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Voorwoord

De vakantieperiode eindigde laat dit jaar, met als gevolg meteen in septem-
ber allerlei activiteiten. Preuvenemint diende zich als eerste aan evenals een 
deelname van het KTK in Mheer, dat te elfder ure geen doorgang vond. Maar 
waar wel voorbereidingen voor waren getroffen. De jongeren van Heer Voor-
uit togen naar Ulestraten waar dit jaar het jeugdkamp plaatsvond. De oudere 
jongeren hadden voor de organisatie getekend. Het Damescomité had in het 
eerste weekeinde van oktober de kledingmarkt en is volop met het Sinter-
klaaskienen bezig. 

Voor de maand december zijn het Harmonieorkest en het Leerlingenorkest 
aan het repeteren. Het negende galaconcert op 11 december belooft weer 
een spektakel te worden. Ons Harmonieorkest zal wederom met solisten op-
treden voor een volle zaal in Randwijck. Ook het Leerlingenorkest hoopt in 
december voor een volle Van der Valk zaal op te treden met het inmiddels 
eveneens traditionele (4e) concert in december. Kortom de vereniging is uit 
de vakantieperiode gekomen en alles draait weer. U leest er alles over in dit 
Vooruitzicht. We pakken de draad op even voor de vakantie bij het Vroendaal-
concert, slotconcert en de familieactiviteit. 

De redactie van uw Vooruitzicht is enigszins gewijzigd. Lieke Konings en Si-
mon Jeurissen maken niet langer deel uit van de redactie evenals Paul Gijs-
berts. In Lieke verliezen we een redactielid die vanaf het begin betrokken is 
geweest bij het Vooruitzicht. Vele columns en pagina’s heeft zij gevuld, met 
artikelen of haar vele rijmen. Menige ‘herinnering’ is van haar hand versche-
nen. In een volgend Vooruitzicht blikt de redactie met hen terug op hun redac-
teurperiode. Maar nu is alvast een grote merci op zijn plaats!

Een merci ook aan de adverteerders, die de komende jaargang van het Voor-
uitzicht weer mogelijk hebben gemaakt. 

Wij wensen u zoals altijd weer veel leesplezier.
De Redactie
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Ut Preuvenemint, augustus 2010

Zo verlaat je in 2009 het Vrijthof na 4 dagen Preuvenemint en zo sta je er als 
vereniging weer twee dagen. De vaste groep voorbereiders (Pie, Peter, Peter 
en Nadine) had er weer voor gezorgd dat we dit jaar een zaterdag en zondag 
acte de presence moesten geven. In een gezellige grote tent recht tegenover 
het podium. Dus voor zover mogelijk kregen we daar ook Ziesjoem, Beppie 
en het tekenzingen mee. 

Voorafgaand was een aantal jeugdige Heer Vooruiters op oefening geweest 
bij de Brandbrouwerij. Samen met de aanwezige vaardigheid van de ‘oudge-
diende’ tappers stond dit garant voor de goede kwaliteit van het af te leveren 
fris en bier (pils maar zeker ook Wieckse Rosé vloeide rijkelijk). 

Kyara, Dennis en Lindy op oefening

Zaterdag begon ondanks het droge weer zeer rustig. Maar naar mate de 
avond op gang kwam, kwamen ook de bezoekers. Zoesjoem om 21 uur is 
een trekker en daarna zijn alle ruim 30 Heer Vooruiters hard nodig. 
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Tot na middernacht (na het optreden van Beppie Kraft) is het volop doorwer-
ken. Hetgeen uiteraard de vereniging ten goede komt. 

De zondag heeft te lijden onder het mindere/slechte weer. De bezoekersaan-
tallen blijven op regenachtige momenten achter. Toch kunnen we tevreden 
terug zien op de deelname aan het Preuvenemint. En dankzij wat steun op 
de zondag hebben we het toch weer gefikst als vereniging. 

