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Voorwoord

De tweede helft van 2011 kende voor alle geledingen van Heer Vooruit muzi-
kale hoogtepunten. Het KTK in oktober in Brunssum tijdens het concours en 
in december volgden het Harmonieorkest en het Leerlingenorkest met resp. 
het 10e Galaconcert en het 5e December/High Teaconcert. Vorige keer ston-
den we uitvoerig stil bij het KTK, deze keer bij de andere twee concerten. 
Dankzij de medewerking van de drukker kunnen we u in deze uitgave ook nog 
over het December/High Tea concert berichten, waarvoor dank. 
Zoals u gewend bent staat in de laatste uitgave van het jaar een terugblik op 
het jaar centraal en een Vooruitblik. De voorzitter kijkt terug en blikt vooruit in 
VOORUIT in 2012, de kerstboom ontbreekt niet evenals het jaar in beeld en 
uiteraard het bezoek van Sinterklaas georganiseerd door het damescomité. 
Over de toekomst gesproken: lees over de kwebbelkoont!

Als redactie bedanken wij iedereen die het Vooruitzicht in 2011 mogelijk heeft 
gemaakt en wensen u, naast het leesplezier, prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2012!

      De redactie

De laatste uren van 2011 zijn bijna geslagen
Voor ons telde het jaar mooie concours- en concertdagen

 
De (financiële) inzet van velen was onmisbaar

Wij danken u voor dit gebaar
 

Ook in 2012 hopen wij weer op u te kunnen rekenen
Dan kunnen wij weer voor een muzikaal jaar tekenen 

 
Harmonie Heer Vooruit wenst u en elkaar

Prettige feestdagen en een zalig Nieuwjaar
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80  ▲   ‘s maandags gesloten

Nell Klaessens

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Vooruit in 2012

Het begint traditie te worden dat de voorzitter 
bij de wisseling van het jaar stil staat bij het af-
gelopen jaar en VOORUIT blikt. Zo ook dit jaar. 
2011 is voor alle geledingen binnen Heer 
Vooruit een speciaal jaar geweest. Het K.T.K. 
ging op concours, het Harmonieorkest  had 
een speciaal jubileum Galaconcert en ook het 
Leerlingenorkest  had een lustrum: het Decem-
ber/High Tea concert. 

Alles bij het KTK stond dit jaar in het teken van het bondsconcours in okto-
ber in Brunssum. John Koopmans en Jo Cobben, ondersteund door John 
Purnot, boekten met hun muzikanten een prachtige prestatie. Een eerste 
prijs, Limburgs kampioenschap en een geslaagde interne huldiging viel hen 
terecht ten deel. 
In 2001 was het eerste Galaconcert en gedurende de edities die volgden 
begeleidde het Harmonieorkest vele topartiesten. Van de dirigenten en mu-
zikanten werden in die jaren telkens topprestaties gevraagd en gerealiseerd. 
Met bloed, zweet en tranen zoals dat heet, maar als Heer Vooruit er moest 
staan, stond ze er. Zo ook deze tiende maal, waarbij dirigent Ingeborg Stij-
nen en haar muzikanten zich zelf fantastisch presenteerden en de artiesten 
Vlado Kumpan, Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren uitmuntend bege-
leidden. Met als resultaat een nieuw hoogtepunt in de serie Galaconcerten. 
Een waardig afscheid van het huidige CAC van Mercedes in Randwijck en 
een kroon op het werk van het Galacomité en haar vrijwilligers. “Unne groete 
perfisia” derhalve aan het Galacomité met het bereiken van het tweede lus-
trum Galaconcerten is hier dan ook op zijn plaats. 

Een ander lustrum concert vond op de valreep van het jaar plaats bij Hotel 
van der Valk in Maastricht. Het vijfde December/High Tea concert van ons 
Leerlingenorkest. In winterse sferen klonken winterse klanken onder leiding 
van dirigent Jo Cobben. 

