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Voorwoord

De vorige editie hadden we een drukke decemberperiode achter de rug met 
diverse (muzikale) activiteiten. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2011 voor-
bij en hebben alweer diverse (muzikale) activiteiten plaatsgevonden. We pak-
ken de draad op in december, want over de gebeurtenissen vanaf half decem-
ber, hebt u nog een terugkoppeling te goed. 
Het KTK is inmiddels volop in voorbereiding op de deelname aan het con-
cours in oktober a.s. Het hele jaar zal voor hen in het teken van de voorberei-
ding op dat concours staan. Exercities vinden plaats evenals extra repetities 
en diverse optredens staan als voorbereiding geboekt.  

Het voorjaarsnummer van het Vooruitzicht staat altijd royaal in het teken van 
het Jaarfeest en met name de jubilarissen. Zo ook nu.  Met de jubilarissen 
maakt u nader kennis en zij worden paasmaandag natuurlijk in het zonnetje 
gezet. Vanaf deze plaats alvast een proficiat voor Manoe en Louis Konings, 
Sjef Walraven, Jo Cobben, Henri Lahaye, Wouter Habets, Mireille Sthijns, Jo 
Hoofs en Rob Boelen! 

Uiteraard kijken we terug op alle activiteiten die in 2011 zijn geweest, zoals het 
concert met de Koninlijke Harmonie van Heer, de optocht, de kienavond, de 
jaarvergadering etc. De deelname van Ferdi Lamkin en Maureno Wellens aan 
het solistenconcours in Banholt komt te laat voor deze editie. Wel kunnen we 
hier nog vermelden dat Ferdi als solist en Ferdi en Maureno samen de eerste 
prijs hebben behaald. Proficiat!. 

Rest ons u weer het 
bekende leesplezier toe te wensen 
en natuurlijk fijne Paasdagen. 

De redactie van het Vooruitzicht, 
die nog altijd op zoek is naar versterking.  
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❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
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Louis en dochter Manoe Konings 
beide 40 jaren bij Heer Vooruit

Het komt niet zo vaak voor dat twee personen van één familie te gelijkertijd 
hetzelfde jubileum vieren. Via zijn dochter Manoe kwam Louis omstreeks 
1971 (weer) bij Heer Vooruit en dit jaar vieren Manoe en Louis Konings der-
halve hun 40 jarig jubileum bij HHV.

Louis kwam in 1954 voor het eerst in contact met HHV. Hij was betrokken 
bij de oprichting van de drumband. In die tijd was Louis ‘een echte tamboer’ 
zoals hij het zelf zegt. Manoe kwam op 9 jarige leeftijd na 3 maanden les 
(Math Knubben was de eerste leraar) bij de harmonie. Zij was daarmee het 
eerste meisje dat toetrad tot Heer Vooruit en dat leidde tot gemengde gevoe-
lens. Met een es-klarinet trad zij toe tot het korps. Het feit dat het vrouwelijke 
geslacht tot het korps was toegetreden leidde ook tot de vraag of de dames 
een broek of een rok dienden te dragen. Ondanks dat het allemaal mannen 
waren die stemden, was de stemming verdeeld: de broek haalde het met 1 
stem verschil. 

Doordat Manoe lid werd van het korps haalde Louis zijn banden met Heer 
Vooruit ook weer aan. Hij bracht en haalde Manoe vanuit Malpertuis naar 
Heer en dat bracht de toenmalige voorzitter Frans Beerkens ertoe Louis 
te verzoeken bestuurslid te worden. Hij was er immers toch iedere vrijdag. 
Nadat het probleem met het reglement werd opgelost (vader was bestuurslid 
en daardoor kon zoon Louis geen bestuurslid worden, waarop vader besloot 
te stoppen als bestuurslid) kon Louis de bestuursgelederen versterken. 
Derhalve is het 40 jarig jubileum van Louis tevens een jubileum van 40 jaar 
bestuurslidmaatschap. Maar het moest wel te combineren zijn met de biljart-
club, want dat bleef zijn eerste liefde.

We (Raymond Braeken en Marc Verbeet) treffen Manoe en Louis bij Louis 
thuis. Louis is net terug van zijn wekelijkse zwemuur en Manoe heeft een 
gaatje in haar drukke agenda gevonden. Praten met hen en Louis vrouw 
Lieke, is praten over een flink stuk historie van Heer Vooruit. Vele namen en 
herinneringen vliegen over tafel. 
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Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu
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aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
kan worden gespeeld. 

 

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

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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Manoe is bij Heer Vooruit begonnen op de es-klarinet en zij is de klarinet altijd 
trouw gebleven, waarbij de voorkeur voor een es-klarinet altijd is gebleven. 
Tijdens de studie aan het conservatorium moest zij de es-klarinet vervangen 
door een klarinet, maar zij studeerde af met als specialisatie toch de es-klari-
net. Louis heeft ook een tijdje klarinet gespeeld, maar verder als “iets dat op 
Roodborstje tikt tegen het raam ben ik niet gekomen" aldus Louis. 

Begonnen bij Heer Vooruit als muzikant heeft Manoe van de muziek haar 
professie kunnen maken. Al jaren is zij steun en toeverlaat binnen het Straus-
orkest van André Rieu. Eén jaar na de oprichting van het orkest is zij toege-
treden en daardoor is zij een van de muzikanten, die het langst deel uitmaken 
van het orkest. 

Ook in het Strausorkest is zij de klarinet trouw gebleven, maar in ‘the Second 
Waltz ‘ bijvoorbeeld is zij te horen op saxofoon. En ook de doedelzak be-
speelt zij vaker. Dit laatste instrument is zij ooit gaan bespelen bij wijze van 
grap. Bij de Speculaasconcerten van André Rieu was het thema enig jaar dat 
Sinterklaas uit Engeland kwam, waarop Manoe grapte “En zeker een zwarte 
piet meebrengt die doedelzak speelt. “ De als grap bedoelde opmerking werd 
serieus opgepakt en een week later had Rieu de doedelzakles geregeld. Eén 
maand resteerde tot het concert. Nog steeds wordt door Manoe regelmatig in 
toegiften van een concert  op de doedelzak gemusiceerd. 

