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Voorwoord

Eindelijk ligt er weer een exemplaar van het Vooruitzicht voor u. Door de ge-
ringe omvang van de redactie en de drukke bezigheden van de hoofdredac-
teur in het najaar met het WK Wielrennen is het najaarsnummer helaas ko-
men te vervallen. Maar nu is er weer een Vooruitzicht. 
Dank op de eerste plaats aan onze adverteerders, die deze uitgave weer 
mede mogelijk hebben gemaakt. Door uw steun kan het Vooruitzicht ook in 
2013 weer verschijnen. 
We pakken de draad op na de zomervakantie. Heer Vooruit was op het Vrijt-
hof aanwezig bij het Preuvenemint en de 11e van de 11e. Met deze gezellige 
manieren van werken kon de clubkas weer gespekt worden. De mis werd 
opgeluisterd in de OLV kerk net zoals met Paasmaandag,  het KTK ging naar 
Alsdorf en de leerlingen naar Snowworld. Over dit alles lezen jullie en zien de 
foto’s. 
Het concert van het KTK en de Colchester band ontbreekt natuurlijk ook niet, 
evenals het Galaconcert dat recent plaatsvond. Wat waren onze muziekge-
zelschappen, het KTK, de Slagwerkgroep en het Harmonieorkest weer goed! 
We staan ook nog stil bij Peter Budy, die ons in de zomer is ontvallen. 
Kortom weer genoeg te lezen en te bekijken waarbij u de laatste jaren in de-
cember steeds een versierde kerstboom en een jaar in beeld overzicht aan-
treft. 
Iets minder deze keer over het Leerlingenorkest. Door extra repetities van het 
harmonieorkest en door bezette zalen van Aen de Wan hebben zij een aantal 
malen naar de vrijdag moeten verhuizen, hetgeen geen geweldig resultaat 
was. Vanaf december gaan ook zij er weer fris tegenaan in een hogere repe-
titiefrequentie (wekelijks). 
Jullie begrijpen dat de redactie hard behoefte heeft aan uitbreiding. Liefst van-
uit elke geleding van Heer Vooruit één persoon. Schroom dus niet contact op 
te nemen met de redactie om te bezien hoe je kunt meewerken. 

Prettige feestdagen, 
een goed 2013 (bij de redactie?) 
en veel leesplezier.

De redactie 
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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
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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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VOORUIT IN 2013!

Ook dit jaar wil ik de traditie voort zetten om als voorzitter bij de wisseling van 
het jaar stil te staan bij het afgelopen jaar en VOORUIT te blikken. 
  
In 2012 hebben zich weer velen ingezet voor de vereniging. Muzikanten, niet-
spelende leden, vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden en sponsors/ad-
verteerders allemaal hebben ze  hun steentje bijgedragen om Heer Vooruit 
vooruit te helpen.
Dank daarvoor aan jullie allemaal!
Zonder jullie inzet was er geen slotactiviteit geweest, geen Paasmaandag/
Jaarfeest, fantastische uitstraling in de carnavalsoptocht , kledingmarkt,  kien-
avond of oud papier ophalen. Geen Vooruitzicht, geen uitstapjes naar Alsdorf 
of Snowworld, geen opluistering van de mis in de OLV kerk of concert met de 
Colchesterbrassband geen Galaconcert of Winterwandeling om maar voor-
beelden te noemen. Het verenigingsjaar was weer goed gevuld met vele ac-
tiviteiten. Een druk jaar zoals ik in de vooruitblik voor 2012 voorspelde. In het 
jaaroverzicht vindt u een uitgebreide opsomming van onze activiteiten van het 
bijna achter ons liggende jaar.

Helaas hebben wij dit jaar ook afscheid moeten nemen van onze leden Huub 
Hoche en Peter Budy en onder meer ons oud lid Jo Evers. Vele jaren hebben 
zij zich ingezet voor onze vereniging. Op passende wijze heeft Heer Vooruit 
de uitvaarten van Huub en Peter opgeluisterd. 
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Als dirigent van het Leerlingenorkest hebben we ook afscheid genomen van 
Jo Cobben. Tijdens de slotactiviteit stond Jo voor de laatste maal voor het 
Leerlingenorkest. De Leerlingen boden hem een fotoboek aan met een over-
zicht van zijn 18 jaren als dirigent van dit muziekgezelschap. In Willy Sour 
hebben wij een opvolger voor Jo gevonden, die reeds met veel enthousiasme 
is begonnen.  

