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Voorwoord

Zo begin je in augustus 2011 met de eerste repetities en zo is het juni 2012 
en is de laatste repetitie van het seizoen al weer voorbij. En daar tussen in 
hopelijk vele uren muziek maken met plezier, op alle niveaus. Of dat ook zo 
is geweest heeft het bestuur de laatste maanden middels het voeren van ge-
sprekken onderzocht. Met alle geledingen zijn er gesprekken geweest en we 
wachten de resultaten hiervan met spanning af. 

Het vorige Vooruitzicht werd het voorwoord afgesloten met Huub Hoche alle 
sterkte toe te wensen. Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van 
Huub. Het KTK en bestuur waren royaal vertegenwoordigd bij de crematie 
van Huub om hem een laatste eer te bewijzen en een ‘laatste woord’ tot hem 
en zijn familie te richten. Naast zijn overige inzet voor Heer Vooruit missen 
we hem op deze plaats natuurlijk als redacteur van het Vooruitzicht. Huub 
bedankt voor je inzet om met name het nieuws van het KTK in het Vooruitzicht  
voor het voetlicht te brengen!

Het seizoen 2011-2012 werd op een gezellige wijze afgesloten. In de tuin van 
de familie Braeken presenteerden het Leerlingenorkest, het KTK, de Slag-
werkgroep en de diverse leerlingen zich. Het was Jo Cobbens laatste op-
treden als dirigent van het Leerlingenorkest. Uiteraard staan we stil bij deze 
slotactiviteit en het afscheid van Jo. 

We pakken de draad op bij het Jaarfeest 2012. Negen jubilarissen en twee 
ereleden was de vereniging rijker toen het feest voorbij was en een Hierder 
Flashmob. U leest er alles over en maakt kennis met de ereleden. 

De redactie van het Vooruitzicht wenst u veel 
leesplezier en een fijne vakantietijd. 
Mocht u de redactie willen versterken, 
schroom niet om u aan te melden. 
Vele handen…………

De redactie 6
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6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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In memoriam: Huub Hoche 

Vaandeldrager Drumband, 
Huub Hoche, overleden
Op woensdag 9 mei vormden de leden van het Klaroen- en Tamboerkorps 
en de leden van het bestuur een wacht bij de baar van Huub Hoche. De dra-
peau was omhangen met een zwart lint. Een paar dagen eerder is Harmonie 
Heer Vooruit geraakt door het overlijdensbericht van Huub Hoche. We wisten 
dat Huub een aantal weken daarvoor getroffen werd door een ziekte. Daar-
van leek herstel in het verschiet. Van een andere ziekte bleek de strijd, zoals 
zo vaak, ongelijk. Na een laatste periode van thuisverzorging heeft Huub af-
scheid genomen van zijn familie en vrienden. 
Huub was lid van Heer Vooruit, maar met name van het Klaroen- en Tam-
boerkorps. Hij was vaandeldrager van het K.T.K. sedert 2005. Nooit op de 
voorgrond, altijd ondersteunend aan de vereniging.
In oktober jl. liep hij nog trots door de sporthal in Brunssum, tijdens het con-
cours van het K.T.K. Aan 'zijn' drapeau kwam de gewonnen wimpel. 
Namens Heer Vooruit sprak Leon de Roij enkele woorden tot Huub, zijn fa-
milie en de talrijke aanwezigen in het crematorium in Eijsden. Heer Vooruit 
wenst zijn vrouw Sonja, kinderen en kleinkind heel veel sterkte met het ver-
werken van dit verlies. 

Huub, bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit. We zullen je missen. Ons ‘laat-
ste woord’ tot jou: ‘vaarwel!’
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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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Maatschappelijke stagiaires

Aan het begin van het schooljaar klopten Sjors Dirix en Charlotte Verbeet bij 
Heer Vooruit aan of zij hun maatschappelijke stage bij hun vereniging konden 
vervullen. Overleg met de commissie Jeugd en opleidingen leverde op dat zij 
deze commissie als stagebegeleider kregen. Aldus konden zij hun 70 uren 
stage bij Heer Vooruit vorm en inhoud geven. 

De eerste gezamenlijke activiteit bestond uit het verven en poetsen van het 
instrumentenlokaal. Keurig wit zag het er uit na twee dagen werken.  