Vermeldenswaard is nog de inzet van de vele jeugd. Met name op de za-
terdag heeft de jeugd zich van de zeer goede kant laten zien. Tot ’s avonds 
laat werd hard meegewerkt. Maar werken op Preuvenemint is natuurlijk ook 
leuk….. 
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Wis geer……….. / Agenda 

• Dat ook dit jaar tijdens het Preuvenemint weer prima voor de brood 
 jes en koffie was gezorgd door Lieke en haar hulpkrachten? Daar 
 voor dank. 
• Dat het Damescomité ook dit jaar een sponsorbijdrage heeft gedaan  
 aan het Jeugdkamp in Ulestraten. Ook daarvoor dank. 
• Dat Jeroen Vulto speciaal voor het Jeugdkamp een weekeinde naar  
 het zuiden is gekomen? Dank daarvoor, maar dat vond je zelf ook  
 leuk natuurlijk. 
• Dat Annie Evers haar inzet voor het Damescomité heeft beëindigd?  
 Dank voor je inzet voor het Damescomité.
• Dat het Damescomité op 3 oktober jl. een Kledingmarkt heeft geor- 
 ganiseerd, waarvoor de belangstelling in de ochtenduren redelijk  
 was. 

Agenda
• Zondag 28 november, ’s middags 
 in Aen de Wan: Sinterklaaskienen
 georganiseerd door het Damescomité. 
 Ook dit jaar weer prachtige prijzen te 
 winnen. Natuurlijk ontbreken de 
 Sint en Pieten niet. 

• Zaterdag 11 december :
 20.00 uur  Mercedes CAC gebouw Randwijck: 
 Galaconcert 2010, 
 Harmonieorkest met solisten 

• Zondag 19 december : 
 Van der Valk Maastricht, ’s middags Christmas High Tea 
 Leerlingenorkest.

• Vrijdag 24 december, Kerstnachtensemble.

• Dinsdag 28 december, Wandeltocht
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Detective jeugdkamp in Ulestraote!

Laatste weekeinde september: jeugdkamp Harmonie Heer Vooruit. Het 
staat al enige tijd vast. Verzamelen in Heer en met de auto's naar Waterval. 
Het laatste deel naar de kamplocatie is een speurtocht/wandeling naar de 
Kwakskoel in ......... Ulestraten. Eindelijk is de locatie bekend. De ouders 
brengen de spullen terwijl de groepen via het oplossen van vragen het scou-
tinggebouw bereiken. De eerste groep na ruim drie kwartier, de laatste groe-
pen gezamenlijk doen er ruim 2 uur over. Zij hebben de omgeving al ruim 
verkend. “Ineens zaten we in Oensel, daar had ik nog nooit van gehoord en 
klinkt best wel grappig.” 

“We gingen een gangetje in waarin het hartstikke donker was. Maar het ging 
toch goed. Er was een vrouw met een hond met enge ogen. Zij wees ons de 
weg. “ vertellen Nikki en Jill. Octavine en Charlotte halen aan dat de grote 
groep een Tom Tom heeft gebruikt om uiteindelijk de Kwakskoel te bereiken. 
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Het wordt een detective weekeinde. Met als centrale vraag natuurlijk: wie is 
de dader? Sleutels verdwijnen gedurende het weekeinde uit de keuken waar 
alleen de leiding mag komen. Maar doen Jeroen, Jérôme, Maarten of Lindy 
nu zo iets? Vorken verdwijnen uit het lokaal waarin alleen Jos en Marc slapen, 
maar die weten van niets.
Vrijdagavond is het mooi weer en een kampvuur mag niet ontbreken tijdens 
zo'n weekeinde. Lekker warm met chips en limonade. Tegen 2 uur slaapt ie-
dereen. Sjors vond de kampvuren de hoogtepunten van het kamp. “Lekker 
gezellig rondom het vuur.” 