Op het moment dat Manoe de weg van een professionele muziekcarrière in-
sloeg werden de banden met Heer Vooruit ook losser, maar niet los gelaten. 
Daar waar mogelijk tijdens concerten doet Manoe mee. Zo speelde zij bijv. 
mee tijdens het concert met de Koninklijke Harmonie van Heer. Reden ook 
om toch het jubileum te vieren, waar zij even over twijfelde. 

Louis was niet de eerste telg van de familie Konings die bij Heer Vooruit kwam. 
Zijn vader was bestuurslid, zijn broers (Jef en Nico) waren al actief bij Heer 
Vooruit en zijn dochter dus ook. En ook zijn vrouw Lieke zou later betrokken 
raken bij Heer Vooruit, met name bij de redactie van Het Vooruitzicht. Vanaf 
het begin van zijn periode is Louis betrokken geweest bij de uniformen. De 
aanschaf van nieuwe uniformen en het beheer van het uniformenbestand. 
Bij aanvang was hij betrokken bij de aanschaf van nieuwe uniformen en re-
centelijk na het eeuwfeest wederom bij de keuze en aanschaf van het nieuwe
uniform.



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
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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
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Wie Louis zegt binnen HHV zegt ook ‘oud papier’. Menige (duizenden) kilo’s 
heeft hij in zijn handen gehad sedert 1988. Sprak hij bij zijn 25 jarig jubileum 
al uit het prettig te vinden als er een opvolger zou komen, nu bij zijn volgend 
jubileum is Louis nog altijd op de ophaalzaterdag van de partij. En het liefst 
op de wagen. Hij vertelt over hoe het begon met oud papier in een schuurtje 
bij Truus en hoe later de vergunning van de acolieten werd overgenomen 
en de harmonie in Heer (niet in Scharn) oud papier mocht ophalen. De 
opbrengst hiervan is intussen onmisbaar voor de harmonie, zoals tijdens de 
recente ledenvergadering ook weer bleek.  

De jaarfeesten op Paasmaandag hebben de beide jubilarissen altijd leuk 
gevonden. “Voorheen waren dat echte feestdagen. Eerst het ochtendpro-
gramma tot ergens in de middag, dan ergens eten en weer terug naar de 
Harmonie. Optredens van de James Watt collection, de All Sounds en voor-
drachten. Echt feest, met blaren aan de voeten van het dansen na afloop “, 
zeggen  Manoe en Louis.

Manoe zegt desgevraagd wat tegen concoursen te hebben. Of dat nu 
soloconcoursen zijn of bondsconcoursen, het maakt niet uit. Je speelt voor 
je hobby en je mag best wat extra’s vragen van de muzikanten voor bijv. 
een concert. Maar die spanning, inhuur van krachten, extra kosten en het 
moeten presteren, dat hoeft voor haar niet. Zij vindt  een concert dat een 
uitdaging is en extra inzet vraagt veel productiever. 

Gevraagd naar zijn leukste herinnering in die 40 jaren noemt Louis 
het 75 jarig bestaan. Het 100 jarig bestaan was sjiek, maar het 
75 jarig had veel meer activiteiten en massalere belangstelling. 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Hij noemt de folkloristische optocht, het meedoen van Willem Ruis als voor-
beelden. Louis zat toen ook midden in de organisatie. Lieke vult aan dat er in 
die 40 jaren vaak gezellige momenten zijn geweest. Maar toen (in 1981) was 
het nog een echte familie. 



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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Louis zal met Lieke paasmaandag in de rij staan bij de jubilarissen, ondui-
delijk is of de agenda van Carla Maffioletti het toelaat naast haar partner 
Manoe te staan die dag. 

Jubilarissen van harte proficiat! Op naar de gouden jubilea. 

Speciaal voor het jubileum binnen de familie klom Lieke Konings weer eens 
in de pen. 

Het resultaat:

Herinneringen

	 Een	en	veertig	jaar	geleden
	 Werd	onze	dochter	Manoe	lid	van	Heer	Vooruit	
	 Naar	repetities	brengen,	iedere	week
	 Daar	kwam	Pa	Konings	niet	onderuit
	 Al	snel	kwam	de	vraag,	kom	bij	het	bestuur
	 En	zo	werden	we	gegrepen	door	het	verenigingsvuur
	 Want	Ma	kon	uiteindelijk	niet	achter	blijven
	 Die	ging	toen	maar	stukjes	in	het	Vooruitzicht	schrijven
	 Manoe	zag	toekomst	in	de	muziek
	 Als	orkestlid	en	soliste,	dat	vind	ze	sjiek
	 Moet	er	gewerkt	worden?	Louis	word	ingezet
	 Bij	feestjes	staat	hij	niet	voor	maar	achter	het	buffet
	 Een	uniform	dat	niet	goed	zit	of	staat
	 Maakt	hij	binnen	no	time	netjes	op	maat
	 Mee	papier	inzamelen,	voor	het	spekken	van	de	kas
	 De	opbrengst	hiervan	komt	goed	van	pas
	 Veertig	jaar	lang	mee	helpen	sturen
	 Dat	zijn	heel	veel	dagen.	heel	wat	uren
	 Menig	lid	heeft	Louis	zien	komen	en	gaan
	 Voor	hem	is	het	de	essentie	van	zijn	bestaan
	 Bij	leven	en	welzijn	hopen	wij	te	beleven
	 Dat	hem	nog	vele	werkzame	jaren	worden	gegeven.

     Lieke Konings-Habets



Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

  Premies per maand inclusief assurantiebelasting en pakketkorting:
 Kostons Assurantiën €   99,85
 Interpolis  € 107,99 (8% duurder)
 Centraal Beheer  € 139,66 (40% duurder)

(Bron: www.interpolis.nl en www.centraalbeheer.nl, berekeningsdatum 29-05-2008)

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een op maat gesneden offerte.
Kostons Assurantiën BV, Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl

€ 95,27
€ 109,26 (15% duurder)
€ 134,42 (41% duurder)

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com

Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden)
 

 
 

Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 

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

www.triepels.com

www.triepels.com
Rijksweg Centrum 31

6161 EB Geleen
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Sjef Walraven: 
de Tamboermaître van Bemelen 
is nu 25 jaar bij Heer Vooruit en 50 jaar muzikant!