Tijdens het Jaarfeest werden 8 muzikanten in het zonnetje gezet, goed voor 
177.5 jaren lidmaatschap van Heer Vooruit en daar kwamen nog een aantal 
jaren van de bondsjubilaris bij. Als klap op de vuurpijl kregen we er ook nog 2 
Ereleden bij. Iets waar we trots op kunnen zijn en een afspiegeling is van de 
hechte  binding van onze leden met Heer Vooruit.

Twee muzikale hoogtepunten sloten het jaar af. Allereerst was er eind oktober 
een concert van het KTK samen met de Colchesterbrassband en recent het 
elfde Galaconcert, voor het eerst een “concertreeks” van twee dagen. Beide 
gelegenheden voor de dirigenten Jo Cobben, Patrick Debie en Ingeborg Stij-
nen om zich met de muzikanten te presenteren aan een groter publiek. En 
dat deden de beide geledingen met verve. Het KTK verzorgde op uitstekende 
wijze het eerste deel van het gezamenlijke concert met de brassband afge-
wisseld met de verrassende slagwerkgroep. De leden van het harmonieorkest 
lieten op uitstekende wijze van zich horen bij de harmoniewerkstukken en de 
voortreffelijke begeleiding van de solisten Josette Aerts, Hind en Ana Rucner.. 

De winterwandeling, alweer een activiteit van onze immer bezige Activiteiten-
commissie, sluit het jaar op 2012 af. Stel hun niet teleur… jullie zijn van harte  
welkom!

Nog even en 2013 doet haar intrede. Wat zal het jaar brengen? U hebt van 
het bestuur nog een terugkoppeling te goed over de vijf vragen “Plezier met 
muziek” waarmee we bezig zijn geweest met groepen muzikanten uit alle 
geledingen. Zie ons activiteitenoverzicht voor de activiteiten die alweer ge-
pland zijn. Heer Vooruit zal daarbij weer een beroep op u doen en hopelijk 
niet tevergeefs
Ik wens jullie en jullie dierbaren een prettige kersttijd, goede jaarwisseling en 
het allerbeste voor 2013!

    Raymond Braeken, voorzitter
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Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

Email: weertsdorpstraat@electro.nl
Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
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E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl
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Galaconcerten 2012 – Wat een feest!!

Harmonie Heer Vooruit mag zich gelukkig prijzen met het concept van haar 
jaarlijkse Galaconcert. Voor de 11e keer is men er in geslaagd om een fan-
tastische muziekavond te presenteren met solisten die op hoog niveau musi-
ceerden en die op een meer dan uitstekende wijze begeleid werden door het 
Harmonie orkest onder leiding van haar dirigent Ingeborg Stijnen. 
Twee avonden werd er voor een uitverkochte zaal gespeeld in het theater be-
horend bij het nieuwe kantoor van het Mercedes-Benz CAC in Randwijck. Op 
vrijdagavond werd voor aanvang van het concert door sponsor Sevagram de 
vrijwiliger van het jaar bekend gemaakt, waarna het de beurt was aan de har-
monie om aan de hooggespannen verwachtingen van het publiek te voldoen.

foto's 'angelssky'



  

     

BOVAG   AUTOBEDRIJF

BEN GEIJSELAERS
Dorpstraat 75  •  6227 BL Heer-Maastricht

Telefoon 043-3610775 • Telefax 043-3671682

Ingang werkplaats:         Voor al uw reparaties en onderhoud
Pastoor Heynenstraat         aan personen- en bedrijfsauto’s