Charlotte was eerder haar stage al begonnen bij het Damescomité met het 
bemensen van de garderobe tijdens het Galaconcert en het opruimen de dag 
erna in het Mercedes-CAC gebouw. Beiden waren ook aanwezig bij de kien-
avond van het Damescomité. Sjors verzorgde de prijzen en Charlotte was 
hulp in de horeca. Een dagdeel trok Sjors vervolgens met Lindy op om de 
muziek van het Leerlingenorkest te ordenen. Kortom diverse activiteiten waar 
de vereniging mee gebaat is en waar de leerlingen hun stage mee vervulden. 

Wellicht zijn er onder de leden, (klein) kinderen van leden ook weer studenten 
die hun stage in het schooljaar 2012-2013 moeten vervullen. Heer Vooruit 
houdt zich aanbevolen. Meld je aan via het secretariaat en een gesprek zal 
dan volgen. 
De ervaringen van Sjors en Charlotte komen de volgende keer aan bod. 



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
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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
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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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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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Math Jaspers en Jean Jeurissen 
ereleden voor Heer Vooruit

Tijdens het afgelopen jaarfeest is de vereniging Heer Vooruit twee ereleden 
rijker geworden. Twee leden die zich langdurig hebben ingezet voor ons 
korps: Math Jaspers en Jean Jeurissen. 

Math Jaspers
Over de band tussen Heer Vooruit en Math Jaspers las u twee weken 
geleden in het Weekblad. Math werd immers tijdens het jaarfeest niet al-
leen benoemd tot erelid, maar was tevens 50-jarig jubilaris. Hij is 50 jaren 
als muzikant aan de vereniging verbonden. Meer specifiek maakt hij deel 
uit van het KTK. Maar ook hij is niet alleen als muzikant aan Heer Vooruit 
verbonden. Math is ook oud papierophaler, kistenmaker, ondersteuner van 
de activiteiten van het Damescomité,  waaronder het kienen en hij verzorgt 
de muziek voor de drumband. Kortom een manusje van heel veel voor de 
vereniging. Ook heeft hij nog 8 jaren een bestuurslidmaatschap vervuld als 
afgevaardigde van het K.T.K. 

 

  

 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Jean Jeurissen 
Tijdens het Jaarfeest werd Jean Jeurissen benoemd  tot erelid van Harmonie 
Heer Vooruit. De band tussen Jean Jeurissen en het korps begint in 1954/1955 
en kent verschillende aspecten: muzikant, bestuurslid en boven al doener. 

Over zijn bestuursperiode kunnen we kort zijn. “Die anderhalf tot twee jaren 
waren niets voor mij.  Ik hou niet van papieren en vergaderen, ben meer een 
doener” zegt hij over de jaren rondom 2006. 

Als muzikant haalt hij steeds twee periodes aan: zijn periode bij Heer Vooruit, 
maar ook de periode bij de Boerenkapel, later Burghtkapel. Jean begon in 
1954/1955 bij Jean Pasmans met het leren op een alt-hoorn. Dat ‘koffiepotje’ 
zoals dirigent Driessen het noemde. Na Jean Pasmans volgden Bèr Pas-
mans en Sjer Walraven als leermeesters. Genoemde Driessen deed Jean 
veranderen van instrument. Jean bekwaamde zich in het spelen op trompet. 
Een instrument dat hij trouw bleef totdat dirigent Sipers hem vroeg voor een 
concours bariton te gaan spelen, hetgeen geschiedde. 

Van concoursen is Jean geen voorstander. “Niet de extra repetities” zegt hij, 
“maar die stress gedurende het concours zelf”. Repetities bezocht hij altijd of 
hij moest echt ziek zijn. Hij haalt aan dat hij bij het spoor moest werken tot 22 
uur en dan vervolgens toch nog het tweede deel van de repetities bezocht. 
Jean werkte als onderhoudmedewerker bij de NS.

 

  

 



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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Maar met de kapel heeft hij de meeste lol gehad. “Dat was een hechte 
groep.” Gevraagd naar verhalen volgen dan ook anekdotes over de kapel.  
Ook herinnert hij zich zijn eerste uittrekken met de harmonie. Het betrof een 
begrafenis (van Pierre Aarts) waarvoor hij vrij van school moest vragen. Van 
alle begrafenissen waarop Jean met de harmonie heeft gespeeld heeft hij 
het bidprentje bewaard. “toch al een aardig pakje”. 