Jubilaris Sjef Walraven viert twee jubilea: Sjef is 25 jaar bij Heer Vooruit en is 
tevens 50 jaren muzikant (dus lid van de Limburgse Bond van Muziekgezel-
schappen). Als de oorkondes erbij gehaald zijn blijkt dat hij “25 jaar muzi-
kant” vierde in Cadier en Keer en “ 40 jaar muzikant “ bij Heer Vooruit. Van 
jongs af aan heeft deze onderhouds bankwerker bij de K.N.P., veel muziek 
gemaakt in zijn vrije tijd. 

Wie Sjef Walraven zegt, denkt aan percussie. Alles wat los en vast zit daar 
heeft Sjef wel eens mee of op geslagen. Hij geniet als hij kan zeggen dat 
eens in een muziekwerk wel 35 percussie-instrumenten hebben gestaan. 
Meteen haalt hij ook twee anekdotes aan van niet alledaagse instrumenten. 
“Dirigent Miguel had wat dat betreft prachtige ideeën”, zegt hij. Hij herinnert 
zich een bak water waarin een gong letterlijk ten onder ging, hetgeen een 
prachtig muzikaal effect opleverde en een hangbekken waarlangs een strijk-
stok werd gehaald. Hij noemt dat het mooie van slagwerk, de grote variëteit 
aan instrumenten. “Die veelheid aan instrumenten vraagt ook om een juiste 
opstelling van de instrumenten. De slagwerkers moeten immers op tijd bij 
het juiste instrument kunnen zijn.” 

Al we hem thuis spreken in verband met zijn aanstaande dubbeljubileum 
luistert Maria mee en vult aan. Want Sjef zijn muzikale leven is ook haar 
muzikale leven. Niet voor niets leerden zij elkaar kennen tijdens een bonds-
concours met de harmonie uit Bemelen. Enkele jaren geleden waren we in 
hetzelfde huis te gast, toen Maria haar 12 ½ jarig jubileum vierde. 

Sjef Walraven is al jong met muziek bezig. Omstreeks zijn 15e jaar is hij al 
Tamboermaître bij harmonie St. Laurentius in Bemelen. Muzikale les had 
hij van de pa van Math Kubben. Sjef was achtereenvolgens instructeur in 
Bemelen, in Cadier en Keer aan. 
(Fanfare St. Blasius) en in Margraten (Harmonie Concordia). 
Ook zijn militaire diensttijd bracht hij muziekmakend door. 
In diensttijd maakte hij deel uit van de Luchtmachtkapel. 
Daar heeft hij ook klaroen gespeeld. Twee seizoenen met één winter duurde 
zijn diensttijd. 



mail@essersbouw.nl



89  9



ST JOSEPHSTRAAT 52 M A A S T R I C H T043
 36

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

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



1011

De lijnen naar Heer Vooruit hebben in de familie gezeten. Zijn opa was 
Heer Vooruiter en zijn vader eveneens. Opa, Jos Kicken (zijn vrouw heette 
Walraven) was in 1906 (tot 1908) de eerste dirigent van Heer Vooruit. Zijn 
vader gaf klarinetles. Sjef keerde in 1986 bij Heer Vooruit terug. Zijn komst 
werd ingeluid door een vraag van Henri Cortjens om te komen helpen bij 
een concours. Conjaerts was op dat moment dirigent, maar met Hub Nickel 
ging de vereniging in 1988 op concours. Na het concours wilde hij de spullen 
inleveren, maar Henri wist hem voor Heer Vooruit te behouden. Er was niets 
in te leveren. 

Gevraagd naar zijn eerste herinnering over de afgelopen 25 jaren haalt hij 
aan een muziekwerk van Mahler. Het werk werd op een Paasmaandag in de 
kerk gespeeld onder leiding van Hub Nickel. Sjef speelde op de dikke trom. 
Kippenvel kreeg hij er van op dat moment. Later is het werk nog gespeeld 
in de kerk van Scharn en nog een derde keer, maar nooit heeft Sjef het 
stuk nog eens zo beleefd als op die Paasmaandag. Ook wil hij de tijd bij de 
Burghtkapel noemen. Dat was een gezellige tijd zegt hij met bezoeken aan 
Koblenz. Soms maar een paar dagen maar gezellig van begin tot einde. 
Desgevraagd antwoordt hij dat de kapel niet iedere week oefende. 

Concoursen heeft hij ook altijd leuk gevonden. Vooral van partijrepetities 
heeft hij veel geleerd. “Bij partijrepetities ga je toch altijd wat dieper op de 
muziek in. En daar leer je altijd van. De Galaconcerten vindt hij eveneens 
sjiek, met name het samenspelen met de solisten. Tenslotte haalt hij aan de 
tijd waarin om de drie maanden een concert werd gegeven. Dat was ook de 
tijd van Nickel. Na het concert werden de partijen ingeleverd en werden 
nieuwe stukken verspreid. “Als je toen een repetitie miste had je ook echt 
een deel gemist!”. Die tijd is hem zeer bevallen. 

Zoon Harald en zijn vrouw Esther zijn ook een tijdje lid geweest van Heer 
Vooruit. Zij zullen Paasmaandag aanwezig zijn als (schoon)vader zijn twee 
jubilea viert. 

Sjef van harte proficiat met je twee memorabele momenten!
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Jo Cobben: 15 jaren instructeur KTK
en dirigent  Leerlingenorkest

Jo Cobben heeft net als Sjef Walraven twee memorabele momenten in zijn 
muziekcarrière om bij stil te staan: 15 jaren instructeur bij het Klaroen- en 
Tamboerkorps en 15 jaren dirigent bij het Leerlingenorkest. Beide momenten 
hebben al eerder plaats gevonden maar Paasmaandag staan we erbij stil. 