Niet onvermeld wil ik laten de afsluiting van het seizoen in juli. Tijdens een 
nieuwe activiteit waarbij alle muzikale geledingen van de vereniging zich 
gezamenlijk presenteerden. Wellicht hier en daar voor verbetering vatbaar, 
maar een leuk initiatief dat een vervolg verdient .
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Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

89  9

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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En dan “vergeet” ik voor het gemak even andere hoogtepunten zoals de Orde 
van d’n Duuker veur Mat Jaspers, de carnavalsoptocht, het gezamenlijk con-
cert met de Koninklijke Harmonie, de H Mis, huldigingen van jubilarissen en 
benoemingen van ere-leden tijdens het jaarfeest enz., enz, maar besef heel 
goed dat de vereniging weer een jaar lang draaide op vele kleine radertjes 
die in elkaar moeten grijpen. Vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan 
het reilen en zeilen van de vereniging. Met willekeurig enkele voorbeelden 
zoals het Damescomité, dat ieder jaar door het organiseren van verschillende 
activiteiten, zoals het  Sinterklaaskienen, in staat is de vereniging financieel 
te ondersteunen. De vrijwilligers van het Activiteitencomité die enkele malen 
per jaar een activiteit organiseren voor de leden en sympathisanten, de com-
missie logistiek die meermaals per jaar klaar staat om de instrumenten te 
vervoeren naar concerten, de organisatie van het oud papier, de redactie van 
Het Vooruitzicht, alle  overige commissieleden en vrijwilligers die zich hebben 
ingezet voor de vereniging. Mijn welgemeende dank daarvoor! 

Dank ook aan de sponsors van de vereniging. Of u nu donateur, adverteerder 
of lid van de club van 50 bent, sponsor in natura of sponsor achter de scher-
men: dank voor uw bijdrage waardoor Heer Vooruit ook weer in 2011 kon 
functioneren. In het jaaroverzicht ziet u een keuze uit onze activiteiten van het 
bijna achter ons liggende jaar. 

Nog even en  we schrijven alweer 2012. Wat zal het jaar brengen? Wat u 
persoonlijk betreft, wat de gezondheid betreft, wat de crisis betreft, wat Heer 
Vooruit betreft. Allemaal vragen waarop de antwoorden grote impact hebben 
op ons functioneren, op ons dagelijks leven. 2012 wordt een druk jaar omdat 
alle jaren tegenwoordig druk zijn, drukker worden. Veel wordt weer van u ge-
vraagd, thuis op het werk of bij de vereniging(en). Ook Heer Vooruit zal daarbij 
weer een beroep op u doen en hopelijk niet tevergeefs. Maar voor dat we aan 
het nieuwe jaar beginnen is er even een paar dagen rust. 

Ik wens u en uw dierbaren een prettig kerstfeest en het allerbeste voor 2012!

Raymond Braeken, voorzitter



EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

Dorpstraat 21,  Heer-Maastricht
Telefoon: 043-361 32 01
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Dorpstraat 42
6227 BN Maastricht
Tel. 043 - 361 45 77

Restaurant

On the Rokx
  
  Burghtstraat 25A
  6227 RR Maastricht
  Tel.: +31(0) 43 367 08 45
  Open van 17.00 tot 22.00 u. 
  Zondags vanaf 12.00 tot 22.00 u.

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46
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info@grummelke.nl
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www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

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

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

Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

Hoek Demertstraat/St. Josephstraat H
BC Concordia
BC Heer FC Den Duiker

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com



4  5

10e Jubileum Galaconcert door Jean Boelen 

    

 
    De week van
    het Galaconcert 2011

   
In dit artikel blikken we terug op de week voor het Galaconcert van de Har-
monie. Op deze manier willen we de lezers een kijkje achter de schermen 
geven van de niet geheel stressvrije laatste dagen voor het jubileum Gala-
concert.