   •  Diners               •   Lunches         •   Vergaderingen

Ruime parkeergelegenheid

Akersteenweg 218 • m6227 AE Maastricht • Tel. 043-3610600
www.indenhoof.nl



6

Het programma werd geopend met een Mars uit de tweede Jazz Suite van 
Sjostakovitsj, gevolgd door de Jubilante Ouverture van Alfred Reed.
Daarna was het de beurt aan Josette Aerts, soliste op alt hobo. Componist 
Andreas van Zoelen componeerde voor Josette en de Harmonie het werk 
Moodswings. Op briljante wijze vertolkte zij dit stuk en betoverde zowel orkest 
als publiek met haar klanken.
Na The Spirit of St. Louis en opnieuw een dans uit de tweede Jazz Suite van 
Sjostakovitsj was het de beurt aan celliste Ana Rucner die met een prachtige 
vertolking van De Zwaan uit Carnaval der Dieren het publiek wist te ontroeren. 
Het eerste deel voor de pauze werd afgesloten met The Stars and Stripes 
forever van Philipp Sousa.

foto's 'angelssky'
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthopedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

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

❏   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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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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Na de pauze is het programma traditioneel lichter van snit en waren het  de 
zangeres Hind en Ana Rucner die elkaar afwisselden. Het Harmonieorkest 
bewees dat men ook in de lichte muziek, samen met het begeleidende 
combo Vive le Vink uitstekend kon musiceren. Zo vloog het tweede deel van 
het programma voorbij .
Met een toegift van de drie solisten die samen het nummer WAVE speelden 
kwam een einde aan de eerste concertavond. 

Zoals gewoonlijk werd de avond gepresenteerd door Monique Budy die dit 
op de van haar bekende voortreffelijke wijze deed.
Op zaterdagavond opnieuw een zeer geslaagd concert met als uitsmij-
ter een extra optreden van celliste Ana Rucner tijdens de afterparty in de 
Mercedes-Benz Lounge.

foto's 'angelssky'
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Op zondagochtend werd door een groep vrijwilligers theater en Mercedes-
Benz  Lounge weer opgeruimd en werd er samen nog even teruggeblikt op 
een fantastisch weekend vol muziek.

Kortom een prachtig weekend voor Harmonie Heer Vooruit. Liefst 980 be-
zoekers in twee concerten. Daar mag Heer Vooruit trots op zijn. Een woord 
van dank aan iedereen die op zijn/haar wijze een steentje heeft bijgedragen 
om het elfde Galaconcert tot een succes te maken.

Namens de Galacommissie.  Jean Boelen.
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In memoriam Peter Budy 

In de zomer werd voor de 2e maal in korte tijd Heer Vooruit getroffen door het 
overlijden van een van de leden. Op 6 augustus jl. ontvingen wij totaal onverwacht 
het droevige bericht van het overlijden van Peter Budy. Peter is vanaf 1968 lid van 
onze vereniging. 
In 1968 begon hij bij de drumband. Hoewel op dat moment woonachtig in Ulestra-
ten kwam hij via de familierelaties bij Harmonie Heer Vooruit. Vanuit de drumband 
schoof Peter door naar het harmonieorkest als slagwerker. Hij bleef wel lid van 
de drumband en hielp deze ook mee bij bijv. concoursen. Hij sprak zelf van een 
dubbellidmaatschap. Tijdens het jaarfeest 2008 hebben we stil gestaan bij zijn 40 
jarig jubileum bij Heer Vooruit. 
Binnen zijn familie was Peter de enige muzikant, maar binnen de familie Budy was 
hij een van de leden van het familieorkest. Peter bezocht trouw de repetities. Altijd 
aanwezig maar nooit op de voorgrond, altijd ondersteunend aan de vereniging. 

Afscheid nemen doet pijn zeker na een band van 44 jaren. Niet voor niets sier-
den de trommelstokken jouw annonce. We zullen je missen Peter. Als laatste eer 
aan jou vormden de drumband en vaandelgroep van Heer Vooruit en bestuur 
een erehaag bij jouw baar. Tevens hebben wij graag gehoor gegeven aan het 
verzoek om jouw laatste reis muzikaal te begeleiden. 
Heer Vooruit wenst zijn vrouw Jenny, kinderen Mark (en Stéphanie), Erik en 
Manon heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
Peter, bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit. We zullen je missen. 
Als vereniging hebben wij een condoleance gestuurd, waaraan de secretaris een 
persoonlijk tint gaf. José Froyen heeft in de brief een gedicht geschreven, dat op 
verzoek van de familie is voorgelezen tijdens de uitvaart. 