Trots laat Jo een boekje uit de serie Maastrichts silhouet zien. Nr. 44 gaat 
over Wyck en daarin staat een foto van de Wieker Blaoskepèl met dirigent Jo 
Cobben in een wit pak. Het boekje heeft hij onlangs gekregen. Mede hieruit 
blijkt dat Jo al een heel muzikaal leven achter de rug voordat hij in 1991 bij 
Heer Vooruit belandt. 

Jo start in 1977 bij de stichting Creato. Hij volgt daar een 2 ½ jarige opleiding 
en krijgt o.a. les van Adams en Pierre Kuijpers. De eerste beginselen van de 
muziek zijn hem echter bij de Wieker Fanfare door Jo Beckers bijgebracht. 
Vanaf zijn 5e jaar hebben ze hem bij de fanfare gezien. Dat hij bij de Wieker 
Fanfare terecht kwam was niet verwonderlijk. Zijn opa speelde er tuba en zijn 
vader saxofoon. Broer Jos was er 20 jaren tamboermaître. 

Als Jo in militaire dienst moet kan hij zijn diensttijd ‘invullen’ met het dirigeren 
van het van Heutsz korps en de Limburgse jagers. Dit laatste orkest werd 
omgebouwd van Trompetterkorps naar Fanfareorkest. Na zijn diensttijd werd 
Jo muzikant (saxofoon) bij de Maastrichtse Politie Kapel. Tevens vervulde hij 
de functie van 2e dirigent aldaar. Saxofoon leerde hij van Math Knubben van 
wie hij circa 10 jaren les heeft gehad. Met deze Politiekapel heeft Jo ook zijn 
examen voor dirigent succesvol afgelegd. 

In die tijd deed Jo niets anders dan muziek. Hij was verbonden aan de korp-
sen van Bosscherveld, Wieker Fanfare en de Politiekapel. Overal als 2e di-
rigent. Daarnaast trok hij met de Rene Kranzband door de wereld: Amerika, 
Japan en Canada heeft hij gezien. Zij waren het begeleidingsorkest van o.a. 
Freddy Breck. Achttien jaren is Jo beroepsmuzikant geweest.
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In 1984 (her)start hij de Wieker Blaoskepèl (dirigent) en belandt hij uiteinde-
lijk ook bij Heer Vooruit als hij gevraagd wordt te helpen bij een concours. 
Hij wordt gevraagd om trombone te komen spelen, maar Hub Nickel vraagt 
hem bastrombone te spelen. En zoals wel vaker gebeurt,  is Jo na het 
concours blijven ‘hangen’ bij Heer Vooruit. En via Heer Vooruit kwam hij ook 
bij de Burghtkapel terecht, waarvan hij tevens dirigent werd. In 1994 komt 
hij bij het Leerlingenorkest terecht. Door Frans en Kitty Slijpen was het toen 
nog leerlingenensemble opnieuw opgestart. Nico Konings, José Froyen en 
Nancy Willems waren hier ook bij betrokken. Jo volgde Jos Paffen op als 
dirigent. In 1996 wordt hij instructeur van de drumband nadat de drumband-
leden zelf gevraagd hadden aan het bestuur Jo te benoemen tot instructeur. 

Gevraagd naar zijn hoogtepunt in 15 jaar Leerlingenorkest noemt hij met-
een het Promsconcert tijdens het 100-jarig bestaan van de harmonie. 
Aangehaald wordt hoe het korps met Deja Vu en ballet Heer optrad, werd 
aangekleed met cowboyhoeden en gebruik werd gemaakt van een pistool 
en rookkanon. Het jaar daarop was het concert op het OLV plein, dat hij ook 
een hoogtepunt noemt. Ook een prachtige locatie natuurlijk om te spelen." 
Jo geeft aan het nog steeds leuk te vinden het leerlingenorkest te dirigeren. 
“Het is toch prachtig zoals de laatste jaren ook de voorspeeldagen gaan en 
de kerstconcerten bij Van der Valk.” Dit concert beleeft dit jaar alweer zijn 5e 
editie. 

Bij het KTK zijn alle concoursen hoogtepunten, de gewone concoursen 
(3x), de Nederlandse kampioenschappen (2x) en het kampioenschap der 
lage landen (2x). “Barneveld was natuurlijk uitzonderlijk omdat het van de 
gezamenlijke bonden was en wij het tegen een trompetterkorps moesten 
opnemen. Dat korps dacht bij binnenkomst al kampioen te zijn en werd met 
2 punten verslagen!”
Het a.s. concours in Brunssum ziet hij met vertrouwen tegemoet. Het is de 
eerste maal dat het KTM als drumfanfare aan het concours deelneemt. Ook 
is er de eerste keer de samenwerking met John Koopman als tamboermaî-
tre. Werk genoeg aan de winkel, maar een doel om vol vertrouwen naar te 
streven. 

Jo, namens het Vooruitzicht van harte proficiat met je jubilea!
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Middeleeuwen keren terug in Heer tijdens de optocht 

Prachtig weer met carnaval betekent dat alle creativiteit tot zijn recht komt. 
Of het nu versieringen zijn, de kleding, de hoeden, de praalwagens of andere 
creatieve uitingen met carnaval, als het weer goed is kan iedereen ervan ge-
nieten. Zo ook dit jaar. Wat blonken de ridderkostuums fel in de zon. Het was 
oogverblindend. Het Damescomité met hulp van Maria Walraven en Henk 
Hurkmans had er weer voor gezorgd dat Heer Vooruit er prachtig op stond. 
Een mooie opening van de optocht in Heer, al was het in het begin niet echt 
duidelijk of Heer Vooruit of de prinsenwagen de opening moest vormen.  