Maandag 5 december
Vandaag de laatste rustige dag voor het spel gaat beginnen. Alleen de tele-
foon staat bijna niet stil. Een mevrouw die vraagt waar ze kaarten kan kopen. 
Een andere dame die kaarten terug wil geven omdat iemand is overleden. 
Dan krijgen we plotseling 6 kaarten terug en kunnen we weer een paar an-
dere mensen blij maken. Toch is de wachtlijst voor kaarten nog altijd erg lang 
en is het onmogelijk om iedereen een plaats in de zaal te bezorgen.

Dinsdag 6 december
Om 10 uur staat de truck van Podiumbouw Limburg voor de deur van Mer-
cedes-Benz CAC. Er is besloten dit jaar met een professioneel bedrijf in zee 
te gaan om het grote podium te bouwen. Binnen anderhalf uur is een podium 
van 120 m2 opgebouwd. Henk van den Hof van Soft en Sound begint om 14 
uur met het opbouwen van het licht. Ook dat gaat zonder problemen. Een 
nieuwe manier van het ophangen van de schijnwerpers moet vermijden dat 
de muzikanten verblind worden door het licht. Om 20.00 uur start de repetitie 
van het orkest op het podium. Er wordt hard gewerkt. Alleen de vibrafoon 
kan niet gebruikt worden omdat er een kabeltje ontbreekt. Na afloop is bijna 
iedereen snel naar huis want het wordt nog een lange week.

 

 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Woensdag 7 december
De mannen van het licht zijn om 11 uur al weer in de slag om de laatste 
aanpassingen van het licht  af te maken en de geluidskabels te leggen. Om 
13 uur komt dan Audio Visuals Roel Vossen, die voor de beeldregistratie en 
projectie zorg draagt. Aangezien het concert met 4 camera’s wordt opge-
nomen, moeten de nodige meters kabel gelegd midden van de zaal komt 
de vaste camera en er wordt nog een derde remotecamera opgehangen. 
Al deze techniek wordt door Roel Vossen en zijn assistenten bediend uit de 
regie ruimte achter het podium.

 

 

 

 



EINSTEINSTRAAT 14 - HEER-MAASTRICHT  -   043 - 3636790

Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

Al meer dan 70 jaar 
      uw gla��ciali


Advertentie 128 x 60 mm Aarts Gl1   1 13-8-2008   11:08:33

Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

 met alle aandacht
voor uw glas Einsteinstraat 17

6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

 met alle aandacht
voor uw glas
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mail@essersbouw.nl



8

Ondertussen zijn drie dames van het damescomité bezig de grote doeken 
te strijken die de achtergrond van het decor vormen. Dat is een klus die wel 
een paar uur in beslag neemt. Om 23 uur stoppen we ermee en is de zaal 
op een paar dingen na gereed voor de generale repetitie op donderdag.

Donderdag 8 december
Overdag worden de eerste vierhonderd stoelen geplaatst. Vandaag wordt 
het dus echt spannend. De solisten Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren 
alsmede de begeleidingsband van Guidos Orchestra repeteren voor het 
eerst met het orkest onder leiding van Ingeborg Stijnen. Heeft iedereen zijn 
huiswerk gedaan?
De repetitie verloopt in een ontspannen sfeer. Hier en daar worden muzikaal 
nog wat aanpassingen gemaakt en iedereen komt met een tevreden gevoel 
van het podium.  Na afloop wordt er door een groot aantal muzikanten lang 
nagepraat in de bar, die nu ook door de harmonie in gebruik is genomen. Zo-
als elk jaar zijn er ook nu weer de bekende gehaktballen van Peter  Boelen 
die gretig aftrek vinden.

Vrijdag 9 december
De brouwerij brengt extra spullen voor het tweede buffet dat nog opgebouwd 
moet worden. Als om 13 uur het restaurant van Mercedes-Benz leeg is, 
wordt met man en macht gewerkt om het restaurant helemaal leeg te maken 
en de zaal verder gereed te maken voor het concert.

 

 



Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar
kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie
wenst u
Vrolijke

 
Paasdagen ! 