   Je rende rond in het duister
   Gevangen door je eigen geest
   Niemand kan zich inbeelden hoe jouw 
   leven is geweest
   Chaotisch, Angstig, Zwart, en Eindeloos
   Dat maakte jou zo gefrustreerd en boos
   Hoeveel is het leven waard als het een 
   oneindig gevecht blijkt?
   Wanneer kan je zeggen dat je je grens 
   hebt bereikt?
   Je hebt je eigen keus gemaakt
   Alleen en doelbewust
   Van een oneindig gevecht
   Naar oneindige rust

 

 

Je rende rond in het duister 
Gevangen door je eigen geest 
Niemand kan zich inbeelden hoe jouw 
leven is geweest 
Chaotisch, Angstig, Zwart, en Eindeloos 
Dat maakte jou zo gefrustreerd en boos 
Hoeveel is het leven waard als het een 
oneindig gevecht blijkt? 
Wanneer kan je zeggen dat je je grens 
hebt bereikt? 
Je hebt je eigen keus gemaakt 
Alleen en doelbewust 
Van een oneindig gevecht 
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Kleding- en snuffelmarkt damescomité 

Begin oktober presenteerde het Damescomité een nieuw product: de gecom-
bineerde snuffel- en kledingmarkt op één zondag. En het resultaat mocht er 
zijn. Vele honderden bezoekers vonden de weg naar Aen de Wan, ondanks 
diverse andere activiteiten elders. Het was even passen en meten met het 
opbouwen want de benedenzaal in Aen de Wan is behoorlijk kleiner gewor-
den. En net als bij het kienen waar deelnemers een bepaalde kienkaart willen 
hebben, willen deelnemers aan een markt, per se een bepaalde plaats/stand 
hebben. 

Alles is gereed als het ongeduldig wachtende publiek op zondagmorgen naar 
binnen mag komen. En de bezoekers blijven de hele dag door komen. Na-
vraag wijst uit dat de borden in Heer en de agenda van het Zondagsnieuws 
voor de nodige reclame hebben gezorgd. Na afloop zijn de dames van het Da-
mescomité opgetogen over het slagen van de nieuwe formule van twee mark-
ten op één dag.  Dames bedankt voor jullie inzet in 2012 voor Heer Vooruit!
Volgende activiteit na de carnavalsoptocht is de jaarlijkse kienavond ‘Gaank 
toch kiene’ op 16 maart 2013. 
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K.T.K. naar Alsdorf                 door Leon de Roy

De eerste activiteit van het Klaroen- en Tamboerkorps na de zomervakantie 
betrof een bezoek aan Alsdorf op 9 september jl. Per bus vertrok om 11.30 
uur het hele gezelschap: 27 muzikanten, 4 bestuursleden en 18 enthousi-
aste supporters, richting Alsdorf/Hoengen. Daar was een groot tweedaags 
feest ter ere van het 20-jarig bestaan van het Trommler- und Pfeiffer Korps 
Blue Jackets in en om de Festhalle aan de Marktstrasse. 

 

 

 

 

In totaal namen 41 korpsen uit Nederland en Duitsland deel aan het muziek-
feest, dat bestond uit een grote ‘streetparade’ met 23 korpsen en optredens 
in de Festhalle. Zonder te chauvinistisch te zijn stak Heer Vooruit er met kop 
en schouders boven uit tijdens de parade. Zowel qua muziek als uniformen, 
en dat werd door het publiek bijzonder op prijs gesteld.



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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������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

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

8  9

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



16

Veel applaus met Jos Cobben als gelegenheids tambour-maître, die het 
voortreffelijk deed. Tijdens de parade werd nog voor een groter publiek ge-
counterd en dat was natuurlijk echt iets dat bij de Duitsers in de smaak viel. 

Ook het staande werk in de Festhalle werd zeer gewaardeerd en het  gehele 
optreden werd beloond met de 1e prijs !

