
1

29e jaargang   no. 3              april 2012

COLOFON

Verenigingsblad
Het Vooruitzicht
Uitgave Harmonie Heer Vooruit
Verschijnt viermaal per jaar
Oplage 250 stuks
Advertentietarieven op aanvraag

Redactie:
Jean Boelen
Marc Verbeet (eindredactie)
Huub Hoche
Foto's Marc Verbeet
Foto’s jubilarissen: Happy Picture
www.happypicture.nl
Dave van Tilburg

Website:
www.heervooruit.nl
Correspondentie:
Secretariaat Harmonie Heer Vooruit
Postbus 4022, 6202 RA  Maastricht
Postgiro: 1063345
Secretariaat@heervooruit.nl

Lay out en druk:

INHOUD

Jubilaris Math Jaspers

Jubilaris Huub Boelen

Jubilaris Wies Budy

Kienavond Damescomité

Galaconcert

Jaarvergadering

12,5 jaar Jubilarissen

Bondsjubilaris 
Elroy Partouns

Winterwandeling

Wis geer/
agenda



  

     

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



2

Voorwoord

Het voorjaars- dan wel paasnummer van het Vooruitzicht staat zoals altijd in 
het teken van het naderende jaarfeest van Heer Vooruit. De vereniging is er 
trots op ook dit jaar weer acht leden te hebben, die samen 177,5 jaren Heer 
Vooruitervaring betekenen. En dan hebben we ook nog een bondsjubilaris 
met de nodige jaren lidmaatschap bij HHV. Dame en heren, Math Jaspers, 
Huub Boelen, Wies Budy, Raymond Essers, Jos Cobben, Maarten  Bovy, Pie 
Soudant, Michel van Hooren en Elroy Partouns, vanaf deze plaats alvast van 
harte proficiat en een mooie tweede paasdag toegewenst. 

Dit Vooruitzicht pakt de draad op bij de laatste activiteit van 2011, de winter-
wandeling. Vlak voor oudjaar trokken de Heer Vooruiters nog door de velden 
naar Berg en Bemelen. Ook de vastelaovend in Hier komt aan bod. Het Da-
mescomité kleedde het korps kleurrijk aan. Met het noemen van het Dames-
comité is ook het bruggetje gemaakt naar  de jaarlijkse kienavond "Gaank 
toch kiene", die onlangs plaats vond. 

Ook de jaarlijkse ledenvergadering vergeten we niet. Daar werd het Galacon-
cert 2012 gepresenteerd en uiteraard staan we in het Vooruitzicht daar ook 
bij stil: het Galaconcert nieuwe stijl verspreid over twee dagen op een nieuwe 
locatie. En met weer prachtige solisten in het verschiet. 

In het tweede kwartaal van 2012 zult u Heer Vooruit weer enkele malen in 
Heer kunnen gade slaan. Tweede paasdag uiteraard in de kerk en door de 
straten, bij dodenherdenking en met de pinksterprocessie. 

Zoals altijd wenst de redactie u veel plezier en 
prettige paasdagen echter niet nadat 
speciaal aan ons redactielid 
Huub Hoche de allerbeste wensen 
en sterkte zijn overgebracht. 

De redactie 
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6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80  ▲   ‘s maandags gesloten
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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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Gouden jubilaris Math Jaspers
50 jaren lid Heer Vooruit 

Toen ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum over Math Jaspers in het Voor-
uitzicht werd geschreven begon het artikel met de constatering dat Math en 
Griet er trots op waren, dat een stamhouder was geboren. Inmiddels hebben 
zij 4 kleinkinderen, waarvan drie stamhouders en trots zijn zij er nog steeds 
op. Een van de kleinkinderen, Milan, is aanwezig tijdens ons bezoek. 

Als Math tijdens het gesprek gevraagd wordt naar hoogtepunten van de afge-
lopen 10 jaren, sedert zijn vorige jubileum dus, noemt hij meteen de viering 
van dat 40 jarig jubileum. Het feit dat zijn toen 6 weken oude kleinkind op de 
receptie verscheen in uniform van Heer Vooruit maakte diepe indruk. Een foto 
van drie generaties Jaspers (Math, zoon Paul en Lukas) wordt erbij gehaald. 
Waar de jublileumfoto’s ergens in de kast liggen, prijkt deze aan de wand. 

Math Jaspers viert paasmaandag zijn 50-jarig lidmaatschap van Heer Vooruit. 
Hij is dan 50 jaren als muzikant aan de vereniging verbonden. Meer specifiek 
maakt hij deel uit van het KTK. Maar 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 ver-
zorgt 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. 

De familie Jaspers is geen onbekende binnen Heer Vooruit. Zoon Paul is 
eveneens lid van het K.T.K., schoondochter Tamara maakt deel uit van het da-
mescomité, waarvoor ook zijn vrouw Griet aan de zijlijn altijd actief is. Kortom 
Heer Vooruit neemt een belangrijke plaats in bij de familie en kleinzoon Lukas 
heeft inmiddels de AMV-klas doorlopen en is gestart als leerling tamboer.

Na zijn diensttijd kwam de jubilaris door vriend Henk Budy in contact met Heer 
Vooruit. Henk vroeg hem om bij het K.T.K. te komen. Hij begon zijn muzikale 
carrière op de kleine trommel om later over te stappen naar de overslagtrom. 
Deze werd te zwaar om te dragen en dus stapte Math over op basklaroen 
en later klaroen. Leon Schurgers was zijn eerste leermeester, al werd veel 
op gehoor gespeeld. Enkele jaren geleden, op het moment dat de klaroenen 
werden ingewisseld voor trompetten verruilde Math de klaroen voor de klaters
en die speelt hij nog.
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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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"Die ventielen waren toch wel lastig" haalt hij aan. Maar als het zo uitkomt 
draagt hij ook de schellenboom of de vlag. Van alle markten thuis dus.