De 
Redaktie 
wenst u
Prettige
vakantie

Aangesloten bij:

uw veelzijdige specialist
Voor uw:
 kunststof en aluminium ramen
 deuren en schuifwanden
 veranda’s
 rolluiken
 alle soorten zonweringen en 
 hor(deu)ren

SHOWROOM:
 Withuisveld 8, 
 Bedrijventerrein Scharn Noord, Maastricht
 Telefoon 043 - 363 03 41
 Fax 043 - 363 99 60
 www.marand.nl       info@marand.nl

Aangesloten bij:

Ook muzikanten van harte welkom in
Chinees-Indisch en Thaise Restaurant

“TSI - ÂU’’

Niels Bohrstraat 34 (hoek van Burg. Kessensingel)
Heer - Maastricht

Telefoon 043 - 361 02 16



8  9

Allereerst echter nog een generale repetitie met Vlado Kumpan. Vlado 
Kumpan is niet bij iedereen bekend, maar de trompettisten van een aantal 
Maastrichtse orkesten die komen uithelpen, blijven maar wat graag luisteren 
en genieten van deze tovenaar op trompet.
De repetitie is hard werken want Vlado Kumpan is een perfectionist die hoge 
eisen aan het orkest stelt. Uiteindelijk is iedereen tevreden en is het tijd voor 
een pilsje in de bar. Ook Vlado blijft nog een uurtje om met 
de leden van de harmonie van gedachten te wisselen en om veel vragen te 
beantwoorden.

Zaterdag 10 december
Om 9 uur zijn de leden van de Galacommissie alweer present. De 700 
stoelen moeten genummerd worden. Dat blijkt een helse klus te zijn, want 
de stickers blijven niet zitten. Uiteindelijk wordt besloten de nummers op de 
programmaboekjes te plakken die op de stoelen gelegd worden. Hopelijk 
leidt dat niet tot chaos.
Om 13 uur is alles gereed en om 14 uur is Vlado Kumpan de eerste die 
arriveert om een uurtje te repeteren alvorens om 16.30 de soundcheck en 
inspeelrepetitie gaat beginnen.
Er is dit jaar gekozen voor een soundcheck en inspeelrepetitie op een vroeg 
tijdstip. Op deze manier blijft er tijd over voor een gezamenlijke maaltijd die 
door sponsor Sodexo wordt aangeboden. 
Om even voor 19 uur nog een rondje langs garderobe en bar en dan kunnen 
de deuren open voor de eerste bezoekers, die al voor de deur staan.
De zaal loopt snel vol en de oplossing met de stickers op de programma-
boekjes blijkt te functioneren. Om precies 20 uur gaat het zaallicht uit en 
begroet Jean Boelen als voorzitter van de Galacommissie de bezoekers. 
Na de toeschouwers over het calamiteitenplan te hebben ingelicht is het de 
beurt aan de heer Thor Tielemans, lid van de directie van Mercedes-Benz 
CAC, die mededeelt dat Mercedes-Benz CAC begin 2012 verhuist naar het 
voormalige PLEM gebouw op slechts een paar honderd meter afstand van 
de huidige locatie. Het laatste Galaconcert hier maar geen nood, het nieuwe 
onderkomen beschikt over een prachtig theater en hij hoopt dat de Galacon-
certen daar een vervolg krijgen. Dan is het tijd voor muziek. De altijd weer 
uiterst charmante presentatrice Monique Budy ziet er weer oogverblindend 
uit en zij kondigt de eerste twee werken aan. Twee prachtige werken, mooi 
uitgevoerd door het harmonieorkest, o.l.v. Ingeborg Stijnen.
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Het concert vliegt voorbij. Nessun Dorma, gezongen door Wendy Kokkelkoren 
zorgt voor kippenvel evenals Schindlers List uitgevoerd door Guido Dieteren. 
Een prachtig stuk barokmuziek is Let the bright seraphim, uitgevoerd door 
orkest, sopraan en trompettist. Extra knap omdat het orkest maar 30 minuten 
tijd heeft gehad om dit samen te repeteren met de twee solisten.
Het programma voor de pauze wordt besloten met Le Carnaval de Venise 
voor orkest en solotrompet.
Met de triomfmars uit Aida wordt het tweede deel van het concert geopend. 
Het orkest wordt hier versterkt met trompettisten van enkele Maastrichtse or-
kesten. Hierna neemt voorzitter Raymond Braeken het woord en bedankt de 
Galacommissie voor het vele werk in de afgelopen 10 jaar.
Daarna volgt een wervelende show waarbij de solisten elkaar afwisselen. Met 
een staande ovatie worden dirigent, orkest en solisten aan het einde bedankt 
door het enthousiaste publiek. Een toegift volgt en dan zit het er weer op. 
Feest tot in de kleine uurtjes volgt maar om 9 uur op zondag is het weer  tijd 
om de zaal op te ruimen.