De instrumenten zijn deze keer gezien de samenstelling van de groep niet 
mee geweest op kamp. Maar dat wil niet zeggen dat er geen muziek wordt ge-
maakt. Zaterdagmorgen is knutselochtend en wordt gebruikt om instrumenten 
te maken van dekseltjes, blikken, emmers, pvc-buizen en andere materialen. 
Tamboerijn, dwarsfluiten (Nikki, Simone), trombone, tuba (Sjors), fantasie-in-
strumenten (Ferdi, Jacob) en slagwerkinstrumenten (Octavina) ontstaan. Aan 
creatief vermogen in deze groep geen gebrek. Speciale aandacht 
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gaat uit naar het vullen van lege wijnflessen met water om een octaaf te laten 
ontstaan. Onder aanvoering van Josette en Jeroen zijn ze hier bijna 2 uren 
mee bezig. Maar dan klinkt het ook als een.... fles. 
Na de lunch gaat de groep richting Valkenburg voor een bezoek aan de Steen-
kolenmijn. Daar maken zij kennis met het steenkoolwezen in de gangen. Er 
wordt geboord, door gangen gelopen etc. En dat alles met de bijbehorende 
harde geluiden. Het hele proces wordt met verve uitgelegd door de gids in 
bijpassend tenue. 

Omdat het weer ons ook nu niet in de steek laat kan alles zoals gepland door-
gaan. Na de frietjes vertrekt de groep naar het bos. Allerlei spellen volgen in 
een 2 uur durend avondprogramma. Veel lol en plezier ondanks de rol van 
Maarten om de deelnemers de stuipen op het lijf te jagen. Ook nu weer aan-
wijzingen voor de dader. Is het dan toch Josette of Agnes? Of Jeroen?  
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Waarom is hij helemaal uit Amsterdam overgekomen? De speculaties over 
wie verdacht is vliegen heen en weer.
Een kampvuur sluit de zaterdag weer af. Deze keer met gitaarspel van Ferdi 
en zang van de hele groep. Abba, Guus Meeuwis, Fabrizio, maar ook Bob 
Dylan komen aan bod. Bij een deel van de groep slaat de vermoeidheid toe, 
maar de anderen gaan weer door tot tegen 2 uur. 

Met 'Een kopje koffie' van Vof de Kunst worden de deelnemers gewekt. De 
harde muziek fungeert als wekker voor de meesten. Er moet nog veel van-
daag. Na ontbijt met spek en ei voor de liefhebbers wordt er gerepeteerd. 
Met potten en pannen, vergieten, emmers, een mixer, gevulde wijnflessen, 
gardes etc. staan de muzikanten gereed om onder leiding van Jeroen dit tot 
een geheel te maken. 
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Na de lunch met soep en bloedworst/appel nog even het kamplied oefenen. 
De eigen tekst op 'Let me entertain you' wordt gezongen en begeleid door de 
eigen instrumenten. Nóg een generale repetitie op de potten en pannen en 
dan start de eindactiviteit, het burenbingo.
Om 16 uur arriveren de ouders. Zij krijgen het potten en pannen concert voor-
geschoteld en de onthulling van de dader. Het blijkt Jos te zijn. Als slot wordt 
nog eenmaal het kamplied ten gehore gebracht: Same, hij in Ulestraote. Ver-
moeid maar voldaan keert iedereen huiswaarts. Volgend jaar weer is de veel 
gehoorde opmerking.
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Wat doet de leiding tijdens het kamp?
Een impressie. 
       
       De leiding leidt.

De leiding leidt.

       De leiding leidt, 
       of is de dader...
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Galaconcert 2010

Zaterdag 11 december vindt alweer het 9de Galaconcert plaats. Het harmo-
nieorkest is onder leiding van dirigent Ingeborg Stijnen alweer een aantal 
weken bezig om het programma onder de knie te brengen.

Naast specifieke muziek voor een harmonie orkest is er ook dit jaar weer 
ruimte voor solisten. Brigitte Heitzer  behoeft nauwelijks nog introductie. Na 
haar glansrol als Evita in de gelijknamige musical is zij een van de meest 
gevraagde solisten in Nederland geworden. Zij woont thans in de Randstad 
maar keert voor haar optreden met Heer Vooruit graag weer een keer naar 
het Zuiden van het land terug. Een ideale gelegenheid voor haar om haar 
familie in Noorbeek op  te bezoeken.

Brigitte Heitzer gaat een aantal bekende musicalsongs ten gehore brengen. 
Uiteraard uit Evita maar we leren haar kennen als een rocklady bij de vertol-
king van het leadnummer uit de musical We Will Rock You. Laat u verrassen 
door deze veelzijdige artieste. Speciaal voor dit concert werden alle arran-
gementen voor orkest en soliste gemaakt door Andreas van Zoelen. Het 
organiserende comité Galaconcerten is Andreas heel veel dank verschuldigd 
voor het vele werk dat hij ook dit jaar weer voor ons heeft gedaan.