De reisjes en de concoursen beschouwt hij als hoogtepunten in de 50 ja-
ren van Heer Vooruit. De namen Plettenberg en Barneveld vallen, maar ook 
Brunssum en Hamont Achel. Meer dan eens herhaalt hij concoursen leuk te 
vinden. Daarnaast blijven de dinsdagavonden voor hem hoogtepunten. Jam-
mer vindt hij dat zeker de helft meteen na de repetitie vertrekt, maar hij be-
grijpt dat wel. Het werk de dag erna wacht voor velen. Echter Math blijft na de 
drumbandrepetitie gerust ''wachten'' op het einde van de orkestrepetitie. 

Hij begrijpt ook de teruggang in belangstelling voor de activiteiten. Er is veel 
meer keuze tegenwoordig. Vroeger was het de harmonie of de voetbalclub, 
tegenwoordig is er veel meer voor de jeugd. Dat zie je ook met carnaval in 
Heer bijvoorbeeld. Er is steeds minder belangstelling, veel trekt naar Maas-
tricht. “Jammer, maar het hoort bij deze tijd.“

De sedert een paar jaar gehanteerde formule voor paasmaandag is dan ook 
goed vindt hij. Vroeger trokken ze na de receptie door om na een kleine on-
derbreking thuis (lees even te slapen) weer terug te gaan naar de harmonie. 
Dat zou nu niet meer zo werken. Hij zal als muzikant paasmaandag aanwezig 
zijn en de franjes hoeven voor hem niet. Hij hoeft niet opgehaald te worden, 
hoeft geen extra uitnodigingskaarten (“ze weten het toch of lezen het week-
blad”) en je houd het maar kort zegt hij tegen de voorzitter. 

Vooruit kijkend naar de toekomst kijkt Math naar de komende 10 jaren: op 
naar de 60 jaren! Als de gezondheid het toelaat blijft hij spelend lid met de 
klaters. Hij hoopt de komende jaren wel mee te maken  dat drie generaties 
Jaspers muzikaal actief zijn bij Heer Vooruit. Zijn kleinzoon Lukas wordt klaar-
gestoomd voor tamboer, dus binnen een paar jaren moet dat doel te bereiken 
zijn. En ook nummer twee, Milan, staat te trappelen om te beginnen. Mocht 
Math niet als spelend lid de komende tien jaren invullen dan heeft hij daarvoor 
ook al een scenario in  gedachten: “Griet brengt me wel naar de Wan en Bèr 
brengt me wel thuis.” Zijn wekelijks hoogtepunt neemt hem niemand af.

Math en familie van harte proficiat!

MV



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



6

Huub Boelen: 
40 jaren Heer Vooruiter 

Paasmaandag is voor hem belangrijk. Ook voor hem, Huub Boelen,  geldt, dat 
het niet zijn eerste jubileum is bij Heer Vooruit. In 1997 vierde hij immers het 
25 jarig lidmaatschap. “En die 15 jaren daarna zijn snel gegaan”, zegt Huub. 
En naar de repetities komt hij nog altijd met veel plezier. 

Huub werd in 1971 lid van Heer Vooruit. Dat het Heer Vooruit werd lag voor 
de hand. Zijn vader exploiteerde zaal De Ridder, de zaal waarin de harmonie 
wekelijks op vrijdag repeteerde. De zaal waaraan menig lid nog met weemoed 
aan terug denkt. Huub werkte op die avond in de zaal. Toen hij het werken 
kon loslaten werd hij lid van de drumband. Klaroen en basklaroen waren zijn 
eerste instrumenten. Na enkele jaren stapte hij over op bariton om voorlopig 
op de hoorn te eindigen. Ook trad hij toe tot het harmonieorkest. 

Een laatste switch met de instrumenten heeft hij gemaakt naar de bas. Hij was 
als eens eerder gevraagd te veranderen, maar de beugel maakte het uitein-
delijk noodzakelijk te veranderen. Inmiddels speelt Huub circa drie jaren op dit 
instrument. Helaas is het voor hem, gelet op de zwaarte van het instrument, 
niet mogelijk altijd mee op de straat te gaan. Dat mist hij wel want het mee 
uittrekken is wel een onderdeel van het programma van de harmonie. Heer 
Totaal was voorlopig zijn laatste keer dat hij mee uittrok maar paasmaandag 
zal hij proberen wel mee te lopen over straat. Enkele logistieke problemen 
worden tijdens het gesprek meteen opgelost.

Ook op zijn werk, interne ziekenvervoerder bij het AZM, is hij nu deels minder 
zwaar belastend bezig als administratief medewerker bij interne geneeskun-
de. Daarom kan het een keer zijn dat u Huub een keer niet tegenkomt als u 
bij het AZM bent. 

Huub blijft voorlopig de bas trouw al sluit hij een terugkeer naar de hoorn ook 
nog niet uit. Huub legt uit dat hij door het bespelen van de diverse instrument 
ook verschillende muzieksleutels heeft leren lezen. Oefenen doet hij op zol-
der. Na de repetitie verhuist het instrument naar de zolder omdat de buren 
dan verder niet horen hoe de vorderingen zijn.