Herhaald keert terug dat Jean naast het zijn van muzikant veelal bij Heer 
Vooruit betrokken was en is als de handen uit de mouwen moesten worden 
gestoken. Vele tenten zijn op- en afgebouwd, vele buffetten zijn bemand. 
Menig uur is bij Preuvenemint doorgebracht achter het buffet. Een anekdote 
komt boven water dat Jean gewerkt had bij Preuvenemint en vervolgens niet 
met de auto huiswaarts kon keren omdat auto’s voor de uitrit geparkeerd 
stonden. Te voet legde hij de weg naar Eijsden af, na een dag gestaan te 
hebben. Om 6 uur kwam hij aan in Eijsden en om 11 uur was hij weer pre-
sent op het Vrijthof. 

Ook niet onvermeld mag blijven dat Jean 26 jaar deel heeft uitgemaakt van 
het kerstnachtensemble. “Dat was toen nog een grote groep, die naar de 
Voogdij ging en door Scharn en Heer trok tot ’s morgens vroeg” vertelt hij. 
Die belangstelling is verminderd maar gelukkig bestaat de traditie nog. Ook 
heeft hij de belangstelling voor paasmaandag zien verminderen. Vroeger 
was de harmonie het sociale leven, de dinsdag was vaak nog leuker dan de 
maandag. Nu is die belangstelling minder omdat er meer keuze is voor de 
leden en dus ook andere verplichtingen. 

Jean werd in 2009 benoemd tot lid van verdienste van Heer Vooruit. 

Duidelijk is dat beide ereleden tientallen jaren aan Heer Vooruit verbonden 
zijn, ze beide een muzikaal verleden (en heden) hebben, bestuurservaring 
hebben opgedaan maar bovenal ook manusjes van alles voor de vereniging 
zijn. 
Heren, van harte proficiat met jullie verdiende toetreding als erelid tot de 
eregalerij van Heer Vooruit.



mail@essersbouw.nl
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Wie komt het bestuur of een commissie versterken?

Het functioneren van een vereniging is zwaar afhankelijk van het functi-
oneren van het bestuur, van commissies en vrijwilliegers. Een paar jaar 
geleden is de structuur van de vereniging vast gesteld met een bestuur, 
diverse commissies en comités. Het is nu aan de vereniging om ook te 
zorgen dat deze geledingen bemenst zijn en functioneren.

Een lang intro om te zeggen WE HEBBEN BESTUURSLEDEN en 
COMMISSIELEDEN nodig ! 

Het bestuur is al enige tijd op zoek naar een tweede secretaris. 
Ook kunnen we nog een opvolger van Monique Budy hard gebruiken. 
Kortom wie komt er helpen met het besturen van Heer Vooruit? 
De redactie van het Vooruitzicht kan eveneens nog versterking gebrui-
ken. Veel werk hiervoor kun je in eigen tijd verzorgen. Wil je schrijven 
over het harmonieorkest óf het KTK of de leerlingen meld je dan aan.
Diverse commissies kunnen leden gebruiken waaronder de activiteiten-
commissie. Iets voor jou??

Vele handen maken het werk licht, dus meld je aan bij het secretariaat!

De redactie van
Het Vooruitzicht 
wenst iedereen

een fijne vakantie!$



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
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Slotactiviteit – Voorspeeldag 
Als in Maastricht iets goed bevalt wordt het al snel een traditie. Als het twee-
maal goed bevalt kom je er voor de toekomst al bijna niet meer onderuit. In 
2011 vond de slotactiviteit van Heer Vooruit plaats in de tuin van de familie 
Braeken in de schaduw van kasteel de Burght en in 2012 werd dit herhaald. 
Ook nu weer werden door de onmisbare vrijwilligers de tenten opgezet in de 
tuin van Raymond en Agnes, die ook nu weer gastfamilie waren. 

Kortom de activiteitencommissie had ook dit jaar weer in de roos geschoten 
om aan de slotactiviteit/voorspeeldag op die manier invulling te geven. Op 
woensdag werd beslist dat de activiteit buiten zou plaatsvinden. Het gras 
was immers groen en mals van de vele regen, de komende dagen na de 
beslissing zou die conditie zo blijven, maar voor de zondag gloorde zon aan 
de hemel. En zo geschiedde. 