Als opening paradeerde Heer Vooruit langs ‘haar’ jeugdprins van de Sjrave-
leirs, prins Marco. Bij aankomst op het Raadhuisplein paradeerde Heer Voor-
uit langs niemand want de trappen van het voormalige gemeentehuis waren 
nog leeg. Maar ook dit jaar is de optocht weer een  bonte verzameling van 
kleur en glitter en prachtige ideeën geweest.
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Vastelaovend in Hier -  7 miert 2011
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Concert met Koninklijke Harmonie van Heer, 3 april 2011
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Harmonie Heer Vooruit te gast bij jubilerende  Koninklijke 
Harmonie van Heer 

Zo vaak spelen ze niet samen en het was al weer enige tijd geleden ( Eurocol-
lege) dat beide Heerder muziekverenigingen samen speelden. Zondag 3 april 
was er echter weer een gelegenheid waarbij beider korpsen zich presenteer-
den. In het kader van het 160 jarig jubileumfeest van de Koninklijke Harmonie 
van Heer was Harmonie Heer Vooruit te gast aan de Burg. Cortenstraat voor 
een gezamenlijk concert. Beider Harmonieorkesten namen deel aan het con-
cert evenals de Drumband van KHvH en het KTK-korps van HHV. 

De opening was voor de Drumband onder leiding van Wilfried Roovers. Zij 
speelden o.a. ‘Gabahama’ en brachten het laatste Heerder nieuws verteld en 
muzikaal vertaald in ‘Newsflash’.  Het tweede deel voor de pauze was voor 
het Harmonieorkest van KHvH onder leiding van Antoon Sikkes. Zij vertolkten 
o.a. ‘Mr. Bojangles’ en ‘Lord Tullamore’.  

Na de pauze was het podium voor Heer Vooruit. Zij opende met een gezamen-
lijk optreden (‘Le Grand Manege’) van Harmonieorkest en KTK onder leiding 
van Ingeborg Stijnen. Daarna nam Jo Cobben het dirigeerstokje over voor 
een optreden van het Klaroen- en Tamboerkorps. Dit korps is op weg naar 
deelnamen aan het bondsconcours in oktober in Brunssum en het gehele jaar 
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staat natuurlijk in het teken van de voorbereiding op die deelname. Het op-
treden van het KTK werd afgesloten met wederom een optreden samen met 
het Harmonieorkest (‘Tamboermaîtremars’). 

Het laatste deel van het concert was ingeruimd voor het Harmonieorkest 
van Heer Vooruit. “Farandole”, “Gopak”, “Children of Sanchez”, met solo 
van Ralph Budy en tenslotte “Riverdance” passeerden in een volle zaal. De 
organiserende vereniging kan terug zien op een geslaagd evenement in het 
kader van het jubileum.  
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Damescomité Heer Vooruit

Het Damescomité heeft alweer een drukke periode achter de rug in 2011. De 
eerste zorg gaat ieder jaar uit naar het op tijd gereed hebben van de carna-
valskostuums, gevolgd door de jaarlijkse kienavond “Gaank toch kiene!”en 
vervolgens in april een snuffelmarktweekeinde.  Kortom vele uren zijn alweer 
vrijwillig in de vereniging gestoken. 

Over de deelname aan de carnavalsoptocht leest u elders in dit Vooruitzicht. 
Halverwege maart stonden tafels vol met prijzen klaar voor de kienavond. 
De meeste prijzen waren aangeboden door de Heerder ondernemers, waar-
voor dank! Bij aanvang van de avond waren de tafels in Aen de Wan goed 
bezet. De afroeptafel kende door de repetitie van het KTK voor de pauze 
een andere personele bezetting: Monique Budy en Agnes Braeken zorgden 
voor de kienen en de controle. Na de pauze namen Rob Boelen en Math 
Jaspers de ‘vertrouwde’ posities weer in. Het Damescomité kan terug kijken 
op wederom een geslaagde kienavond. 

Als u dit leest heeft het weekeinde vóór Pasen in het teken gestaan van de 
snuffelmarkt. Twee dagen hebben de dames van het damescomité en de 
hulpkrachten paraat gestaan voor deze organisatie. Daarover volgende keer 
in het Vooruitzicht. 
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Wouter Habets, Mireille Sthijns, Jo Hoofs, Rob Boelen en 
Henri Lahaye allen 12 ½ jaar HHV

We zitten dit jaar ruim in de leden die 12 ½ jaar Heer Vooruiter zijn. Reden 
om deze jubilarissen nader voor te stellen. 

Hoe ben je bij Heer Vooruit terecht gekomen?
“In de jaren 70 tot 1981 ben ik al bij de drumband geweest. Na mijn huwelijk 
ben ik ermee gestopt omdat toen tafelvoetbal voor mij op de eerste plaats 
kwam. Toen Danny, mijn zoon, op een dag vroeg of hij naar de drumband 
mocht gaan, heb ik besloten om samen met hem naar de drumband te 
gaan” antwoordt Rob Boelen. 
Wouter Habets herinnert zich: “Op zeer jeugdige leeftijd toonde ik al inte-
resse in muziek, m.n. de piano. Op de basisschool werd het tijd om muziek-
lessen te gaan volgen. Van de moeder van Mireille Sthijns, wij zaten samen 
in de klas, hoorde mijn moeder dat je bij Heer Vooruit de AMV cursus kon 
volgen. Wij kregen les van Astrid Laeven. Daarna moest je een instrument 
kiezen. Het werd de trompet. Met veel enthousiasme heb ik les gehad van 
Hub Nickel in een kamertje in de Ridderzaal. Daarna kreeg ik les van Mau-
rice Dubislav. Ik heb mijn HAFA A en B gehaald. Vanwege mijn studie Bouw-
kunde aan de TU Eindhoven heb ik mijn muzieklessen moeten stopzetten en 
kan ik moeilijk de repetities bijwonen.”
“In de tijd dat ik bij KPN werkzaam was speelde ik als tenorsaxofonist mee 
in een herremenieke van het bedrijf. Mijn toenmalige collega Tom Cobben 
heeft mij diverse malen benaderd om lid te worden van Heer Vooruit. In 
1991 ben ik samen met Ilse in Heer komen wonen. In 1996 belde een be-
stuurslid samen met een lid van de thuisbingo van HHV bij ons aan en werd 
ik wederom benaderd om lid te worden van de harmonie. Na de zomerva-
kantie van 1997 ben ik bij het leerlingenorkest gestart als tenorsaxofonist 
en per 2-1-1998 ben ik toegetreden tot het harmonieorkest” is Jo Hoofs zijn 
verhaal. Jo was eerder lid van Fanfare Juliana (1968-1989) en de drumband 
van dit korps. 
Henri Lahaye: “In eerste instantie speelde mijn ex-vrouw en dochter klarinet 
bij Heer Vooruit. Zij zijn beiden inmiddels gestopt. Kort nadat zij lid werden, 
ben ik zelf trompet gaan spelen. Eigenlijk wilde ik dat al veel langer gaan 
doen, maar daar was eerder iedere keer wel weer iets tussen gekomen, 
waardoor dit niet lukte of dat hier geen tijd voor was.” 
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Henri is begonnen met het leren lezen van muzieknoten en tegelijkertijd 
ook met het trompet spelen. Heel kort bij Jean-Pierre Sthijns, later bij Leon 
Schurgers en Jo Cobben. 