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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Zijn vrouw Bertrien haalt aan dat nieuwe muziekstukken ook vaak met de 
vingers worden geoefend als hij ineens met de vingers tikt.  
Een avond praten met Huub en zijn vrouw Bertien is een avond ophalen van 
herinneringen en anekdotes. Diverse mappen met foto’s liggen klaar om te to-
nen ter illustratie. Huub heeft 25 jaar deelgenomen aan het kerstensemble en 
vele verhalen en foto’s over die late avond en nacht volgen. Het was geen uit-
zondering als dit 'optreden' tot half zeven 's morgens duurde. Op dat moment 
waren de muzikanten vele saucijzenbroodjes en gevarieerde drankje rijker. 
De tochten liepen naar de Voogdij, Scharn, de Heeg om in Heer te eindigen. 
Dat is nu anders wordt geconstateerd. Maar de traditie bestaat nog. Je moet 
er niet aan denken als je nu musicerend om 4 uur ’s nachts over straat trekt. 
Concoursen heeft Huub altijd mooi gevonden. "Daar zit toch een andere 
spanning op dan bij het Galaconcert. Je werkt er een jaar naar toe en voert de 
spanning dat gehele jaar op." De Galaconcerten vindt hij ook geweldig, maar 
dat is toch minder spannend. Het spelen met professionals is leuk, maar het 
spelen met goede amateurspelers zoals de klarinettist Peter van der Vliet uit 
Blerick (Galaconcert 2010), vindt hij misschien nog wel leuker. Hij zou graag 
nog eens op concours gaan. “Dat moet je eens meemaken als muzikant. Het 
is al lang geleden. Jammer dat het niet meer is.”

Huub vindt het jammer dat De Ridder er niet meer is. Dat was toch echt een 
verenigingslokaal, naast de Heer Vooruit ook voor bijvoorbeeld het zangkoor 
en Katerjach. Een reguliere horecazaak waar je ook op zaterdagmiddag te-
recht kon en dan verenigingsleden trof. 

Als hij terugkijkt op de laatste 15 jaren dan noemt hij de reis naar Praag toch 
een prachtige reis net zoals de reis naar de Elzas, al is die langer geleden. 
Aan de dirigenten Miguel Tamarit en Hub Nickel denkt hij ook met plezier te-
rug. “Nickel was van het zware kaliber stukken” zegt hij. “echte uitdagingen”. 

Paasmaandag is een belangrijke dag voor hem. Deze keer staat hij als net 
60-jarige jubilaris in de schijnwerpers en dat is iets waar hij naar uitkijkt. Als 
we er zijn weet hij dan ook precies hoe lang het nog is tot dat moment. 

Huub en familie,  van harte gefeliciteerd met 40 jaren Heer Vooruit!

MV
 



mail@essersbouw.nl
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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
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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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Wies Budy, zilveren jubilaris 

Half maart trekken de voorzitter Raymon Braeken en ondergetekende naar 
Eijsden voor een jubilaris van Heer Vooruit: Wies Budy-Willeumier. Precies 
op de afgesproken tijd arriveren wij en worden met koffie en vlaai hartelijk 
onthaald. Door onze komst mist Wies haar wekelijkse tennisbijeenkomst met 
aansluitende borrel. “Dat is een gezellig begin van het weekeinde” zegt Wies. 

Wies is afkomstig uit de Twentse regio en dan doemt meteen de vraag op hoe 
zij bij Heer Vooruit is beland. “Daarover bestaan twee verhalen” zegt Wies. 
“Het ene verhaal is dat ik via de leraar van de muziekschool bij Heer Vooruit 
terecht ben gekomen, het andere verhaal is dat mijn chef bij de P.T.T., die ook 
dwarsfluitspeler was, het zetje richting Heer heeft gegeven. Ik geloof zelf meer 
in het verhaal van de muziekschoolleraar omdat deze ook al vaker verving/
inviel bij Heer Vooruit.” Zij kwam in contact met Beerkens, juist voorzitter af en 
werd door Harry Souren gebeld. 

Zij vertelt over haar eerste kennismaking. Ze dacht te moeten voorspelen, 
maar kon meteen meedoen in zaal De Ridder. Sedertdien is Heer Vooruit een 
dwarsfluitspeelster rijker. Wies speelt met veel plezier dwarsfluit. Zij is het 
instrument dat zij vanaf haar 13e jaar speelt altijd trouw gebleven. Heel even 
heeft zij piccolo gespeeld. Zij begon met dwarsfluitlessen bij de muziekschool 
in Hengelo en ook tijdens haar studententijd heeft zij nog even les gehad bij 
de muziekschool in Leiden. In die tijd heeft muziek maken ook stil gelegen. 

Nu ruim 40 jaren later heeft Wies nog steeds les van Astrid Handels. Er is 
een groepje ‘leerlingen’ bij Astrid waarvan zij de nestor is. Ze heeft wel eens 
met de gedachten gespeeld om te stoppen. Maar ze kan het clubje nog niet 
missen. Binnenkort staat bijv. de fluit-hobo dag weer voor de deur. Workshops 
met afsluitend mini-concert. “Heel leuk”.

Wies was getrouwd met de helaas enkele jaren geleden overleden Hub Budy. 
Een van de kleinkinderen, Jill Budy, volgt momenteel klarinetles bij Math Knub-
ben. De jubilaris neemt in het harmonieorkest rij1, stoel 1 in. Zij wil eventueel 
ruilen om de jeugd een kans te geven, maar het is er nog niet van gekomen. 
Het maakt haar niet uit welke partij ze speelt, maar de jeugd verdient een 
kans.
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Zij vindt de repetities een plezier om naar toe te komen, zeker de partijrepe-
tities. Helaas kan zij niet nablijven  vanwege verplichtingen de volgende dag.  