     

    

     Brigitte Heitzer
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Ook dit jaar stellen we weer een instrumentale solist voor. Peter van der 
Vliet woont en werkt in Nijmegen maar komt oorspronkelijk uit Blerick. Hier 
is hij ook na zijn vertrek naar Nijmegen altijd lid gebleven van Harmonie St. 
Cecilia. Peters prachtige vertolking van het werk Doina op de es-klarinet
tijdens een concert in februari van dit jaar, was aanleiding om Peter van der 
Vliet te vragen dit werk ook bij ons Galaconcert 2010 uit te komen voeren. 

Wanneer een harmonie orkest lichte muziek speelt, is het erg prettig om het 
orkest uit te breiden met een aantal instrumenten die men normaal gespro-
ken niet in een harmonie orkest aantreft. Voor het Galaconcert  2010 is er 
ook dit jaar ween een samenwerking aangegaan met de Maastrichtse band 
Vivelevink. De leadzanger van het orkest, Rian Pasmans, ook slagwerker 
binnen Heer Vooruit, heeft zijn muzikale vrienden weten te winnen voor deze 
unieke samenwerking. Daarnaast zal Rian Pasmans ook nog samen met 
Brigitte Heitzer zingen.

Kortom, een programma dat weer bol staat van muzikale bonbons. Er is 
nog een hoop werk te verrichten tot 11 december maar de vele bezoekers 
mogen er van uit gaan dat ze ook dit jaar weer van een spectaculair 
programma kunnen gaan genieten. 

De voorverkoop loopt zeer goed 
en het is daarom raadzaam om 
zo snel mogelijk uw plaatsbewijzen 
aan te schaffen. 
De kaarten kosten 15,00 Euro. 
De zitplaatsen zijn genummerd. 

    

    
      Peter van der Vliet
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      Vivelevink

Galaconcert 2010 
Harmonie Heer Vooruit

Zaterdag 11 december 2010
Locatie: Mercedes-Benz CAC Randwijck. 

(Tegenover het MECC)
Aanvang 20.00 uur.              Zaal open 19.15 uur.

Voorverkoop bij.:
Mevrouw Monique Budy. Desire Leesensstraat 34 te Heer. Tel 043 3614014
Kookstudio Kicken, Dorpstraat 21 te Heer. Tel. 043 3613201
Cortjens Druk met Communicaie, Demertstraat 4 te Heer. Tel 043 – 3614718
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Jeugdkamp, Ulestraote, sept. 2010
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Slotconcert bij Van der Valk Maastricht 2010



17

Slotactiviteit / Familiedag 

Dat er rondom de laatste repetitie iets georganiseerd wordt is niks nieuws. 
Dat er wel eens een familiedag wordt geregeld is ook niets nieuws. Maar de 
combinatie van de beide ‘bekende’ dingen is wel nieuw. En zeker de locatie: 
de voortuin van Kasteel de Burght en de achtertuin van de familie Braeken. 

De activiteitencommissie had het weer goed voor elkaar. Vele handen maken 
het werk licht en dus werd al enkele dagen voor de slotactiviteit/familiedag 
begonnen met het opbouwen van de tenten. Buiten het gazon moest immers 
alles gerealiseerd worden. En dat liep voorspoedig. 

Vanaf maandag waren de leden van de activiteitencommissie bezig met het 
verzamelen van de materialen. En op donderdag verrezen de tenten op het 
gazon. Tevreden constateerden de opbouwers dat zelfs de tap al vroeg goed 
functioneerde. 

Net zoals bij alle andere activiteiten in juli was ook 18 juli een prachtige dag. 
Groot was de opkomst en de diversiteit aan activiteiten was ook groot. Aan 
jong en oud was gedacht. Voor de jongste aanwezigen  waren er diverse 
spelactiviteiten, voor de ‘ouderen’ genoeg bijpraatmogelijkheden en de muzi-
kale omlijsting was in handen van
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Musique Complète. Zij zorgden ervoor dat de Heer Vooruit muzikanten deze 
keer niet voor de muziek zorgden maar werden onderhouden. 