Alle muzikanten van Heer Vooruit waren eensgezind; het was een voortreffe-
lijke dag waar ze met plezier aan zullen terugdenken en die beslist nog eens 
mag worden overgedaan. Kortom, allemaal tevreden gezichten en dat is ook 
wat waard.

     

 

  

 

  



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Leerlingen naar Snowworld

De eerste activiteit van de leerlingen na de zomervakantie was een bezoek 
aan Snowworld. Daar denk je in de zomer niet meteen aan, maar onze 
leerlingen gingen dan ook niet op de latten staan. Zij hielden zich bezig met 
klimmen en klauteren, met touwbruggen te bedwingen en andere overle-
vingsacties in het zogenaamde Snowworld Outdoor Park. In het nieuwe 
Outdoor Park in  Landgraaf kun je naar hartenlust klimmen en klauteren. Bij-
voorbeeld in het Adventure Park, hier kun je via touwladders en hangbrug-
gen van paal naar paal klimmen. En in de touwen gingen onze deelnemers. 

Alle leerlingen hebben het park ‘overleefd’, dat wil zeggen de groep keerde 
met even veel personen ’s avonds terug in Heer als waarmee ze rond het 
middaguur waren vertrokken. Niemand is in de touwen blijven hangen. En 
zij die het toch te gewaagd vonden stopten op momenten dat zij dat wilden.
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Maar er waren genoeg durfals die van begin tot einde volbrachten. 

Niet alleen het sportieve element maakte deel uit van het programma. Voor 
de inwendige mens was in de vorm van een afsluitende BBQ ook gezorgd. 
Een leuke activiteit van de commissie jeugd en opleiding  als start van het 
nieuwe seizoen. 
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Heer Vooruit bemenst buffetten bij 
Preuvenemint en de 11e van de 11e

Ook dit jaar heeft Heer Vooruit weer geholpen bij twee evenementen op 
het Vrijthof. In augustus werden twee dagen buffetten bemenst tijdens het 
Preuvenemint. Op zaterdag en zondag was het buffet voor het ‘Museum aan 
het Vrijthof’ het domein van Heer Vooruit. Helaas dit jaar geen uitzicht op het 
podium/kiosk en ook helaas een plek waar een kakafonie aan geluid te horen 
was. De muziek van diverse tenten en de centrale muziekvoorziening kwa-
men voor onze tent bijeen. 

Ook dit jaar hadden onze vaste werkvoorbereiders het buffet en de organisa-
tie weer prima in orde. Peter Kicken, Pie Soudant, Peter Smeets, Raymond 
Braeken en Nadine Cobben een compliment hiervoor.  

 

 

 



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



20

Dank ook aan de vrijwilligers die ten behoeve van onze verenigingen de buf-
fetten hebben bemenst en voor de broodjes en koffie hebben gezorgd. De 
opbrengst van het Preuvenemint is toch altijd weer een mooie bijdrage. 

Misschien nog wel gezelliger is het ‘werken’ met de 11e van de 11e. Ook nu 
weer was een stuk van het buffet voor Heer Vooruit. Samen met o.a. K.O.H. 
Eijsden en St. Michael Heugem werd het lange buffet voor de Struyszijde van 
het Vrijthof gerund. Een keur van artiesten trad vanaf 11.11 uur op tot klokslag 
20.00 uur en vanuit ons deel van het buffet was dat prima te volgen. De rava-
ge van de plastiek bekers bleef achter op het plein, maar glazen spoelen was 
door het gebruik van plastiek niet aan de orde. Volgend jaar op een maandag. 

 

 

 

  



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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Concert K.T.K. met Colchester Band 

Met enige vertraging arriveert op zaterdagavond 27 oktober 2012 de Col-
chester brassband van het Britse eiland. Vier uren wachten voordat de boot 
uit Dover mocht vertrekken is de oorzaak hiervan. Na een reis die 's mor-
gens om half zes is begonnen in Colchester, komt de bus met muzikanten 
direct naar Aen de Wan, waar de nodige publieke belangstelling in afwach-
ting is van hun komst.