Het niet meer deelnemen aan het concours vindt zij niet erg. Daar moeten 
veel mensen voor worden ingehuurd en het is een zenuwentoestand. Dat 
hoeft voor haar niet, ze vindt het zeker niet erg dat Heer Vooruit dat al een tijd 
niet meer heeft gedaan. De Galaconcerten zijn een prima alternatief. Je moet 
iets op het programma hebben om naar toe te werken en de Galaconcerten 
zijn heel erg leuk. Ze kosten wel veel (extra) tijd, maar worden ook steeds 
professioneler. Qua muziek, maar ook qua belichting, inrichting etc. “Die club 
regelt dat heel erg goed”. De inbreng van het orkest bij de laatste edities wordt 
door haar zeer gewaardeerd. Toch is zij is blij als het weer om is en merkt op 
dat dit blijkbaar voor meerdere leden geldt en te merken is aan het repetiebe-
zoek van de orkestleden in januari.“Naarmate het jaarfeest nadert” merkt zij 
op “herstelt dat weer". De belangstelling wordt weer groter omdat velen het 
concert met het jaarfeest zien als het belangrijkste concert van het jaar. Net 
als bij de laatste repetities voor het Galaconcert worden de laatste repetities 
voor het jaarfeest ook vrij compleet bezocht.“
Het jaarfeest zelf vindt Wies niet zo geweldig. Zij zal zich er dit jaar wel door-
heen slaan. Als jubilaris zal zij tussen de muzikanten lopen “met un blom.”
Onze zilveren jubilaris is niet alleen als muzikant verbonden aan Heer Voor-
uit maar maakt ook deel uit van de instrumentencommissie. Ook is zij nog 
bestuurslid geweest. Wies is ook nog actief bij Dacapo 2000. Een muziekge-
zelschap gelieerd aan het cultureel centrum, dus Sainte Cécile van Eijsden. 
Wies vindt het leuk daar mee te doen, tussen allemaal mensen van ongeveer 
gelijke leeftijd. 
Gevraagd naar de leukste herinneringen bij Heer Vooruit noemt zij de deel-
name aan het zuurkoolfeest in de Elzas. Zij haalt anekdotes aan 
van Zwitsers die meeliepen en een uitnodiging om daar te komen spelen. 
Kijkend naar de toekomst ziet ze wel hoe het gaat. “Ik ben benieuwd hoelang 
ik het volhoud!”. Graag zou ze wel wat doorstroming van de jeugd zien zodat 
zij haar rij1 stoel 1 kan verruilen evenals haar lidmaatschap van de instrumen-
tencommissie. 

Wies van harte proficiat en nog vele jaren bij Heer Vooruit!

MV
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Gaank toch kiene: kien voor het Damescomité!

Om half zeven staan de eerste bezoekers al voor de deur van Aen de Wan. 
Alles is net in gereedheid gebracht als de kienkaarten al onderste boven 
worden gehaald op zoek naar die kaart met de juiste getallen. Als de juiste 
kaart gevonden is wordt de persoonlijke kienplek (de PKP)  ingericht. Eerst 
een matje want anders glijden de kaarten zo, dan het geluksbeestje, ket-
tinkje of ander poppetje er naast, de fiches of oude centen op tafel evenals 
de magnetische afruimkam en tenslotte de loterijnummers. De PKP wordt 
gecompleteerd met veel snoepgoed (de bounties waren 'in' dit jaar), chips, 
koekjes en nog net plaats voor een consumptie. En dan wachten op de 
eerste getallen.

     

De zaal loopt weer vol en als Rob Boelen en Math Jaspers beginnen met het 
afroepen zijn er weinig lege plekken in de zaal. Het Damescomité heeft het 
weer voor elkaar; vele mooie prijzen zijn weer beschikbaar, met dank aan 
de Heerder ondernemers. De ene na de andere kien valt en op sommige 
plaatsen stapelen de prijzen zich al aardig op. 
Ruim drie uren later zijn alle prijzen weg en staan de taxi's voor de deur te 
wachten op hun klanten. De jaarlijkse kienavond  'Gaank toch kiene' is weer 
voorbij. Met dank ook aan de maatschappelijk stagiaires Sjors en Charlotte 
voor hun ondersteuning.

 

 

  



Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
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Een muzikaal festijn met topartiesten.
Galaconcert 2012

Zoals gebruikelijk de laatste jaren werd tijdens de jaarvergadering door Jean 
Boelen namens de commissie Galaconcerten het programma voor het ko-
mende Galaconcerten gepresenteerd. Harmonie Heer Vooruit organiseert 
ook in 2012 weer een groot Galaconcert. Het is voor de 11e keer dat de Com-
missie Galaconcerten voor een zeer verrassende line up van muzikale top-
pers heeft gezorgd. Samen met het harmonieorkest staan de solisten garant 
voor opnieuw een spetterende muzikale avond. 

Aangezien het Mercedes-Benz Customer Assistance Center, sinds 10 jaar 
gastheer van het concert, in april naar een nieuwe locatie in Maastricht ver-
huist, zal het concert van dit jaar voor het eerst in het nieuwe gebouw van 
Mercedes-Benz plaatsvinden. Op de nieuwe locatie aan het Gelissendomein 
heeft het orkest de beschikking over een volledig geoutilleerd theater met 400 
zitplaatsen.

Gezien de grote belangstelling voor het concert zullen er dit jaar voor het eerst 
2 concerten worden gegeven op vrijdag 30 november en zaterdag 1 decem-
ber. Aanvang 20 uur.