Voor de inwendige mens was ook 
gezorgd. Twee koks met 
ondersteuning van de 
commissieleden verzorgden 
alles. Zo was er voor iedereen 
iets en keken de deelnemers 
tevreden terug op dit nieuwe 
gebeuren. 
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Dank gaat uit naar de familie Braeken (“twee dagen na het evenement was 
al niet meer te zien dat er iets was geweest”) voor de genoten gastvrijheid, 
Musique Complète en natuurlijk onze activiteitencommissie!

Bedankje Musique Complète (ingekort)

Het is niet te doen gebruikelijk dat wij – als Musique Complète – 
na ieder optreden een bericht sturen naar de organiserende vereniging 
of instelling. Toch willen wij bij deze graag een uitzondering maken en u 
via deze weg hartelijk dank zeggen voor het geweldige ontvangst van 
en verzorging voor Blaasorkest Musique Complète.

Hartverwarmend en stimulerend was het enthousiasme en de positieve 
reacties op ons optreden van de aanwezige leden van Harmonie Heer 
Vooruit. Een dergelijk muzikaal meeleven, de entourage van en op de 
locatie heeft natuurlijk een steentje bijgedragen tot de uiteindelijke 
sfeervolle en muzikale ambiance van dit treffen.

Als Musique Complète kunnen wij dan ook alleen maar stellen: 
“ Chapeau”  naar organisatie, gastvrouw en gastheer en leden van 
Harmonie Heer Vooruit. Een bijzonder woord van dank voor de door 
u gegeven mogelijkheid om de partner van onze orkestleden mee
te mogen nemen naar deze afsluiting van het verenigingsseizoen. 
Wij zijn blij dat ons muzikaal optreden heeft mogen bijdragen aan 
een geweldige en geslaagde afsluiting van het verenigingsjaar.

 Bedankt! 
 Met muzikale en vriendelijke groet, Musique Complète
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Het laatste woord

In de rubriek ‘Het laatste woord’ 
heeft Huub Hoche deze keer 
een interview met Danny Boelen. 

Danny is sinds 1996 lid van 
Harmonie Heer Vooruit. 

Hij woont samen met  Anouk 
sinds 2 jaar in de 
Mauritslaan 104 B te Geleen.

H.H.: En Danny, binnenkort feest?
D.B. :Inderdaad, op 26 oktober gaan wij trouwen, een klein feestje onderling, 
geen uitnodigingen, maar wat er precies gaat gebeuren weet ik niet, ik laat 
het maar allemaal over me heen komen.

H.H.: Papa Danny,hoe voelt dat? ( Danny wordt dit jaar vader.)
D.B.: Wennen aan het idee. Het was niet gepland, maar uiteindelijk gaat het 
gebeuren en ik kan niet wachten tot het zo ver is. Alles staat klaar thuis en 
we zijn er veel mee bezig.

H.H.: Wordt het een jongen of meisje?
D.B.: Dat weten we niet,en dat willen we ook niet weten!!

H.H.: Wat doe je voor de kost?
D.B.: Ik ben winkelmedewerker bij de Kijkshop in Beek, en sinds september 
j.l. assistent-filiaalleider, wat mij prima bevalt!
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H.H.:Ik noem je een ervaren slagwerker onder de jeugd, mee eens?
D.B.: Ben ik het mee eens. Ik ben niet de beste, moet toch vaak op papier 
kijken wat ik precies moet slaan, maar ervaren, in principe wel, ja.

H.H.: Je hebt al veel jeugdleden zien komen en gaan, wat is volgens 
jouw de oorzaak dat ze vroegtijdig afhaken?
D.B.: Ik denk dat de interesse om iedere week te repeteren te beperkt is. 
Daarnaast de belasting in bijvoorbeeld de maanden mei en juni . Dit zijn de 
drukste maanden voor de Harmonie en het Leerlingenorkest. En bij som-
migen komt dat ook nog eens samen. Dit kan voor de sommigen te veel zijn 
en dan bedanken ze. 

