt Jos aan Heer Vooruit?
Het uitstekend muziek maken. Hij kan zijn muzikale ei volledig kwijt bij dit 
korps. Het is een gezellige vereniging, die de laatste jaren steeds opener is 
geworden. Bij zijn begin was er sprake van hechte families en een minder 
open/toegankelijke sfeer. Dit is ten goede gekeerd.  

Het Galaconcert  tenslotte vindt hij een geweldige gebeurtenis,  Gebleken is 
dat de harmonie heel goed zangers kan begeleiden. Hij ziet dat zeker niet 
als een bijrol voor de harmonie. Het is juist geweldig dat goed te laten lopen. 
Hij haalt het optreden met Ben Cramer aan als goed voorbeeld hiervan.  

Vader Jos zag zijn drie kinderen (Joan, Jos en Ton) allen musiceren, maar 
daarmee zijn ze om verschillende redenen gestopt. 

Jos, van harte proficiat en nog vele jaren bij Heer Vooruit. 
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Decemberconcert 
Leerlingenorkest:
White Christmas in een wit decor

Zelden komt een planning met het weer uit, maar zondag 20 december jl. 
was dit wel het geval. Het Leerlingenorkest zou haar decemberconcert af-
sluiten met ‘White Christmas’ en ja hoor, ’s morgens begon het met sneeu-
wen, zodat de juiste sfeer werd gecreëerd voor het afsluitende muziekwerk. 

Voordat het zover was, was er voor aanvang de spanning of iedereen op 
tijd aanwezig kon zijn. Voor de zekerheid waren drie muzikanten te elfder 
ure bereid gevonden voor de benodigde ondersteuning te zorgen: Josette 
en Pierre  dank daarvoor en José voor het wisselen van instrument. Toen 
Dennis en Michel uit Arnhem waren gearriveerd (zij hadden met André Rieu 
de dag ervoor in het Gelrodome gespeeld) kon het High Tea concert aanvan-
gen. 
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Hotel Van der Valk Maastricht was wederom het decor waar het concert plaats 
vond. Gastheer Bartho van der Heijde van het hotel was dan ook de eerste die 
het publiek welkom heette. Via Agnes Braeken kwam de microfoon bij Lindy 
Mast, die het programma presenteerde. 

Het Leerlingenorkest onder leiding van Jo Cobben opende in stijl met Jingle 
bells. Vanaf het Math Knubben Concert waren alle voorbereidingen gericht 
geweest op dit concert. ‘Mood Romantic’ volgde alvorens ‘Clarinets in the 
night’ werd gespeeld. De eerste voorbereidingen van dit nummer vonden 
plaats tijdens het Jeugdkamp in september in Neer. 

Een gevarieerd concert volgde met o.a. ‘Obla-di, obla-da’, ‘Earth song’ en 
‘Voices’. Het muzikale deel werd afgewisseld met allerlei lekkere zoetwaren 
hapjes. De circa 100 belangstellenden en de muzikanten lieten het zich goed 
smaken. 

Als laatste werd ‘White Christmas’ vertolkt door het Leerlingenorkest terwijl 
buiten inmiddels een flink pak sneeuw lag. Het voor de gelegenheid in het 
rood gestoken orkest liet zich van haar beste kant horen en kan terug zien op 
een geslaagd High Tea concert. 
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Damescomité: 
carnaval, 
kienen en snuffelmarkt

Ons Damescomité is 2010 in volle vaart uit de startblokken gekomen. Carna-
val, kienen en rommelmarkt volgen elkaar snel op in de eerste helft van het 
jaar. 

Maandag 15 februari waren de dames in de weer om het korps met weinig 
weer fantastisch uit te dossen voor de optocht door Heer. Zie hierover elders 
in dit Vooruitzicht. En halfvasten was er de jaarlijkse kienavond “Gaank toch 
kiene”.  Het was alweer de vierde editie van deze kienavond en weer was de 
belangstelling groter dan voorheen. Wellicht dat “ik vind dat ze hier prachtige 
prijzen hebben” voor velen steeds vaker de reden is de kienavond te bezoe-
ken. Om zeven uur, een half uur na de opening moesten al tafels worden 
bijgezet. Prima dus. 

Het verzamelen van de prijzen en het inpakken hiervan hadden weer vele 
uren gekost, maar het resultaat mocht er zijn. Vele Heerder ondernemers 
hadden hun warme interesse voor de vereniging/damescomité weer kenbaar 
gemaakt door het beschikbaar stellen van prachtige prijzen. Van vaas met 
bloemenbon, eetbonnen, verzorgingspakketten, vlaaien, brandblusser, lady-
shave tot aan DVD-speler en BBQ toe gingen de deur uit. 
Hartelijk dank hiervoor aan de Heerder Ondernemers. 
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Na de kienavond staat alweer de snuffelmarkt voor de deur. In het week-
einde van 17 en 18 april openen de dames de deuren van Aen de Wan om 
verkopers en kopers te begroeten. Belangstellenden voor de huur van een of 
meerder kramen kunnen nog altijd terecht bij het Damescomité. 