Zondag 11 december
14 uur: 20 vrijwilligers hebben de zaal weer in de oude staat terug gebracht en 
met een gezamenlijke friet maaltijd besluiten we het Galaconcert 2011.
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Muziek in de kunst 

Pablo Picasso – El piano 

De persoon die Picasso in het thema ‘De Pi-
ano’ (El Piano) neer zet is Nicolás de Portos-
canto. Pertuusato, de Italiaanse dwerg, die de 
jonge hofdame van Austria vermaakt. Hij is zo 
goed geproportioneerd, dat hij meer op een 
kleine jongen dan op een dwerg lijkt. 
Oorsponkelijk heeft Velasquez hem met een 
voet op de slaperige hond geschilderd. Deze 
positie gaf Picasso het idee aan een muziek-
instrument. 

De kop is een ronde witte vlek, met op de rug 
een lange staart. De aantrekkelijkheid van de 
scene berust in de open en verfijnd vervateen 
van momenten. 
Picasso presenteert de dwerg, hofnar op een 
vindingrijke creatieve manier voor het toetsen-

bord, onder het licht van 2 kaarsen, met kleding die in schel rood is uyitge-
drukt. Het lichaam beweegt met het ritme van de muziek, die zijn handen uit 
de piano haalt. 
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959

Picassomuseum, Barcelona
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Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl
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Sinterklaos dee heet gezag: veer mage kiene!

Ieder jaar lukt het, het Damescomité weer om Sinterklaas te strikken om naar 
Heer te komen. Ondanks Sint zijn vele verplichtingen van Mheer tot Heer en 
terug, vindt hij toch een gaatje in zijn drukke agenda. Samen met de Pieten 
Jordinaro en Naomino trok de Sint richting Aen de Wan. Daar aangekomen 
trof Sint een volle zaal aan met kienende kinderen. Onder het wakend oog 
van (groot) ouders werden daar de fiches gelegd. 

In een versierde Aen de Wan gingen de kienkaarten vanaf half 2 van de hand. 
Een half uur later begint Rob met het voorlezen van de eerste nummers. Vele 
prachtige prijzen zijn weer te winnen. En menig kind zet zijn/haar zinnen op 
een van de prijzen. 
Na een uurtje kienen arriveert Sintklaas met zijn Pieten. Als de Sint eenmaal 
gezeten is ontvangt hij alle kinderen en voorziet hen van wat lekkers.  Voor 
alle kinderen heeft hij een praatje en soms vraagt hij of een opa hem eens 
wil bellen ’s avonds. Als klapper op de vuurpijl doet Sinterklaas de loterij. Bij 
aankoop van een kienkaart ontvingen de kinderen tevens een gratis lot en 
Sint voert als volleerde quizmaster de loterij uit. 
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Aan alles komt een einde, zo ook aan het bezoek van Sinterklaas aan Har-
monie Heer Vooruit. De voorzitster van het Damescomité Marian van Engels-
hoven leidt Sinterklaas weer naar de uitgang. De laatste activiteit van het Da-
mescomité in 2011voor ruim 50 kinderen en aanhang was weer een gezellige 
middag en een leuke opmaat naar de Sinterklaasdagen. Al klonk na afloop 
wel Fabrizio met Hakke takke…als opmaat naar…….