H.H.: Volgend jaar gaat het KTK op concours, een herhaling van Barne-
veld?
D.B.: Ik hoop het, een echte uitdaging en wat we hebben mee gemaakt 
was echt sjiek. Al besef ik wel dat er nog veel en hard gewerkt moet 
worden,maar nogmaals een echte uitdaging!

H.H.: Wat is je favoriete internet site?
D.B.: Die heb ik niet.
  
H.H.: Wat zou je graag veranderd willen zien binnen het KTK?
D.B.: Meer muzikanten erbij!

H.H. Wat is buiten H.H.V. je grootste hobby?
D.B.: Ik ga heel graag naar M.V.V. kijken.

Het Laatste Woord:
D.B.:  Zoals ik al gezegd heb, het aantal muzikanten moet toe nemen, een 
leuke groep vormen met concerten en het uittrekken op straat en dat we 
volgend jaar een succesvol concours mogen beleven!!

Danny bedankt !                                                                        

Huub Hoche.                   
 
P.S.  Danny en Anouk, namens de redaktie nog van harte proficiat met 
         jullie huwelijk!



23

Leerlingenorkest opent 10 jarig bestaan Vroendaal
In juli bestond de wijk Vroendaal 10 jaren. Reden voor de buurt om een 
dag te feesten. ’s Middags stond een spellencircuit voor de jeugd op het 
programma op het grasveld bij Savelsbosch. Voorafgaand daaraan moest 
de jubileumdag natuurlijk geopend worden en ons Leerlingenorkest werd 
daarvoor uitgenodigd. Kelly Verstraelen, tevens een van de organisatoren 
van het buurtfeest, zorgde voor de uitnodiging en coördinatie tussen harmo-
nie en buurtraad. 

Zo stonden onze leerlingen die zaterdag 10 juli in de bloedhete zon opge-
steld. Weliswaar onder een aantal door Peter Kicken geleverde parasols 
maar niet iedereen kon daarvan gebruik maken en aan de temperatuur 
deden de parasols natuurlijk niets af. 

Belangstelling uit de buurt was er genoeg op het moment dat het Leerlin-
genorkest onder leiding van Jo Cobben haar openingsmuziekwerk inzette. 
Natuurlijk werd tussen de klanken door ook reclame gemaakt voor ons 
jeugdorkest of de AMV-klas. Tevens werd de band tussen de harmonie en 
de spelende leden uit Vroendaal aangehaald. Je weet maar nooit wat er van 
komt. 
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Het programma dat het Leerlingenorkest speelde sloot aan bij het repertoire 
dat zij in de eerste helft van 2010 hebben geoefend en gespeeld. Bij de 
jeugd sprak de ‘Earth song’ van Michael Jackson  het meest aan. En ‘Wild-
horn’ blijft natuurlijk een feestelijke opening van het feestdag. 

Daar het Nederlands elftal op dat moment nog volop in de running was voor 
de wereldtitel speelde ons orkest weer in het Oranje-Zwart. Hetgeen niet 
mocht baten want een dag later behaalde Spanje de titel. Voor het Leerlin-
genorkest was dit tevens de laatste muzikale activiteit van 2009-2010. 
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Dirigenten Harmonie Heer Vooruit (deel 1)
Van Wiel Eggen ontvingen wij onderstaand overzicht van de dirigenten van 
Harmonie Heer Vooruit. In dit eerste deel het overzicht vanaf de oprichting 
tot 1948.  

Naam Kicken Voornaam Jos
Woonplaats Hulsberg
In dienst 1906 Uit dienst 1908
Concoursdatum    

Naam Devens Voornaam Guilliaume
Woonplaats Biesland Maastricht
In dienst 1908 Uit dienst 1929
Concoursdatum 1910 Plaats Ougrée (B). 
Afdeling 3e 
Prijs Eerste prijs Ereprijs

Concoursdatum 8-jun-13 Plaats Mechelen
Afdeling 3e
Prijs Eerste prijs Ereprijs
Verplicht werk Le Lac d’amour van A.Govaert
Keuze werk Ouverture pittoresque van J.Schweinsberg

Concoursdatum 15-aug-21 Plaats Budel
Afdeling 2e

Prijs Eerste prijs Ereprijs
Medaille 
H.M.Koning.