Mireille Sthijns:” Ik ben bij Heer Vooruit terecht gekomen, omdat mijn vader 
ook in Heer Vooruit speelt. Als klein kind ging mijn vader altijd repeteren 
wanneer ik ging slapen. Ik vond de trompet een instrument met een prach-
tige klank en wist al van kleins af aan zeker dat ik trompet wilde gaan spelen 
bij Heer Vooruit. Samen muziek maken is hartstikke leuk.”

Wat is het huidige instrument dat je bespeelt en is dat verandert in de 
loop van de jaren?
Mireille: “Toen ik oud genoeg was om de AMV klas te gaan volgen, 7 jaar, 
ben ik begonnen op de blokfluit bij Astrid Handels. Het jaar erna heb ik ge-
kozen voor de trompet en als eerste een half jaar les gehad van Hub Nickel. 
Toen volgde Léon Jaminon en momenteel heb ik via Kumulus nog les van 
Maurice Dubislav. Mijn HAFA C examen heb ik vorig jaar voltooid.”

Ook de overige jubilarissen zijn vrij instrument ’vast’  te noemen. Wouter en 
Henri bespelen nog steeds de trompet bij de harmonie en Jo de tenorsaxo-
foon. Alleen Rob bespeelt thans de tenor trom nadat hij eerste klaroen heeft 
gespeeld. 

Wat is de eerste herinnering die je krijgt als je terug kijkt op 12 1/2 jaar 
Heer Vooruit?
“Mijn eerste herinnering doet mij denken aan de dirigentenwisseling van Hub 
Nickel naar Miguel Rodrigo. Dit vanwege het feit dat ik toen pas was toege-
treden tot Harmonie Heer Vooruit”, aldus Jo. 
“Inderdaad het eerste begin, de muzieklessen. Ik vond het heel moeilijk en 
heb me hier behoorlijk doorheen moeten worstelen. In het begin vond ik 
het niet zo leuk alleen maar één keer per week muziekles. Je had dan bijna 
geen contacten met andere leden. Gelukkig veranderde dat op het moment, 
dat ik naar het leerlingenorkest mocht. Gewoon hartstikke leuk om samen 
met anderen muziek te maken. Later waren de repetitieavonden bij het har-
monieorkest op dinsdagavond hartstikke leuk.”, aldus Henri. 
“Mijn eerste herinnering die ik krijg wanneer ik terugkijk op die 12 ½ jaar” 
zegt Wouter  “is de eerste keer meelopen in de Harmonie in Limmel. Het 
was toen ontzettend warm!  
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En dan met zo’n wollen pak lopen en een warme pet op je hoofd!” De gala-
concerten hebben bij hem ook veel indruk gemaakt met name het samen 
spelen met Hub Nickel.

“Ik heb heel veel mooie herinneringen aan Heer Vooruit “ zegt Mireille. “Wat 
ik persoonlijk heel erg leuk vind zijn de Galaconcerten met bekende arties-
ten, heel veel publiek en alles erom heen. Dat vind ik onvergetelijke ervarin-
gen. Eigenlijk heb ik elk jaar de solisten leuk gevonden, maar het Galacon-
cert met Hub Nickel, mijn oude trompetleraar, vond ik heel apart.” Het eerste 
concours na mijn terugkeer bij de drumband in Heythuizen is Rob Boelen 
zijn eerste herinnering. 
Wat zou je graag willen veranderen binnen de vereniging? Of welke 
wens heb je nog voor de toekomst?
“Wat ik in de toekomst wil veranderen?...een andere repetitie tijd...misschien 
is het voor ons studenten handiger om op vrijdagavond te repeteren (vooral 
als je buiten de stad woont!). De galaconcerten hebben bij mij een hoge 
prioriteit op de agenda gekregen en moeten zeker gehandhaafd blijven. En 
als student is het heel prettig wanneer een concert buiten de tentamenweek 
gehouden wordt ” zegt Wouter.
“Ik denk dat het voor de vereniging goed zou zijn om er weer eens op uit te 
gaan “teambuilding”. Men spreekt nu nog over de reis naar Praag ondanks 
de trieste gebeurtenis met Math Schurgers zaliger. Mijn wens is dat er zowel 
bij de drumband als bij de harmonie nieuwe positieve leden gaan aanmel-
den”, aldus Rob. Ook kijkt hij vooruit naar het concours: “Ik hoop dat de 
jeugd en nieuwelingen van de drumband bij het komende concours hetzelfde 
zullen ervaren als ik toen: spanning, een goed optreden en dan feesten”. 
Jo Hoofs is kort en krachtig in zijn antwoord: “Uitbreiding van de hele vereni-
ging in al haar geledingen. Dat Harmonie Heer Vooruit voor de toekomst een 
leuke bloeiende vereniging mag zijn ”.
Henri: “Wat mij betreft hoeft er niet echt wat te veranderen binnen de ver-
eniging. Een wens? Ik hoop heel erg dat we een geschikte en fijne locatie 
vinden voor in eerste instantie een 11e galaconcert en misschien nog wel 
veel meer edities hiervan. Voor mij een jaarlijks hoogtepunt om echt naar uit 
te kijken.”
Mireille hoopt in de toekomst nog vele mooie momenten met Heer Vooruit te 
kunnen beleven.  
 