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Start van het 5e seizoen: d’n 11e vaan d’n 11e 
Ieder jaar is het weer een spektakel: d’n 11e vaan d’n 11e. Ongeacht op welke 
dag de start van het vijfde seizoen valt, vanaf ’s morgens vroeg trekken de 
verklede vierders in drommen naar het Vrijthof. Veelal afkomstig uit het sta-
tion, via de weer opengestelde Servaasbrug rechtdoor naar het Vrijthof. Som-
migen in het bezit van de voor dit evenement (en het Zoepkoelgebeuren in 
Venlo) karakteristieke bordjes met de naam van de plaats erop, vanwaar men 
afkomstig is. 

Harmonie Heer Vooruit, althans de medewerkers hiervan, is aanwezig achter 
een van de buffetten op het Vrijthof. Zang maakt dorstig en de volop aanwe-
zige zon eveneens. In een prima ingerichte langgerekte buffettent kunnen de 
aanwezigen terecht om de dorst te lessen. En dat gebeurt royaal. Bier, fris en 
de Jilz vinden gretig aftrek onder de aanwezigen. 
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Vanaf 11.11 uur treden een kleine zestig artiesten op voor het publiek. Bep-
pie Kraft opent en Beppie Kraft sluit het programma zoals de traditie wil. En 
daar tussenin een keur aan artiesten uit geheel Limburg. Op het plein en dus 
in de tent blijft het druk tot 20 uur, En daarna gaat het feest verder op straat, 
in de overvolle café’s of in de trein richting Parkstad of noordelijker Limburg. 

De combinatie (markt)vrijdag, 11e vaan d’n 11e en prachtig weer heeft prima 
gewerkt. Volgend jaar is Heer Vooruit er ook weer bij. 
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959
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Vaan KWEBBELKOONT nao 
touwkomstig lid vaan Hier Veuroet!