Verplicht werk Fantasieballet
Keuze werk Cortégeballet   

Concoursdatum 10-jun-23 Plaats Thorn
Afdeling 1e
Prijs Tweede Ereprijs
Verplicht werk Jubel ouverture van J.S.Bach

Concoursdatum 6-jun-26 Plaats Vlodrop
Afdeling Uitmuntend
Prijs Eerste prijs Ereprijs Ere prijs
Verplicht werk Marche des Gibelins van L.Langlois
Keuze werk ?
Verdere gegevens omtrent dit concours zijn onvindbaar.
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Naam Haack Voornaam Carl
Woonplaats Maastricht
In dienst 1929 Uit dienst 1936
Concoursdatum 13-jul-30 Plaats Haarlem
Afdeling Ere afdeling
Prijs Eerste prijs Ereprijs
Verplicht werk Henry VIII

Keuze werk
Scène Pittoresque van Massenet
 

Naam Stalmeyer Voornaam Piet
Woonplaats Hoensbroek
In dienst 1936 Uit dienst 1944
Concoursdatum 4-jun-39 Plaats Nederweert
Afdeling Superieur “B” ***
Prijs Eerste prijs Ereprijs
Keuze werk 1 Ballet d’Insolinde
Keuze werk 2 Egmond Ouverture

Afdeling “Superieur B”  betekende dat op dit concours twee keuze 
werken gespeeld konden worden

Naam Koekelkoren Voornaam Martin
Woonplaats
In dienst 1945 Uit dienst 1948
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Léon Schurgers 
bezoekt Jean Pasmans.

Mijn reisverslag gaat, over een oud Heer Vooruiter, nl. Jean Pasmans, 
die inmiddels 55 jaar in Canada woont met zijn vrouw Cristel (voor de oud 
Heerdenaren Kien) Quaden. Ze wonen in Victoria-Vancouuver Island in een 
prachtige woning aan de rand van de stad Victoria, in West Canada.

Voor zijn vertrek naar zijn 2e Vaderland was Jean een geweldige muzikant 
(klarinettist en saxspeler) en werd later nog 2e Dirigent van onze Harmonie. 
De oude leden kunnen zich Jean nog wel herinneren als joviale man, die in 
die tijd vaak naar solistenconcoursen ging met zijn vrouw als begeleidende 
pianiste. Hij haalde de hoogste waarderingen en veroverde bekers in de 
hoogste afdeling. Hij koos om als beroepsmuzikant naar een Canadese 
Militaire Band te gaan "de Royal Dragons Band”. Daar werd hij later ook nog 
Kapelmeeester/Dirigent. Ook heeft/had hij daar een eigen Big band van 8 
personen waarmee hij regelmatig speelde in de grootste/mooiste hotels in 
Canada.
 
Voor onze reis heeft hij ons zeer veel leuke en goede tips gegeven. Bijv. 
om naar Victoria te gaan, mailde hij me neem geen taxi, die is veel te duur. 
Je moet zelf met je koffers sjouwen, maar neem een greehound-bus en die 
rijdt met de koffers  de ferry op  voor de overtocht, dat is ook weer een hele 
belevenis, en dat was het ook.
 
De ontvangst was prima geregeld en het weerzien was uiteraard geweldig 
in hun woning. Jean heeft na zijn pensionering een hobby gemaakt van 
houtbewerking en zo maakt hijzelf meubelkasten. Ook is hij zeer bedreven 
in het maken van Tifani-lampen e.d. We hebben ook gezien dat hij prachtige 
modelschepen had gemaakt, die radiografisch bestuurbaar zijn. 
 
Van daar uit hebben we heel wat uitstapjes gemaakt en hebben aan de Paci-
fic-Oceaan samen een huis gehuurd aan de beach. Wat wil je nog meer?
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Daar hebben wij Wild Pacific-Trails van soms wel 8 à 10 km gemaakt door 
de zeer mooie bossen (echt oerwoud) in de plaatsen als Uvluelet, Coombs, 
Chermaines, Wickaninnisch en Tofino, waar het heerlijk toeven was. In een 
woord fantastisch dat National-Park.