De solisten zijn:

  Josette Aerts 
Afkomstig uit Blerick, docente hobo, 
en regelmatig remplaçant bij de 
militaire orkesten en talloze 
amateurorkesten zal voor de 
tweede keer soleren op hobo en althobo. 
En natuurlijk is Josette voor Heer Vooruit 
geen onbekende. Als muzikant en docente
AMV is zij aan Heer Vooruit verbonden. 
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Ana Rucner
Deze betoverende celliste uit Zagreb geeft 
met haar spectaculaire optreden een heel an-
dere kijk op de muzikale mogelijkheden met 
de cello. Van klassiek tot pop en met groot ge-
voel voor entertainment. 

Voor meer info www.anarucner.com.

   Hind 
De absolute topper van het 11e Galaconcert Hind behoeft nauwelijks nog 
introductie. Na haar deelname aan de allereerste Idols serie, heeft zij zich 
met haar fantastische stem en innemende persoonlijkheid een plek in de Ne-
derlandse showbusiness veroverd. De manier waarop zij zelf een fundraising 
project voor haar CD organiseerde is eenmalig. Voor meer info over Hind 
www.hind.nl.
De locatie. Theater van Mercedes-Benz Customer Assistance Center, 
Gelissendomein 5 Maastricht. Het theater ligt tegenover het Provinciehuis in 
Maastricht. De kaarten kosten € 17,50. De voorverkoop start op 1 mei 2012. 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
J.Boelen. tel. 0651104681   
Email: jboelen@me.com  of  www.heervooruit.nl
De voorverkoop voor de leden van de harmonie start op 2 april 2012 bij
Monique Budy, tel. 043-3614014. De reguliere voorverkoop start op 1 mei.



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Jaarvergadering 29 februari 2012 
 
Op de dag, die maar eenmaal in de vier jaren voorkomt, vond de ledenverga-
dering van Heer Vooruit plaats. Toen voorzitter Raymond Braken de vergade-
ring opende om 20 uur waren 43 leden aanwezig. Het begin van de vergade-
ring stond in het teken van de huishoudelijke zaken. De voorzitter kondigde 
aan, aan de hand van een vijftal vragen met muzikanten in overleg te treden 
over de toekomst van de vereniging. Het jaarverslag werd geaccordeerd en 
nadat Huub Hoche (kascontrolecie) verslag had uitgebracht werd ook dechar-
ge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor de jaarrekening. Jef 
Smeets werd bereid gevonden toe te treden tot deze commissie.  
Nadat de penningmeester de begroting 2012 had toegelicht ging de vergade-
ring ook akkoord met de contributieverhoging (naar € 75 en € 35) voor 2012. 
In het huishoudelijke reglement kreeg de erevoorzitter een plaats, waarna 
Leon de Roy en Louis Konings werden herbenoemd als bestuurslid. 
De voorzitter bedankte Monique Budy voor haar inzet als bestuurslid van de 
vereniging. Monique stopte onlangs als bestuurslid. 
Hoofdmoot na de pauze was de presentatie van de Galacommissie. Deze 
commissie blikte terug op 2011 en constateerde dat er 700 toeschouwers 
waren geweest, die enthousiast waren. Prima solisten traden met het harmo-
nieorkest op. Het was tevens de laatste keer dat het concert in dit gebouw van 
Mercedes CAC plaats vond. Van het concert mocht helaas geen DVD worden 
gemaakt, omdat de contracten van Guido Dieteren die niet toestaan. Over de 
presentatie van het Galaconcert 2012 leest u elders in het Vooruitzicht. 
De toelichting over de reis naar Dernau ontaardde in een discussie over de 
gemotiveerdheid van de leden en de redenen van de gedemotiveerdheid. De 
voorzitter liet de discussie voortgaan om de meningen van de leden hierover 
te vernemen. Ook werden meningen geventileerd dat het bestuur bepaalde 
activiteiten moet afdwingen en niet vrijblijvend de leden moet vragen om mee 
te doen. Gevreesd werd dat op die manier
niets meer van de grond komt.
De voorzitter wijst op de eigen bijdrage
in deze, waardoor het bestuur het niet
''verplicht'' heeft gesteld.
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Vijf 12,5 jarige jubilarissen: 
Maarten Bovy, Jos Cobben, Michel van Hooren, 
Pie Soudant en Raymond Essers. 

Heer Vooruit zit weer goed in de jubilarissen, die 12,5 jaar verbonden zijn 
aan de vereniging. Vijf leden maar liefst. Natuurlijk willen we meer weten 
van deze Heer Vooruiters. 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV? 
Pie Soudant: Pie was al langer betrokken bij Heer Vooruit via het Comité 
75. Als er wat te doen was, was hij er. Hij haalt de anekdote aan dat door 
de regenval de processie niet doorging. Als alternatief werd een geïmprovi-
seerde hemel in de Ridder rondgedragen met ‘bisschop’ Soudant.  Ook Hub 
Nickel was van de partij en gangmaker. 
Maarten Bovy: Hij is 12,5 jaar geleden als "klein mènneke" begonnen met 
trommelles bij Raymond Essers, een andere jubilaris. Zijn eerste stokslagen 
waren op de houten tafels van café De Ridder.
Raymond Essers werd gevraagd om leerlingen tamboerles te geven. 
Daarna werd hij gevraagd uit te helpen bij een concours als slagwerker. 
Raymond is al actief geweest bij diverse verenigingen. Als 7 jarige is hij 
begonnen bij drumband St. Jan en na de Koninklijke harmonie van Heer, 
de schutterij Nachtwachtgilde van Berg en Terblijt, die weer opsplitste naar 
Monulphus en Gondulphus uiteindelijk via zijn schoonvader bij Heer Vooruit 
terechtgekomen. Van zijn 8ste tot 14e heeft hij de muziekschool gevolgd. 
Jos Cobben: Jo Cobben had hem gevraagd om even uit te helpen voor het 
bondsconcours. Hij is inmiddels blijven "uithelpen " Hij was toen al 20 jaar 
lid van Fanfare St. Gertrudis in St. Geertruid,
Michel van Hooren: Bij mijn opa en oma thuis was er altijd strijd tussen de 
'aw' en de 'nuij'. Oma was voor de 'nuij' en opa voor de 'aw'. Aangezien mijn 
opa al enige tijd overleden was, denkt hij dat oma haar kans zag om nog 
een telg voor haar kamp te winnen.

Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld?
Jos: Hij is al vanaf zijn 8e slagwerker bij in volgorde: Wieker fanfare  St. 
Franciscus, PTT Harmonie Roermond, in militaire dienst bij de drumband 
van de Johan Willem Frisokapel in Assen en vervolgens Fanfare St Gertru-
dis St. Geertruid.



19

Maarten begon met de kleine trom, die hij de eerste jaren met een touwtje 
aan mijn bovenbeen moest vastknopen, om hem recht te houden. Later is hij 
op de Drumschool begonnen met drumles. Op dat moment begon hij ook bij 
het leerlingenorkest, waar hij in aanraking kwam met allerhande percussie-
instrumenten. Inmiddels kan hij redelijk overweg met de pauken, al blijft het 
noten lezen moeilijk.
Michel is meteen begonnen met trombone, ook al kwam hij met zijn korte ar-
men nog niet bij de laatste posities. Inmiddels speelt hij daarnaast ook tuba.
Pie heeft nooit een instrument bespeeld. Door zijn werk bij de brandweer 
was het niet mogelijk om wekelijks de repetitie te volgen, iets wat wel moet 
om serieus mee te doen, vindt hij. 
Vanaf '99 loopt Pie mee op straat. Als vlaggendrager, met de schellenboom, 
maar niet met instrument.
Raymond is slagwerker en speelt derhalve op vele instrumenten. Hij noemt 
als voorbeeld: de kleine trom, de overslagtrom en de timtoms. 

Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten voor 
de vereniging?
Michel is al enige tijd onderdeel van de Leerlingencommissie, ook al heeft 
hij daar de laatste jaren weinig tijd voor in verband met coschappen.
Maarten heeft zich een tijdje verdiept in de nieuwe website van de vereni-
ging. Ook heeft hij twee jaar geleden samen met o.a. Lindy en Jérôme het 
jeugdkamp georganiseerd. 
Pie is een manusje van alles. Oud papier ophalen, hij is erbij. Zelfs in Aken 
werd oud papier voor de vereniging gehaald. Preuvenemint? Pie heeft op 
één preuvenemint na (door zijn gezondheid toen) geen enkel preuvenemint 
gemist. “Ook niet toen we nog 4 dagen werken.” Hij hoopt dit jaar weer mee 
te doen, nu de gezondheid het weer toestaat. Menig tent heeft hij voor de 
vereniging al opgezet en afgebroken. Wandeltochten heeft hij eveneens mee 
georganiseerd. 
Raymond is reserve tambour-maître, zoals onlangs bleek met de optocht 
door Heer. Tot de komst van Patrick Debie hielp hij Jo Cobben ook uit als 
deze niet kon of als er gescheiden repetitie voor blazers en slagwerkers wa-
ren. Voor de slagwerkers stond hij ook op het slotconcert in juli vorig jaar. 
De openinggeschiedde met de Mars de Garde, waarna het prachtige 
Conquest of Paradise van Vangelis volgde. Een van de ‘vaste’ onderdelen 
van het concert is ‘Last Christmas’ , zo dus ook dit jaar. 
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Jos: Niet voor Harmonie Heer Vooruit. 'Wel 30 jaar bestuurslid van Fanfare 
St. Gertrudis en 20 jaar afgevaardigde bij de Muziekbond Limburg Zuid West.

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Jos: Een prachtige harmonie. Jammer dat sommige leden te weinig deelne-
men aan de diverse verenigingsactiviteiten.
Maarten: Allereerst aan de vele activiteiten met het KTK en met de hele ver-
eniging. Het Nederlands kampioenschap in 2006, de Heiligdomsvaart, de 
galaconcerten. Voor hem allemaal hele speciale gebeurtenissen. En verder 
natuurlijk de gezelligheid vooraf, tijdens en na alle activiteiten en repetities. 
Michel: Een leuke vereniging, die, ondanks dat ze de jeugd vaak niet lijkt te 
snappen, toch een leuke omgeving kweekt voor jeugdleden, om muziek te 
maken en in het verenigingsleven te functioneren.
Pie denkt dan aan voor de gezelligheid bij elkaar komen. Dat de club dan ook 
bij elkaar is om bijv. over straat te trekken, want dat vindt hij leuk. Jammer is 
het dat sommige leden al zo vroeg vertrekken op paasmaandag. 
Raymond: Plezier hebben in het maken van muziek en de gezonde spanning 
voor de concoursen. En natuurlijk het gezellig samenzijn na de repetitie. 