Tijd om even te informeren bij Marcel Boom, die ervoor gezorgd heeft dat de 
band Heer aan doet, hoe hij bij Heer Vooruit terecht is gekomen. Marcel is 
bij toeval bij de Colchester band gekomen. Einde jaren '90 miste de brass-
band een bassist en de eigenaar van het hotel waar de band toen verbleef 
wist nog wel een bassist: Marcel Boom. Sedertdien trekt Marcel met de 
band mee en verblijft hij hiervoor ook regelmatig in Engeland.

De brassband toert jaarlijks en dit jaar is voor de tweede maal Zuid Limburg 
aan de beurt. Gelet op het rijtijdenbesluit voor de buschauffeur zocht hij een 
concertlocatie dicht bij hotel In den Hoof waar de band verblijft. En ja, dan is 
Aen de Wan letterlijk op loopafstand hiervan.

 

 
 



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Een half uur later dan gepland, maar een aardrijkskunde/geografieles over 
Engeland, Essex en Colchester van ‘juffrouw’ en presentatrice Agnes Brae-
ken rijker, start het gezamenlijke concert van ons Klaroen- en Tamboer-
korps en de brassband uit Engeland. De muzikanten onder leiding van Jo 
Cobben bijten het spits af met de opvoering van de twee werken die ook bij 
het concours één jaar eerder tot succes hebben geleid (Burlesco romance 
en Der Niedraumars). 

Samen met de slagwerkgroep onder leiding van Patrick de Bie verzorgen 
zij een één uur durend programma met wisselende werken. De afsluiting 
van de slagwerkgroep met een werk in Oosterse sferen (The last Emperor) 
maakt indruk.
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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
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Haal meer uit je huis.

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922
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043- 3252074
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In de pauze vertelt Marcel Boom dat een brassband altijd bestaat uit 29 
leden, hetgeen een rechtstreeks gevolg is van de bezetting. Ook deelt hij 
mede dat de band jaarlijks op concours gaat. Van inhuur van muzikanten 
mag geen sprake zijn en omdat het op concours gaan een jaarlijkse aange-
legenheid is, wordt er ook niet zoveel waarde aan gehecht dan hier bij de 
5-jaarlijkse concoursen.

Na de pauze is het podium voor hen. Onder leiding van Peter Ivey verzorgt 
de Colchester band het tweede deel van het programma met o.a. The mask 
of Zorro. Na bijna anderhalf uur musiceren valt ook hen valt een hartelijk ap-
plaus ten deel. O.a. Nuenen en Pey-Echt zal de band nog aandoen. 

 

 

 

  



24

 

 
 
           THEMA:  
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 



 



 









 



25

JAAR IN BEELD: 2012
 

 

 

 

 

 

Vastelaovend     Kienavond damescomité 

Jaarfeest 

     Afscheid Jo Cobben als dirigent
     Leerlingenorkest

Slotactiviteit 
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Alsdorf      Snowworld

 

                  
Concert KTK-Colchester band  O.L.V. Kerk

   
  

Galaconcert     Winterwandeling 2011
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Wis geer 
• Dat sinds kort een tafelvoetbalbaantje staat in de gang bij de 
 bestuurskamer, gesponsord door José Froyen;
• Dat in augustus het Harmonieorkest de mis opluisterde in de O.L.V.       
             kerk;

• Dat een nieuwe AMV-klas is gestart onder leiding van Josette Aerts.            
             Wij heten als leerling van Heer Vooruit van harte welkom:
             Milan Jaspers, Xander Lochs, Robin Urlings, Jemima Veenhuizen            
             en Natascha Lind.
•  dat op 22 februari 2013 de herhaling plaatsvindt van 
 "Daar is mijn vaderland" met Beppie Kraft en 
 Harmonie Heer Vooruit.

Agenda
• 29 december: Winterwandeling
•   6 januari: Inhalen Prins in Heer
• 26 januari: Ophalen oud papier
• 11 februari: Carnavalsoptocht Heer
•   6 maart Jaarvergadering
•   16 maart: Jaarlijkse kienavond Gaank toch kiene, Damescomité

 

 

 