Ook hebben we op advies van Jean een walvistocht gemaakt over de oce-
aan. Het is het gebied van de Indianen die geen belasting hoeven te betalen. 
Als men ergens iets koopt (dat bijv. geprijsd is met 9.95) en je komt aan de 
kassa, dan komt daar overal nog eens taks( btw) bij. Ook als je ergens iets 
gaat drinken komt er naderhand bij de afrekening weer taks bij. We hebben 
het getest, voor een kratje bier van 24 flesjes, betaal je 40.00 dollar en dan 
kom daar ook nog een de taks bij. Deze taks gaat naar de Indianen, dat is 
een nationale afspraak, omdat dit land vroeger aan de Indianen toebehoor-
de, maar niemand maalt hierover. Dat hoort zo bij overeenkomst, van het 
afgenomen land, dat de Indianen destijds toe behoorde.
Dus een behoorlijke drinker, moet hier flink in de buidel tasten.  
 
Wij hebben daar een fantastische vakantietijd gehad en ik kan het iedereen 
aanbevelen, dit ook eens te doen.
 
Groetend, Léon Schurgers.

Bedankje

Wij,  Lieke en Louis Konings, willen iedereen die onze 
50 jarige huwelijksdag tot een groot feest hebben 
gemaakt, van harte bedanken. 

Het was geweldig!

   Lieke en Louis Konings 
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Slotconcert: Bijzonder concert op bijzondere plaats

De muzikale afsluiting van het seizoen 2010-2011 vond plaats middels een 
bijzonder concert van het K.T.K. en het Harmonieorkest op een bijzondere 
locatie: de voortuin/terras van Hotel van der Valk Maastricht. Al vaker is onze 
vereniging te gast geweest bij gastheer Bartho van der Heijde, maar op deze 
plek hebben we niet eerder gemusiceerd. 

Het weer was voortreffelijk en dus kon het publiek onder een warme zon ge-
nieten van de gezamenlijke opening van het KTK met het Harmonieorkest 
(Le  Grand Manegé March). Het harmonieorkest onder leiding van Ingeborg 
Stijnen en het KTK onder leiding van Jo Cobben. 
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Speciale vermelding verdient het optreden van het KTK met de doedelzak-
spelers. Samen vertolkten zij ‘Highland Cathedral’. 

Programma Slotconcert 17 juli 2010

Opening: 
Le  Grand Manegé March 

 Harmonieorkest:   KTK:
 Festmusik der Stadt Wien Show Piece (slagwerkgroep KTK)
 Liberty  
 Canto a Unicef   Cavalino
 The Middy March  Highland Cathedral 
 Prager Gassen
 Skoda Lasky
 Baby Elephant Walk

Gezamenlijk: Van Heutz Mars
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Galaconcert 2010

Met medewerking van: Harmonie Heer Vooruit

Voorverkoopadressen:

Brigitte Heitzer

Zaterdag 11 december 20.00 uur
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht

Muzikale leiding:

Ingeborg Stijnen

Peter van der Vliet
Klarinet

Begeleidingsband

VIVELEVINK

info: www.heervooruit.nl                                  galaconcert2010@gmail.com

Monique Budy,  Desire Leesensstraat 34 te Heer.    Tel. 043 - 3614014
Kicken Kookwinkel-Studio, Dorpstraat  21 te Heer. Tel. 043 - 3613201
Cortjens druk met communicatie, Demertstraat 4 Heer. Tel 043 -3614718

Entree
€ 15,00
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Muziek in de kunst
Muziek is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een 
bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt van de 
elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur 
en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte. Het woord is afgeleid 
van het Griekse μουσική (mousikè), 'kunst van de Muzen'.
Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar 
omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds 
weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er geen eensgezind-
heid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer 
niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse 
muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan 
muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen.
Bron: Wikipedia
Onderstaand tableau kwam ik tegen in het Bargellomuseum in Florence. 
Helaas kon niemand mij iets over de maker of herkomst vertellen. Latere 
pogingen via de email om informatie hieromtrent te krijgen leverden niets op. 
Ik hou het op de voorloper van een harmonie. Waar of niet?