Jubilarissen van harte proficiat, op naar 25 jaar HHV!
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Ledenvergadering 2011 

Ruim 50 leden zijn 23 maart aanwezig bij de jaarlijkse ledenvergadering. 
Het eerste deel van de vergadering staat zoals gebruikelijk in het teken van 
huishoudelijke zaken. De notulen van worden goedgekeurd, de stand van 
zaken van het vorig jaar vastgestelde beleidsplan wordt voor kennisgeving 
aangenomen en het aangepaste Huishoudelijke Reglement evenals de re-
kening 2010 worden vastgesteld. Met name de gestegen opbrengst van het 
oud papier en een donatie van het Galacomité zorgen voor een klein positief 
saldo.  
Voor de pauze stond de (her)benoeming van de bestuursleden op de agen-
da. De ‘bijzondere’ stemcommissie bestond uit Nico Konings, Jef Konings, 
Louis Konings (drei Keuninge) en Chrit Budy. De commissie constateerde 
dat José Froyen, Peter Kicken en Carol Magnée werden herkozen. 

De	bijzondere	stemcommissie 

Na de pauze keek Jean Boelen terug naar het Galaconcert 2010 en blikte 
vooruit naar 10 december 2011, als het 10e Galaconcert zal plaatsvinden. 
Over de versie 2010 volop lof, maar ook enkele kritische kanttekening over 
zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De bekendmaking van de solisten 
2011 was natuurlijk het hoogtepunt: Guido Dieteren, Wendy Kokkelkoren en 
Vlado Kumpan. 

Daarover elders meer in dit Vooruitzicht.  



Schriever

De meest complete, 
de meest voordelige 
en de Supermarkt met de 
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6227 CT Maastricht (Heer)
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jschriever@plussupermarkt.nl



2425  25

Galaconcert 2011:  programma bekend!

Tijdens de jaarvergadering stelde het Galacomité het programma voor, van 
het 10e  Galaconcert dat op zaterdag 10 december 2011 zal plaatsvinden 
in het Mercedes-Benz C.A.C. in Randwijck. Voor het 10e Galaconcert, heeft 
het organiserende comité artiesten gecontracteerd die tot de verbeelding 
spreken en die de kroon vormen op 10 jaar galaconcerten. 

De Tsjechische trompetvirtuoos Vlado Kumpan is een absolute ster in 
Europa. In Duitsland noemt men hem liefdevol “Der neue Stern am Firma-
ment”. Zijn optredens zijn altijd binnen de kortste keren uitverkocht en het is 
de verwachting dat ook het Galaconcert een groot aantal bewonderaars van 
Vlado Kumpan zal aantrekken. Hij speelt normaal met zijn eigen “Musikan-
ten” maar deze keer zal hij begeleid worden door het harmonie orkest van 
Heer Vooruit.
Het Galacomité is er trots op om naast Vlado Kumpan nog een tweetal fan-
tastische solisten te kunnen presenteren. Sopraan Wendy Kokkelkoren en 
violist/componist/dirigent Guido Dieteren hebben onlangs hun medewerking 
aan het Galaconcert 2011 toegezegd. Wij brengen in herinnering de Symp-
honica in Rosso concerten met Paul de Leeuw in het Gelredome en ook 
dit jaar is Guido’s Orchestra weer van de partij als de volgende editie van 
Symphonica in Rosso plaats vindt met de Volendammers Nick en Simon. 
Beide artiesten zullen zowel solo als samen musiceren waarbij ze begeleid 
worden door Harmonie Heer Vooruit.

Leden van Harmonie Heer Vooruit kunnen van 1 t/m 7 mei, met voorrang,  
kaarten in de voorverkoop kopen bij Monique Budy. Op 7 mei start dan de 
officiële voorverkoop. Kaarten kosten 15,00 Euro. 
Daarvoor krijgt u een genummerde zitplaats.
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Afscheid	van	muziekdocent	Math	Knubben	

Stonden we in 2009 nog stil bij het 40-jarig docentschap van Math Knubben 
bij Kumulus, per 1 februari 2011 stopte Math met lesgeven bij Kumulus. Voor 
onze vereniging is dit een aderlating, want waar de Kumulusleerlingen al-
lemaal in Wyck muziekles kregen, gaf Math jarenlang les in Aen de Wan aan 
de Heer Vooruit leerlingen. De reisafstand was hierdoor voor de vele leerlin-
gen in de loop der jaren beperkt. 
Op woensdag 26 januari jl. waren Simone Jongen en Charlotte Verbeet de 
laatste leerlingen van Math als Kumulusdocent in Aen de Wan. Toevalliger-
wijze saxofoonleerlingen. Maar het hadden net zo goed klarinetleerlingen 
kunnen zijn geweest want ook 
de klarinetlessen verzorgde 
Math voor de Heer Vooruiters.  

Math bedankt voor 
de vele inzet 
als Kumulusdocent 
voor Heer Vooruit!

Oud	
papier	
in	de	winter	

Diverse malen werd Heer Vooruit geconfronteerd met de gevolgen 
van de winter. Vooral de logistiek overkwam de gevolgen hiervan bij het 
Galaconcert, het High Tea concert en het oud papier ophalen. Maar alles 
werd perfect opgelost. Papier werd toch opgehaald en de instrumenten be-
reikten toch weer de opslagkamer in Aen de Wan. Al ging dat soms slippend 
met de bus van Peter Kicken. 
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Wis geer………..
•  Dat Peter Kicken aangewezen is door het bestuur als vicevoorzitter van   
   Heer Vooruit?
•  Dat het Kerstnachtensemble ook afgelopen Kerstmis de traditie heeft 
voortgezet? Aan het einde van de mis zorgden zij voor de muzikale klanken, 
hetgeen herhaald werd buiten in de sneeuw na afloop van de mis. Daarna 
trokken zij naar het huis van de voorzitter. Bedankt Henri, Nancy, Raymond, 
José en Dennis (vlnr), dat de traditie ook in 2010 is voortgezet. 