Wat zou nog eens terug moeten komen?
Pie denkt met veel plezier terug aan het feest dat samen met de Sjraveleirs 
werd georganiseerd. Een hartstikke leuk feest in de tent op het Kennedyplein 
en de verenigingen hebben er goed aan verdiend. De reis naar Praag was 
ook mooi. 
Maarten: Als KTK hebben we tweemaal deelgenomen aan Internationale 
Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen in Hamont-Achel. De sfeer die 
daar hing, de aanwezigheid van zoveel en met name grote muziek- en show-
korpsen, die zou hij heel graag nogmaals willen beleven. 
Jos: Het echte "dorpsverenigingsgevoel".
Michel: Concertreisjes. Regelmatig hoor je van collega muzikanten bij andere 
verenigingen dat ze weer zo'n leuke concertreis hebben gemaakt. Met het 
leerlingenorkest zijn we naar de Zoo in Antwerpen geweest om een concert 
te geven, wat erg goed bevallen was. Jammer dat dat bij HHV zo moeilijk van 
de grond komt.

Dat wil ik nog even kwijt
Anderhalf jaar geleden begon Maarten aan zijn vervolgstudie in Nijmegen, 
waardoor hij sindsdien helaas niet meer alle repetities en activiteiten kan
bijwonen. Niettemin voelt hij zich nog altijd thuis bij de vereniging, als ik op
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een repetitie ben, wanneer ik mee uittrek. Het verenigingsgevoel is er in al die 
jaren goed ingebakken en zal hij niet snel kwijtraken!
Jos: Dat de verenigingsleden 
zich moeten realiseren dat 
je een verplichting hebt t.o.v.
die vereniging. Een goed 
lid verslapt nooit!
Pie hoopt nog lang mee te 
kunnen doen. Ook hoopt hij
dat de reis naar Dernau 
doorgaat. 
Hij is er vorig jaar geweest. 

Heren, 
van harte proficiat
op naar de 25 jaar !

 



22

Elroy Partouns: 25 jaar lid van L.B.M. 

Hoe ben je terecht gekomen bij HHV? Waar was je eerder lid?
Elroy is de 1e keer bij HHV terecht gekomen via een vriend die uithielp voor 
het TKK concours, rond 2000. Daarna begon hij op klaroen en heeft ook een 
tijdje cornet en bugel gespeeld in de harmonie. In 2002 deed zich de moge-
lijkheid voor om hoorn te gaan spelen. Door persoonlijke omstandigheden is 
hij enkele jaren weggeweest. 
Enkele jaren geleden is hij wederom opgenomen in HHV. In de tussenlig-
gende periode heeft hij trombone gespeeld in Eijsden. “Dat heb ik een tijd 
geprobeerd, maar dat lukt niet zo. Nee, echt niet mijn instrument.”zegt hij. “Ik 
heb daar in het 2e orkest nog een tijd trompet gespeeld, maar ben gestopt.” 
Hij is in 1984 (13 jaar en door de familie gek gemaakt) bij Sainte Cecile in 
Eijsden gestart op bes-es klaroen en es-jachthoorn. Vervolgens is hij trom-
pet gaan spelen. Met klaroen gestart in 1985 en gestopt in 1995, trompet 
van 1987 tot 2002.  Op straat mee op klaroen en de concerten op trompet. 
In 1999 heeft hij besloten om te stoppen met Sainte Cecile vanwege het 
tijdgebrek om in deze vereniging mee te kunnen functioneren. Hij heeft van 
1999 tot 2002 nog cornet en bugel gespeeld in de Politiekapel Limburg-Zuid 
in Maastricht.

Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld? 
Momenteel speelt hij hoorn en dat doet hij nu ongeveer 10 jaar.
Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten voor de 
vereniging waar je bij betrokken bent?
Nee, hij is verder niet betrokken bij andere activiteiten bij HHV. Hij heeft het 
te druk met zijn werk en gezin en het zou naar zijn mening niet eerlijk zijn 
richting HHV om dan ergens aan deel te nemen en dan zich niet voor de 
volle 100 % in kunnen zetten. 

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Een leuk gezelschap van muzikanten waar hij probeert zijn nummertje mee 
te spelen.

Wat onderscheid HHV van andere verenigingen? 
Het is moeilijk om HHV te onderscheiden van de andere 2 verenigingen 
waar hij heeft gespeeld. Er zijn zo'n grote verschillen in doelstellingen en 
vereniging dat het 3 totaal niet vergelijkbare 
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verenigingen zijn. Sainte Cecile vooral het musiceren tijdens concerten op 
een bijna professioneel hoog nivo. Een vereniging met een familiegevoel. 
Iedereen behoort tot de familie. “Het was je familie.” De Politiekapel vooral 
erop gericht om zich als visitekaartje van de politie te presenteren tijdens 
voornamelijk verder weggelegen taptoes en concerten. Veel meer afstan-
delijkheid door de diversiteit aan muzikanten. HHV presenteert zich als een 
vereniging waar het goed toeven is,  je leuk muziek kunt maken op een niet 
al te hoog voor iedereen toegankelijk nivo. Een gemoedelijke vereniging. 
Lastige vraag. 

Wat is je werk en wat zijn je andere hobby's ?
Elroy werkt als vrachtwagenchauffeur bij Centrum Internationale Verhuizin-
gen in Maastricht en
is vooral bezig met 
(overzeese) verhuizingen van
bedrijven en particulieren,
transporten en kunstprojecten
zoals de Tefaf.