Onder een stralende zon vond de slotactiviteit plaats. De ‘vaste’ vrijwilligers 
hadden weer uren staan werken voor de harmonie, bakkerij Paulissen had 
de prijzen voor de harmonie aangepast en zo kon om 11 uur het Leerlingen-
orkest de dag openen met Aroso en Maja de Bij. Jo Cobbens laatste optre-
den met het Leerlingenorkest. Zie in dit Vooruitzicht (pag 15.)

Het Leerlingenorkest werd daarna ‘versterkt’ met het K.T.K. want een gast-
optreden diende zich aan.



10

Met dank aan de Kachelpiepers klonken de doedelzakken met o.a. Highland 
cathedral en Amazing Grace.

De eerste twee delen van het programma stonden in het teken van het Leer-
lingenorkest en leerlingen, die solo of in groepsverband optraden. Zie hier-
voor ‘Impressie muzikale optredens’ op pag. 22 in het Vooruitzicht. Tijdens 
de pauzes was er goed gezorgd voor de inwendige mens. Enkele dames 
van het damescomité bemensten de koffie- en gebaktent en het buffet was 
tevens geopend. Voor de jeugd waren er allerlei activiteiten waaronder een 
constant bezet tafelvoetbalspel, een sjoelbak, biljart etc. 
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Het derde deel van het programma stond in het teken van de Slagwerkgroep 
onder leiding van Patrick de Bie. Ook zij openden met een drietal leerlingen 
waarna de gehele groep o.a. The last emperor liet horen.

 

Het laatste deel van het programma werd ingevuld door ensembles. Onder 
leiding van Math Knubben traden een klarinetensemble met o.a. Creole dan-
ces, Blues episode en Morning on the range op en een saxofoonensemble 
met o.a.  Rigandon, Sarabande en Air.

Aan het einde van het muziekprogramma werden de vrijwilligers, de activi-
teitencommissie en de gastfamilie bedankt voor hun inzet voor Heer Vooruit. 
Aan het muzikale seizoen 2011-2012 is een einde gekomen. Nog een laatste 
repetitie en de vakantieperiode begint. Wij wensen u allen een prettige va-
kantietijd!



12

     

Voor de familie Verstraelen-Konings resteert alleen nog de vraag welk instru-
ment moet het worden. 
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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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Afscheid Jo Cobben 
als dirigent Leerlingenorkest

Zondag 17 juni 2012 nam Jo Cobben afscheid als dirigent van het Leerlin-
genorkest. Na bijna 20 jaren geeft hij het dirigeerstokje door. Jo heeft in die 
jaren veel leerling muzikanten zien komen en gaan. En niet alleen van jeug-
dige leeftijd. Leerlingen van alle leeftijden waren welkom als zij de basis van 
een instrument beheersten. Diverse concerten in diverse vormen kwamen 
langs. Play inns met andere verenigingen vonden plaats.
 

    

Absoluut hoogtepunt was voor Jo het promsconcert met het Leerlingenorkest 
in 2006 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Heer Vooruit. In een 
tent op het Kennedyplein speelde 'zijn' orkest o.a. met Dejá Vu en balletgroep 
Heer. Niet onvermeld wil hij ook laten het concert in de Zoo in Antwerpen op 
het Onze Lieve Vrouwenplein in het kader van de dag van de blaasmuziek. 
Een bijzondere serie zette het Leerlingenorkest onder leiding van Jo Cobben 
neer met de decemberconcerten bij Van der Valk. December jl. vond het vijfde 
concert op rij plaats. Steeds een melange van kerst- en decemberklanken. 

Inherent aan een leerlingenorkest is dat een aantal leerlingen doorstroomt 
naar het harmonieorkest of klaroen en tamboerkorps (ktk), maar ook dat leer-
lingen na verloop van tijd stoppen. Het is dus een continu proces van het 
starten met nieuwe leerlingen en afscheid nemen.
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Het optreden met het Leerlingenorkest tijdens de slotactiviteit van Heer Voor-
uit was zijn laatste activiteit/optreden met dit orkest. Met ‘American panora-
ma’ nam hij afscheid. Namens Heer Vooruit ontving hij uit handen van Agnes 
Braeken een fotoboek over zijn jaren als dirigent van het leerlingenorkest, 
aangevuld met een persoonlijke noot in het boek van ieder lid van dit orkest. 