•  Dat Heer Vooruit aanwezig was In Aen de Wan, bij gelegenheid
   van hun receptie t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Wan?
•  Dat Math Jaspers door de Sjraveleirs is onderscheiden met de orde vân    
   d’n Duuker? Een onderscheiding voor mensen die altijd klaar staan voor    
   de vereniging zonder op de voorgrond te treden. Tijdens een repetitie    
   ontving hij de onderscheiding.  
•  Dat Heer Vooruit weer een jeugdprins had bij de Sjraveleirs in Hier? Prins    
   Marco en zijn prinses Sacha gingen voor in de jeugdcarnaval. Marco Es 
   sers is jeugdlid van Heer Vooruit en is zoon van Raymond (eveneens   
   Heer Vooruit) en Monique.
•  Dat Moreno Wellens en Ferdi Lamkin hebben deelgenomen aan het solis-  
   tenconcours in Banholt? En met een eerste prijs huiswaarts keerden.

Agenda
•   8 mei:  KTK aanwezig bij 50 jarig jubileum LBT
• 22 mei:   Concert (KTK en Harmonieorkest) Slavante
•   5 juni:   KTK neemt deel aan Districtsfestival in Noorbeek
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Het blijft White Christmas bij Leerlingenorkest

Tja, het Christmas High Tea concert werd in 2009 afgesloten met het mu-
ziekwerk  “White Christmas”. Op dat moment sneeuwde het buiten en 
moesten de bezoekers van het concert  letterlijk door de  sneeuw naar huis. 
Alsof er geen jaar tussen had gezeten kwamen de bezoekers en muzikanten 
op zondag 19 december 2010 weer naar Hotel Van der Valk Maastricht voor 
de editie 2010 van het decemberconcert. Zij kwamen door de sneeuw…. Het 
gehele concert sneeuwde het en toen ‘White Christmas’ het concert afsloot 
was het pak sneeuw buiten alleen maar dikker geworden. Wat het Leerlin-
genorkest al niet doet om voor een juist decor te zorgen….

De sneeuw was voor de logistiek een factor van belang bij dit concert. ’s 
Morgens moesten de instrumenten ingeladen worden vanuit het souterrain 
van Aen de Wan en dat gaf halsbrekende toeren om de grote instrumenten 
veilig boven te krijgen. 

Toen eenmaal alles was geïnstalleerd bij Van der Valk kon het concert van 
het Leerlingenorkest o.l.v. Jo Cobben voor een volle zaal beginnen. Jaarlijks 
groeit de belangstelling voor het concert een beetje. Zo ook dit jaar. 
Bartho van der Heijde van Hotel van der Valk heette de bezoekers van harte 
welkom en kondigde het eerste muziekwerk ‘Arosa Mars’ aan. De verdere 
presentatie was zoals de laatste jaren steeds het geval is, in handen van 
Lindy Mast.
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Dirigent Jo Cobben en zijn leerlingen maakten er weer een prachtig concert 
van. Kerstnummers (Mambo sapins, Christmas mix) werden afgewisseld met 
andere winterse klanken. Mooi was de solo van Dennis Wouters op tuba in 
‘Grandfathers Clock’.

‘Stille nacht in Africa’ werd prachtig vertolkt met de ondersteuning van de klan-
ken van de conga’s. Deze klanken waren zo mooi en de instrumenten een 
prachtige aanvulling op ons instrumenten arsenaal, dat Harmonie Heer Voor-
uit besloot de geleende instrumenten te behouden. Met dank aan ons Dames-
comité dat de financiering hiervan op het Jaarfeest mogelijk had gemaakt. 

‘Jubelfest’ en het genoemde ‘White Christmas’ sloten het concert af. Een ge-
slaagde vierde editie, die nu al doet uitkijken naar de eerste lustrumeditie 
volgend jaar. Een mooie uitdaging voor alle betrokkenen!
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Winterwandeling: laatste activiteit 2010

Als of ze er geen genoeg van konden krijgen. Tot na Kerstmis ging het 
Activiteitencomité door met evenementen te organiseren. De winterwande-
ling op 28 december was echt de afsluiter van 2010. Een winterwandeling 
vanuit Rijckholt. En natuurlijk zoals dat hoort met een winterwandeling in de 
sneeuw. Nadat de koude getrotseerd was restte een gezellig samenzijn in 
café Riekholt. 

Zonder andere commissies te kort te 
willen doen, mag erop gewezen 
worden dat de Activiteitencommissie 
een zeer actief 2010 achter de rug 
heeft en vele bindingsactiviteiten 
binnen de harmonie heeft georganiseerd. 
Chapeau!

Jaarfeest – Jubilarissen 
Eerder hebben wij bekend gemaakt dat ook Henri Cortjens, Pie Soudant en 
Elroy Partouns dit jaar jubilea te vieren hebben. Alle drie hebben verzocht 
hunjubileum op te schuiven. 
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Damescomité-uitstapje: Bowlen 

Ons Damescomité bekend van de vele acties om geld in te zamelen voor 
Heer Vooruit vergadert niet alleen iedere maand, maar legt ook privé elke 
maand geld in om, om de zoveel tijd als Comité eens leuke dingen te kun-
nen doen. Zo ook begin april als zij als Comité gaan bowlen en aansluitend 
steengrillen. Zoals altijd bood het Heerencomité de benodigde ondersteu-
ning. 

KTK op concours in oktober 

Tijdens de jaarvergadering werd in de rondvraag informatie gevraagd over 
de concoursdeelname van het KTK. Deze informatie willen wij u niet onthou-
den. 
Het KTK zal 9 oktober a.s. in sporthal Rumpen in Brunssum deelnemen aan 
het concours. In december is de marsroute hiernaar toe bepaald en zijn de 
muziekwerken geselecteerd. In januari zijn de exercitieoefeningen begon-
nen. Een aantal leden van het Harmonie orkest is gevraagd het KTK aan te 
vullen. Alvorens aan het concours deel te nemen zal het KTK op een aantal 
plaatsen aanwezig zijn als voorconcours: Obbicht (17 april), LBT 50 jaar 
(Baexem, 8 mei) en in Noorbeek (5 juni).