Zoondag 13 november stoonten opins ut zösterke (Daniëlle) en breurke (Xan-
der mèt un X) vaan Simone Lochs, uz hoboïste vaan ut Lierlingorkes, beij de 
rippitiesie vaan ut Lierlingorkes(in de kelder vaan Aen de Wan) met de vraog 
“of ze mochte kaome kieke en luustere?”. Tuurlik moch dat, es geer mèr stèl 
zeet. Xander, de jòngste vaan ut “Lochs dreijtal”, gaof metein tow, dat heer 
eigelik un echte KWEBBELKOONT is, mèh dat heer zien bès ging doen um 
stèl te zien. Heer had un sjèrrep um en dao ammezeerde heer ziech mèt. 
De ierste hèlluf vaan de rippetiesie waore ze hiel braaf en bleeve ouch stèl 
op hunne stool zitte. Umtot veer in de kelder zaote hadde veer eigelik niks 
te drinke umtot veer vanwege ut Caeciliafies bove, neet in de zaol en foyer 
kòste. Toch is ut Lierlingorkes dao op veurbereit. Daniëlle en Xander heelepe 
Agnes met ut sjouwe vaan de flesse en de beekerkes nao ut sousterrain boe 
ut Lierlingorkes rippeteerde. Toen ut pauze waor hadde zie eigelik ouch get 
drinke verdeend en dat leete ze zich goot sjmake. Toen ut orkes weer aon de 
geng ging, heet Agnes met Daniëlle en Xander u klein präötsje gehawwe in 
de bestuurskamer vaan de herremenie.
 De pen(de roed/greune herremeniepen) boe Agnes met sjreif, dao hadde ze 
beij de femilie Lochs d’r wel dreij vaan!, volges Xander. De twie keeke hun 
ouge oet nao al die portrètte vaan al die “aw luij” aon de moer. “Dao höb iech 
nog noets eine vaan gezeen, dink iech!”, zeet Xander. “Die zien zeker vaan 
de veurrige iew! Us Simone is ouch vaan de veurigge iew! Daniëlle vaan us 
is zjus (2001) vaan dizze iew en iech(2004) ouch! Volgend jaor gaon iech de 
AMVklas doen en daan kees iech veur “trombone”, want de stagiaire vaan 
groep twie, had ouch zoen dingk en dat voond iech hiel sjoen. Iech DINGK dat 
iech dat ouch leuk gaon vinde!” Daan oontdèk heer de sousafoon, ingepak 
en wel, op de bestuurstaofel. Xander: “Wat is dat veur un “theekopje”? Heer 
welt geere weete wat dao in zit. Agnes maak de ritse vaan ut geheimzinnig 
instremint ope. Ut kump häöm bekind veur. Oondertösse geit heer roondkieke 
en oontdèk unne foto boe dreij vaan die dinger opstoon. “Iech dink dat dee 
nog gèt te groet veur miech is. Kiek op dizze foto loupe ze demèt veuraon”! 
“Dat liekend mèr zoe”, zeet Agnes, “umtot die dinger zoe groet zien en bove 
alles oetsteke.
“Daan oontdèkke ze ut AMVklasbord. Dao weurt effe flink op gevreve met de 
börstel. “Dat geit neet mie draof, want dao is al doezend kier opgesjreve. En 
iech dink dat in de börstel unne magneet zit, want es se häöm zoe hèls, blijf 
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heer op ut bord plakke en dao zit geine plaksel aon”, zeet Xander . Aon ut int 
vaan us präötsje make ver nog unne foto vaan die twie oppe taofel met de 
sousafoon. De ierste foto is volges Xander mislök, umtot heer volges häöm 
zèllef gein ”lachebekje” trèk. Obbenuits daan.
Beij ut vaan de taofel klömme, oontdèk heer tot slot nog de TIMTOMS. Dao 
huurste verschèllende klaanke in!

Zo! Es dat neet unne echte muzikant weurt, daan weurt ut noets mie iemend 
in Hier! Daniëlle en Xander bedaank veur eur leuke bezeuk!

Agnes Braeken.
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Lustrum December/High Tea concert 

In 2006 tijdens het 100 jarig bestaan van de harmonie verzorgde het Leer-
lingenorkest een promsconcert. Het geweldig ontvangen concert moest een 
vervolg krijgen. In 2007 startte het Leerlingenorkest daarom o.a. met het 
Decemberconcert. Vanaf het prille begin trad Hotel Van der Valk Maastricht 
op als gastheer. Enkele december of high tea concerten verder vond 18 
december jl. al weer het 5e winterse concert plaats. 

Ongeveer 100 belangstellenden werden welkom geheten door Bartho van 
der Heijde van hotel Van der Valk, waarna Lindy Mast de presentatie van de 
middag overnam. Bartho van der Heijde werd door het Leerlingenorkest be-
dankt voor 5 jaren gastvrijheid. Van der Valk Maastricht schonk op hun beurt 
de helft van de kaartomzet aan de opleiding van Heer Vooruit, waarvoor 
uiteraard onze hartelijke dank. 

Dirigent Jo Cobben had zijn muzikanten weer klaar gestoomd voor het 
concert. Tot en met de vrijdagavond voor het concert waren ze in de weer 
geweest. Op het laatste moment moest nog een vervanger voor een saxo-
fonist worden gezocht, maar ze waren er klaar voor inclusief de ‘aanvullers’ 
van het orkest: Manon Passau en Huub Budy.
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De openinggeschiedde met de Mars de Garde, waarna het prachtige 
Conquest of Paradise van Vangelis volgde. Een van de ‘vaste’ onderdelen 
van het concert is ‘Last Christmas’ , zo dus ook dit jaar. 
Vlak voor de pauze zet Sander het ‘O Dennenboom’ in, waarna de zaal 
samen met hem zingend dit lied afmaakt. Het Leerlingenorkest sluit met 
‘Mambo Sapin’ voor de pauze af. 