Jo bedankt voor je jarenlange inzet voor Heer Vooruit als dirigent van het 
Leerlingenorkest! Jo blijft als instructeur van het ktk en als muzikant verbon-
den aan Heer Vooruit. Het dirigeerstokje wordt na de zomervakantie overge-
nomen door Willy Sour, momenteel ook al verbonden aan Heer Vooruit.



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Jaarfeest 2012:  9 jubilarissen en 2 ereleden 
Op maandag 9 april vond het Jaarfeest 2012 van Harmonie Heer Vooruit 
plaats. Aan het einde van de dag was de Heerder vereniging een prachtig 
opgeluisterde mis, een geslaagd feest, negen jubilarissen en twee ereleden 
rijker. Voorzitter Raymond Braeken, het bestuur en de activiteitencommissie 
hadden een drukke dag. 

Sommige leden noemen het opluisteren van de mis in de St. Petrus Ban-
denkerk in Heer het mooiste concert van het jaar. En het moet zeker 
gezegd, het harmonieorkest o.l.v. Ingeborg Stijnen had het dit jaar ook weer 
goed voor elkaar. ‘Festmusik der Stadt Wien’ was de opening en verder 
werden o.a. ‘Angels’ en ‘Royal Processional’ ten gehore gebracht. Muzikaal 
werd de samenwerking met het koninklijk St. Caeciliakoor onderstreept 
door 2 trompetten en 2 trombones van de harmonie, die het koor muzikaal 
op onderdelen ondersteunden. Na afloop klonk op een tochtig kerkplein 
‘Religieux’ waarna het korps onder aanvoering van jubilaris en tamboermaî-
tre koers zette richting begraafplaats. In het midden van het korps bij het 
bestuur wethouder André Willems. 

Jubilaris Math Jaspers en voorzitter Raymond Braeken brachten een bloe-
menhulde aan de overleden leden terwijl het harmonieorkest speelde. Het is 
altijd weer een indrukwekkend moment om als korps over de begraafplaats 
te trekken en stil te staan bij het verleden
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De jubilarissen Math Jaspers (50 jaar lid van Heer Vooruit), Huub Boelen 
(40) en Wies Budy (25) werden als eerste toegesproken door de voorzitter. 
Raymond had bij iedere jubilaris een passend verhaal over de inzet van 
de muzikant voor de vereniging. Vele jaren inzet voor Heer Vooruit werden 
aangehaald. Van iedere jubilaris heeft u het verhaal kunnen lezen in het 
vorige Vooruitzicht. 

Maar liefst vijf 12,5 jarige jubilarissen werden vervolgens in de spotlights 
gezet: Maarten Bovy, Jos Cobben, Pie Soudant, Michel van Hooren en 
Raymond Essers. De laatste jubilaris was Elroy Partouns die 25 jaar lid is 
van de Limburgse bond van Muziekgezelschappen. 
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Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl
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MAASTRICHT    
Einsteinstraat 18
Tel. 043-3671700
globus@toerkoop.nl

EIJSDEN
Emmastraat 1

Tel. 043-4092870
globus.eijsden@toerkoop.nl

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur
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WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

T (043) 362 17 05
info@bloemenkicken.nl
www.bloemenkicken.nl
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Naast de eer en toespraken van de vereniging werden zij ook toegesproken 
en onderscheiden door Guus Horssels en René op den Buijs van de bonden 
L.B.M. en L.B.T. 

Alvorens aan de receptie te beginnen reikte de voorzitter 4 rozen uit, een 
symbool van Heer Vooruit aan de leden die het afgelopen jaar zijn toegetre-
den tot harmonieorkest of KTK. Het slotakkoord was de benoeming van twee 
leden tot ereleden van Heer Vooruit: Jean Jeurissen en Math Jaspers viel de 
eer te beurt toe te treden tot de eregalerij van de vereniging. Beide vanwege 
hun langdurige verdiensten voor Heer Vooruit. 