   



25

Rondom Amv-klas 
en Leerlingenorkest

Openbare repetitie
Zondag 7 maart vond een deel van de repetitie van het Leerlingenorkest in 
de openbaarheid plaats. Nu zijn toehoorders altijd welkom tijdens de repe-
titie, maar deze keer hadden we wat meer ruchtbaarheid aan de repetitie 
gegeven. Hoewel de datum achteraf niet al te gunstig was gekozen, diverse 
afmeldingen van muzikanten door open dag Maartenscollege en deelname 
aan een workshop, was er toch publieke belangstelling voor de repetitie. 

Positief hebben we zeer zeker ervaren de aanwezigheid van de docenten 
Astrid Handels en Math Knubben en de aanwezigheid van Pieter Janssen, 
Ingeborg Stijnen en enkele Amv-leerlingen. 

Onder leiding van dirigent Jo Cobben werden de marsen voor Palmpasen 
gerepeteerd en werden andere muziekwerken doorgenomen ter voorberei-
ding op een concert einde mei/begin juni.  Op die manier kregen de bezoe-
kers een aardig beeld van de muziekwerken die worden gespeeld. 



26

In de toekomst willen we dit herhalen. Ook om jeugd te interesseren om na de 
zomervakantie te starten als Amv-leerling. 

Jeugdkamp 2010
Na afloop maakte Lindy Mast van de gelegenheid gebruik om de jeugd weer 
te interesseren voor het jeugdkamp 2010. Ook dit jaar is er weer een jeugd-
kamp voorzien in het laatste weekeinde van september in ………… (blijft nog 
even geheim). Jeugdleden van Heer Vooruit (dus niet alleen van het Leerlin-
genorkest) kunnen zich bij Lindy aanmelden tot en met de voorspeeldag op 4 
juli. Deelname is definitief na voldoen van de eigen bijdrage van € 15,00. 

Na de repetitie volgde een pauze met daarin weer de heerlijke wafels van Ulla 
en Bert (waarvoor hartelijk dank) om daarna naar een DVD te kijken  van het 
jeugdkamp 2009 in Neer. Kortom toch een nuttige zondagmorgen. 
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Vastelaovend in Hier 

De dag ervoor werden de gemotoriseerde wagens uit de optocht van Maas-
tricht verbannen, waardoor het carnavalsmaandag niet vreemd was dat ook 
in Heer geen wagens aan de optocht mochten deelnemen. Bovendien werd 
de route ingekort waardoor na de Veldstraat meteen via de Dorpstraat rich-
ting Raadhuisplein werd gekoerst. 
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Ons Damescomité had weer voor de aankleding van het korps gezorgd. En 
het is verbazend hoe zij er ieder jaar weer in slagen om met weinig middelen 
de groep er carnavals-representatief te laten uitzien. Chapeau Dames!!!
Voor het overige was het kou lijden en uitkijken waar je liep. Het komt geluk-
kig niet elk jaar voor dat de optocht in de sneeuw moet worden gelopen. Wel 
een aparte ervaring. Maar niet goed voor de instrumenten.
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Wis geer …..?

• Hoe het er uit zag vooraan in het 
  korps in de optocht ?
  Daar werd hard gewerkt om de kou 
  tegen te gaan. Zonder instrumenten.
• Dat Bér Heuts en Jean Budy vanaf 
  begin dit jaar geen deel meer 
  uitmaken van ons Harmonie-orkest. 
  Beide heren werden door voorzitter 
  Raymond Braeken bedankt voor hun 
  inzet voor de vereniging. 
  Bér vierde zoals bekend vorig jaar 
  Paasmaandag zijn 70-jarig lidmaatschap. 
• Dat Sanne Houben heeft deel-
  genomen aan het Solistenconcours
  in Horn. Sanne behaalde met 85 punten een
  eerste prijs. Proficoat hiernmee!

Agenda
-11 april :    Drumbandfestival in Mheer  
-17 en 18 april : Rommelmarkt 
  Damescomité in Aen de Wan 
-21 april :  Jaarvergadering
-23 mei :    Processie Heer 
-30 mei :    Reuzenoptocht door Maastricht

  Geachte heer Boelen,
  Hartelijk dank voor het toezenden van de DVD registratie van het concert van     
  12 december 2009. Heel leuk om dit terug te zien. Mijn complimenten, het ziet  
  er sfeervol uit, het orkest klinkt prima en de combinatie tussen orkest en solist 
  loopt uitstekend…
  Met plezier kijk ik terug op dit evenement, en hoop dat dit optreden niet bij deze 
  ene keer zal blijven. Wilt u ook de vriendelijke groeten overbrengen aan de lady                     
  speaker en haar complimenteren met haar geweldige humor en prima 
  presentatie?
      Vriendelijke groet,
     Ben Cramer
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Drei Keuninge wandeltocht

Meteen na nieuwjaar bood Heer Vooruit de mogelijkheid om het jaar sportief 
op te pakken. Een wandel/speurtocht in het teken van het naderende Drei 
Keuningefeest was die gelegenheid. Uiteraard was voor de nodigde koude 
buiten gezorgd, die met warmte te lijf werd gegaan. De inwendige mens 
werd goed verzorgd binnen en buiten en uiteraard was er een Keuningekook 
met boon. Met Jordi als gelukkige vinder. De wandeltocht was  alweer een 
activiteit van de Activiteitencommissie. En deze activiteit duurde in Aen de 
Wan na afloop van het wandelen nog wel even door.  