Na de pauze waren nieuwe muzikanten te zien. Het K.T.K. had tussen het 
Leerlingenorkest plaatsgenomen voor hun bijdrage aan het eerste lustrum. 
Onder leiding van de nieuwe slagwerkinstructeur Patrick de Bie brachten zij 
‘Mary’s boy child’ ten gehore. Op het moment dat Jo
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Cobben zich zorgen begon te maken dat twee muzikanten nog niet aanwe-
zig waren,  kwamen, met veel kabaal, twee Kerstmannen uit de keuken. En 
laten deze twee Kerstmannen nu juist die instrumenten kunnen bespelen, 
die nog vacant waren. Kleurrijk gaat het concert verder met o.a. ‘Stad Til-
burg’ waarna het Leerlingenorkest het weer overneemt. 

Apart blijft het werk ‘Stille nacht in Africa’, waarbij de conga’s weer prachtig 
tot hun recht komen. ‘American panorama’, het werk waarop zo lang geoe-
fend is, wordt prima gepresenteerd. Alleen is er dit jaar geen sneeuw bij de 
afsluiting met ’White Christmas’. Waar voorgaande 2 jaren het decor buiten 
prima op tijd wit was gemaakt moesten we het dit jaar met wind en regen 
doen. Ook winters, maar dan anders. Een proficiat met dit lustrum gaat uit 
naar Jo Cobben en zijn muzikanten van het Leerlingenorkest en een dank 
naar het KTK voor hun bijdrage. 
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Wis geer…….

• Dat wij het 10e Galaconcert beleefden? Natuurlijk wist u dat. Maar dat                                  
  het Galacomité dus ook voor de 10e  maal voor de organisatie van het   
  evenement tekende? Galacomité van harte proficiat deze mijlpaal! Zeker  
  een grote proficiat aan degenen die hier mee bezig zijn: Jean Boelen, Jean  
  Pierre Sthijns, Pierre Budy, Carol Magnée, Peter Budy en Monique Budy. 
  Zij werden in de bloemetjes gezet door voorzitter Raymond Braeken. 
• Dat met het 10e Galaconcert ook een einde kwam aan het gebruik van de  
  zaal bij Mercedes CAC in Randwijck? De verhuizing van Mercedes CAC  
  is hier de oorzaak van. Volgend jaar zal het Galaconcert dan ook plaatsvin 
  den op de nieuwe locatie: het voormalig 
  PLEM gebouw in Randwijck. 
  Dank aan de directie van Mercedes voor 
  het veelvuldig gebruik van de 
  locatie in Randwijck. 
• Dat het Vooruitzicht overal gelezen 
  wordt tot op grote hoogtes ………..
• Dat Sjors Dirix en Charlotte Verbeet hun 
  maatschappelijke stage bij Heer  
  Vooruit lopen?
• Dat Jos Frusch en Huub Parren 
  een serie portretten schrijven over dirigenten. 
  Deel 2 is gewijd aan onze dirigent Ingeborg Stijnen. Het boekwerk verschijnt  
  in 2012 is te bestellen tegen de introductieprijs van € 9,95 bij de Media Lim- 
  burg Groep via bon in De Limburger. 
• dat in de persoon van Patrick de Bie een nieuwe slagwerkinstructeur is be-    
  gonnen? Hij verzorgt het slagwerk bij het KTK en geeft les aan onze 
  slagwerkleerlingen. Patrick welkom bij Heer Vooruit.

Agenda
• 24 december: kerstensemble na de nachtmis
• 30 december: wandeltocht georganiseerd door het activiteitenco-  
 mité. Vertrek vanaf 18.30 uur bij Aen de Wan 
• 1 januari: nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan
• 28 januari : oud papier
• 20 februari: optocht in Heer

 

 