De rozen waren er dit jaar voor Bernice Magnée, Roos van der Linden, 
Winfried Bruinen en Patrick de Bie.
De receptie werd geopend door het Damescomité van de vereniging. Zij 
hebben zich het afgelopen jaar weer op diverse fronten ingezet om geld in te 
zamelen voor de vereniging. Ook nu weer konden zij de vereniging een finan-
ciële toezegging doen. Waarvoor hartelijk dank dames!

Na het officiële gedeelte en het buffet was er plek voor een primeur. De eerste 
Heerder flashmob vond plaats in de foyer van Aen de Wan. ‘Uit het niets’ werd 
de geoefende ‘dans’ spontaan uitgevoerd. Een swingende boel tot gevolg. U 
kunt de flashmob bekijken: http://youtu.be/sWpwv8pikdQ        
http://www.youtube.com/watch?v=kw3bBz0QwI8&feature=youtu. be. 
Met dank aan de partner van Marja Pasmans.
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 Graag willen wij iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken 
voor de overweldigende belangstelling, de hartelijke en mooie 
woorden, de bloemen, de vele attenties en zoenen, die wij 
afgelopen paasmaandag ter ere van ons jubileum van jullie 
hebben mogen ontvangen. De muzikale opluistering van de mis 
verliep prima en was dit jaar extra bijzonder, doordat enkele 
van onze koperblazers samengespeeld hebben met het koor. 
Mooi en voor herhaling vatbaar! De receptie was feestelijk, 
gezellig en druk en het buffet, geschonken door het 
damescomité, was helemaal geweldig.  
Door dit alles is ons jubileum een hele speciale en 
onvergetelijke dag voor ons geworden. De tijd bij de 
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Impressie muzikale optredens leerlingen

Tijdens de slotactiviteit presenteerden diverse leerlingen zich met hun 
instrument. Zo waren er optredens van Koen Mourmans, Sarah Schrieder, 
Daniëlle Lochs, Sjors Dirix, Luc van Gerwen, Simone Lochs, Zenja Ubachs, 
Nick Jeurissen, Lukas Jaspers, Marco Essers, Bernice Magnée en Johanna 
Griep. 
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Galaconcert 2012

De laatste repetitie voor de vakantie heeft inmiddels plaatsgevonden en 
iedereen geniet hopelijk van een welverdiende vakantie. Over een aantal 
weken moet de accu weer opgeladen zijn want dan beginnen we voor de 
11e keer aan de voorbereiding van weer een nieuw Galaconcert.
Het belooft weer speciaal en spannend te worden. Na 10 jaar in de ver-
trouwde omgeving van het oude CAC te hebben geconcerteerd stappen 
we nu over naar een nieuwe locatie. Voor diegenen die het nog niet weten. 
Onze gastheer Mercedes-benz CAC is verhuisd naar het Gelissendomein 
nummer 5 . Het pand is in Maastricht ook wel bekend als het voormalige 
PLEM gebouw. Het gebouw beschikt over een prachtige theaterzaal met 
een capaciteit van 406 plaatsen. Gezien de grote belangstelling voor het 
Galaconcert heeft de Galacommissie in overleg met het bestuur besloten 
om dit jaar op twee achtereenvolgende avonden te concerteren. Dat is op 
zich al weer een hele grote uitdaging voor organisatie en muzikanten. Aan 
de andere kant is het ook fantastisch dat we er in slagen om twee keer de 
zaal te vullen.
Dirigent en muziekcommissie hebben weer heel wat vergaderd om tot een 
mooi uitgebalanceerd muziekprogramma te komen. Ook voor onze drie 
solisten wordt het spannend. Voor Josette Aerts wordt momenteel een werk 
voor althobo en harmonie orkest gecomponeerd. Componist is Andreas van 
Zoelen die bij Harmonie Heer Vooruit elk jaar weer betrokken is bij de muzi-
kale invulling van het Galaconcert.

Voor Hind en Ana Rucner is het de eerste keer dat ze samen met een har-
monie orkest spelen. Op dit moment worden de arrangementen gemaakt en 
het is dus weer erg spannend hoe een en ander gaat klinken.
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beschouwd worden als de kick off voor het Galaconcert 2012. 
Reserveer nu alvast deze datum. Op korte termijn volgt er meer info over de 
activiteit van 2 september. 