Verder is hij een tijdje 
geleden samen met zijn 
vrouw een nieuw bedrijf
gestart dat gespecialiseerd is
in speciale honden en 
kattenvoedingen met als 
exclusieve regio Zuid Limburg.
Dit is ontstaan uit de 2 
dierenspeciaalzaken die hij 
heeft gehad. Zij doen dit 
vooral via internet en op 
braderieën. 
Als hobby speelt hij bij 
Dacapo 2000 in Eijsden, maar 
dit vergt veel minder tijd
dan HHV en dat
doet hij eigenlijk om meer 
hoorn te spelen. 
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(vervolg Elroy Partouns)

Daarnaast zijn de kinderen zijn grootste hobby’s. Hier steekt hij zoveel mo-
gelijk tijd in en dan is hij meer bezig met de hobby’s van mijn 2 dochters dan 
met zijn eigen hobby’s. De oudste zit op muziekles en vechtsport en de jong-
ste zit op zwemmen. En dan natuurlijk zijn vrouw, zijn allergrootste hobby!

Dat wil hij nog even kwijt…….
Hij vindt het leuk om bij HHV mee te spelen en hoopt dit nog lange tijd te 
kunnen doen. Jammer is dat de vereniging nu in een dip zit. Het is toch iets 
waar een dorp als Heer zich toch onderscheidt met andere delen van de 
stad. Ook een stuk historie. Hij is ervan overtuigd dat met veel werk het tij zal 
keren. Iedere vereniging heeft zijn ups en downs.

Elroy en familie: van harte proficiat met het bondsjubileum!

Wandeling 'De heks valt niet ver van de boom' 

Ieder jaar organiseert de activiteitencommissie van Heer Vooruit tussen kerst 
en nieuw een wandeling om de kerstcalorieën te reduceren. 30 december 
jl. vond een wandeling plaats vanuit Aen de Wan. Dit jaar werd in de avond-
uren gelopen naar Berg en Terblijt en via Bemelen weer terug. Het thema 
van de wandeling was dit jaar 'heks'
Het weer was de lopers goed gezind. Overdag regen zodat het te bewan-
delen pad schoon was en tijdens de wandeling droog en een lekkere wan-
deltemperatuur. Dit jaar geen sneeuw. Vroeg in de avond verzamelden de 
wandelaars zich om in groepen te vertrekken. Na ruim een uur wandelen en 
het beantwoorden van vragen bereikten ze 't Vöske in Berg en Terblijt waar 
de rustplaats was. Tevens de gelegenheid om met de telefoons via internet 
nog wat oplossingen van vragen te zoeken
Favoriet was het maken van spreekwoorden met 'heks' er in. Zo ontstonden 
o.a. de volgende antwoorden: De heks valt niet ver van de boom; Zoals de 
heks thuis tikt, tikt hij nergens; Beter een heks in de hand dan 10 in de lucht; 
Aan de neus kent men de heks en De heks is altijd groener aan de overkant. 
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Ook en meer serieuze spreekwoorden/uitdrukkingen als:Ik kan niet heksen 
en Vele heksen maken zwevende bezems.
Inmiddels was met behulp van drie dames van het Damescomité voor de in-
wendige mens gezorgd in Aen de Wan. Een klein lekker buffet. Terwijl de wan-
delaars zich hieraan te goed deden kon de jury de uitslag bepalen.

1000 punten waren er te verdienen. De door de familie Jaspers (winnaars 
2010) opgeknapte wisseltrofee kwam dit jaar in handen van de groep Brae-
ken, die 925 punten wisten te bemachtigen, net even meer dan de groep 
familie Jaspers. Eervol derde werd de groep Mireille Stheijns. 
De laatste activiteit van 2011 zat erop. 
Een jaar vol (muzikale) activiteiten.
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Vastelaovend op maondeg in Hier
Ruim 20 groepen hadden zich aangemeld voor de optocht in Heer op carna-
valsmaandag waaronder Harmonie Heer Vooruit en het Damescomité. Waar 
op zondag winterse buien de optocht van Maastricht nog bestookten, scheen 
maandag in Heer volop de zon. En dat maakt het schouwspel nog kleurrijker. 
Het Damescomité had dit jaar gekozen voor een rood-geel-groene outfit van 
het korps met een beetje roze en zilver. Zo als elk jaar werden de leden inclu-
sief bestuur in de carnavalskleding gehesen bij aankomst in Aen de Wan. Om-
dat Heer Vooruit dit jaar de optocht afsloot duurde het even voordat het korps 
aan de optocht kon beginnen. Onder aanvoering van Raymond Essers trok het 
korps vervolgens door Heer. Bij John Koopman, die langs de route stond, werd 
even stilgehouden voor een kleine serenade. Dank aan allen die de aankleding 
verzorgden!

Wis geer...?
• Dat het Vooruitzicht ook undercover haar leden volgt? Zo troffen we  
 de voorzitster van het Damescomité aan op de zitting in Amby, waar  
 ‘Boerin zoekt man” werd opgenomen. 
• Vergrijzing: Gehoord aan het buffet (22 uur) tijdens het kienen: “Es  
 iech noe koffie zou drinke, zow iech neet slaope venach”, waarop
 het antwoord volgt: “Es iech noe beer zow drinke, mot iech unne kier  
 extra droet venach”. 
• Dat we al 27 jaar oud papier ophalen? De eerste maal was 
 20 oktober 1984; toen werd 5020 kilo opgehaald, 
 hetgeen f. 828,30 opbracht per 2 maanden;
• Dat we nu iedere maand ophalen tussen de 15.000 en 20.000 kilo;
Kalender:
  9 april : Jaarfeest, 13.15 uur Receptie Jubilarissen in Aen de Wan
 21 en 22 april : Snuffelmarkt in Aen de Wan (org. Damescomité)
  4 mei   : Dodenherdenking
 27 mei  : Pinksterprocessie 