Kaartverkoop is een luxe probleem!!
Voor de vrijdagavond zijn er op dit moment geen kaarten meer beschikbaar. 
Indien er voor deze avond nog kaarten beschikbaar komen, zal dit via een 
nieuwsbrief en Ons Weekblad bekend worden gemaakt.

Voor de zaterdag avond zijn er op het moment van schrijven nog welgeteld 
48 kaarten ter beschikking. De verwachting is dat wanneer de eerste info in 
Ons Weekblad verschijnt ook deze laatste kaarten heel snel weg zullen zijn. 
Wil je dus nog kaarten kopen voor de zaterdag is het raadzaam om heel snel 
met Monique Budy contact op te nemen. 043 3614014

De organisatie wenst iedereen een fijne vakantie 
en een goede voorbereiding op het Galaconcert 2012

Namens de Commissie Galaconcerten

Jean Boelen
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Wis geer……..

• Ook dit jaar hebben weer diverse leerlingen een diploma behaald  
 met hun instrument. Diploma’s werden uitgereikt aan:
 o Twan Visser: drums pop/jazz graad A
 o Kevin van Wissen: kleine trom drumband A
 o Naomi Hoofs: kleine trom drumband A
 o Koen Mourmans: trombone Prelude
 o Isa Welten: klarinet Prelude
 o Ferdi Lamkin heeft saxofoon graad C.
Alle muzikanten natuurlijk van harte proficiat met dit resultaat!

• Op 22 mei jl. vonden TV-opnamen met Beppie Kraft plaats. Enkele  
 dagen na de opnamen ontving het secretariaat onderstaand bericht.

Dag Ingeborg en bestuursleden van de Harmonie” Heer Vooruit, 
In aansluiting op onze fijne samenwerking kan ik jullie melden dat de beeld-
en geluidsopnamen van Beppie met de harmonie “Heer vooruit” erg fraai zijn 
geworden. Natuurlijk krijg jij en een afvaardiging van het bestuur het resultaat 
nog voor de uitzending te zien.
Ook dank aan het bestuur en de leden van de harmonie die alle medewerking 
verleenden om een mooi resultaat te bereiken.
Nogmaals allen hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking!
  
Met vriendelijke groeten,
Maurice  Nijsten en Dénise
 
Zoals bekend worden de opnamen op 22 september a.s. door 
L1TV uitgezonden. 

• Op zondag 16 september a.s. vindt een activiteit voor de jeugd   
 plaats.  Belangstellenden bezoeken het nieuwe klimpark van   
 Snow World in Landgraaf. Je kunt je aanmelden bij Agnes Braeken  
 tot 1 september a.s. Deelname kost € 10,00. Daarvoor bezoek je  
 het park, is vervoer geregeld en wordt de inwendige mens met een  
 bbq versterkt. Het aanmeldformulier is te downlaoden op de website  
 www.heervooruit.nl
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• Dat het bestuur volop bezig is met het verwerken van de resultaten  
 van de gesprekken ‘Vijf vragen Plezier in muziek maken’. De laatste  
 gesprekken zijn onlangs geweest en na de zomervakantie worden de  
 uitkomsten gepresenteerd. 
• Dat het het K.T.K. aanwezig was tijdens de family day  n.a.v. de ope 
 ning van het nieuwe Mercedes-gebouw in Randwijck? Dat een aantal  
 vrijwilligers van de harmonie activiteiten verrichten ten behoeve van  
 de family day en de harmonie?

• Dat Nadine Cobben nog steeds medewerkers kan gebruiken voor het  
 preuvenemint op zaterdag en zondag 25 en 26 augustus. Opgeven  
 dus!!!
• Dat het KTK al eens naar Rotterdam ging, het damescomité bowlde,  
 de jeugd op kamp was en het bestuur nu op kookles. In Kookstudio  
 Kicken leerden de bestuursleden de kneepjes van het vak. 

• Dat het KTK 9 september naar Alsdorf gaat?
• Dat de jeugd 16 september naar Landgraaf gaat?
• Dat de repetities weer op 21 augustus beginnen?
• Dat we in de maand april tot op heden het hoogst aantal kilo’s oud  
 papier is opgehaald. Het was maar liefst 25.080 kg.




