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Voorwoord

Als u dit leest is het eeste kwartaal van 2013 al bijna voorbij en staat Pasen 
voor de deur. Onze eerste editie ieder jaar van het Voorzicht staat in het te-
ken van het Jaarfeest op Paasmaandag. Zoals bekend start de dag met het 
opluisteren van de mis in de kerk van Heer, vindt een bezoek aan de begraaf-
plaats Bovens plaats om de overleden leden te eren en staat de hele dag ver-
der in het teken van feesten. Onze verenigings- en bondsjubilarissen worden 
in- en extern gehuldigd en dit jaar presenteert het Leerlingenorkest zich voor 
de eerste maal onder leiding van haar nieuwe dirigent Willy Sour. Kortom 
weer een volle dag voor de boeg. Uiteraard komen onze verenigingsjubilaris-
sen Jeffrey Lahou, Lindy Mast en Rachelle Capponi aan het woord evenals de 
bondsjubilarissen Winfred Bruinen en Harrie Custers. 

De laatste muzikale activiteit van 2012 betrof een optreden van een achttal 
Heer Vooruit muzikanten tijdens de kerstavond. Een traditie werd in ere ge-
houden. Het Damescomité verzorgde weer de carnavals-outfit van ons korps, 
dat begin februari meedeed aan de optocht in Heer. Datzelfde damescomité 
organiseerde in maart ook haar jaarlijkse kienavond ‘Gaank toch kiene!’. Dat 
weekeinde was een HHV weekeinde in Aen de Wan met zaterdag het kienen, 
zondagmorgen een repetitie van het Leerlingenorkest en zondagavond het 
concert van het KTK met het TKK van Sainte Cécile uit Eijsden. U leest er 
alles over in dit Vooruitzicht, waarin ook aandacht is voor de nieuwe dirigent 
van het Leerlingenorkest. 

De afgelopen maanden is het bestuur bezig geweest met het voeren van 
gesprekken van de leden. Aan de hand van vijf vragen werd gepolst hoe het 
gesteld was met het plezier bij het maken van muziek bij Heer Vooruit. 49 
muzikanten waren bij de gesprekken betrokken in een achttal sessies. Voor-
zitter Raymond Braeken presenteerde de uitkomsten van de gesprekken en 
de aangegeven verbeterpunten tijdens de jaarvergadering. Voor degenen die 
de vergadering hebben gemist in dit Vooruitzicht een samenvatting van zijn 
betoog. 

De redactie van het Vooruitzicht, die nog altijd uitbreiding kan gebruiken, fe-
liciteert de jubilarissen met hun mijlpalen en wenst iedereen veel leesplezier 
en fijne Paasdagen!

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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Zilveren jubileum K.T.K. -er Jeffrey Lahou 

Op een zondag na de repetitie van het Leerlingenorkest treffen we (Raymond 
Braeken en Marc Verbeet) onze zilveren jubilaris Jeffrey Lahou in de foyer 
van Aen de Wan. Afspreken op een avond is moeilijk in verband met zijn 
werkzaamheden, die veelal in de avonduren plaatsvinden. Jeffrey werkt bij de 
Sligro in Maastricht waar hij zorg draagt voor het gereed zetten van de bestel-
lingen, die ’s morgens vroeg naar de klanten gaan. 

Jeffrey, 42 jaar, is 25 jaar geleden bij Harmonie Heer Vooruit terecht geko-
men. Zijn broer, Petro, was lid bij Heer Vooruit en dat was zijn ingang bij Heer 
Vooruit, toen nog repeterend in zaal De Ridder. Voordien was hij lid van St. 
Jan, maar hij maakte bewust de opstap naar onze vereniging. Hij vertelt les 
te hebben gehad van Ad Tripels en Pascal Schoenmakers. Jeffrey begon als 
tamboer, maar maakte de overstap naar paukentrom. ‘Stond ik naast Michel 
Nols’ zegt hij vol trots. Jeffrey is de paukentrom altijd trouw gebleven. 

Jeffrey is altijd lid geweest van het Klaroen- en Tamboerkorps. Hij is dan ook 
zilveren jubilaris van Heer Vooruit, specifiek van het onderdeel K.T.K. Een tijd 
heeft hij ook deel uitgemaakt van het Leerlingenorkest waar hij de slagtrom-
mel sloeg. 

Jeffrey tijdens jaarfeest (2008) en huldiging na 
concours Brunssum (2011)
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Bij het horen van de naam Heer Vooruit denkt hij aan gezelligheid. ‘Het is een 
gezellige club bij de drumband, met een vaste clan’ zegt hij. Toevallig zitten 
we aan de stamtafel waar de KTK-leden iedere dinsdag de repetitie nog eens 
evalueren. Binnen het KTK is hij belast met het beheer van de instrumenten-
kast beneden. Jeffrey haalt de diverse activiteiten aan binnen het KTK en die 
zelf door het KTK worden georganiseerd. Echte bindingsactiviteiten van de 
groep.  

Gevraagd naar zijn hoogtepunten in 25 jaren Heer Vooruit noemt hij de con-
coursen en de reizen naar Plettenberg. Deze meestal eendaagse reis (‘Ook 
een keer twee dagen geweest’), heeft hij altijd als plezierig en leuk ervaren. 
De hele vereniging ging op stap en de dag werd een combinatie van muziek 
maken en samenzijn. Bij de concoursen heeft hij geen voorkeur voor een 
specifiek concours. Het hele traject vindt hij leuk om te ondergaan. Het vele 
repeteren, het proces om er te staan tijdens het concours en de ontlading na 
afloop. 

Voorkeur om op straat te gaan of binnen muziek te maken heeft hij niet. Wel is 
het leuk dat de slagwerkgroep aparte aandacht krijgt nu onder leiding van Pa-
trick de Bie. Ook in de concerten van het KTK presenteert de slagwerkgroep 
zich nu als apart onderdeel. 

Onwillekeurig komen we te spreken over zijn 12,5 jarig jubileum. Dat werd 
nog gevierd in De Ridder. Bizar was het voor hem dat zijn vader in maart 
2011 stierf en hij in april 2001 zijn jubileum had. Gevraagd naar zijn volgende 
jubileum merkt hij op dat graag te halen bij Heer Vooruit. Maar voor zijn werk 
zal hij na de zomer naar Venray moeten gaan. Het onderdeel bezorgservice 
van de Sligro gaat weg uit Maastricht en verhuist naar Noord Limburg. Jeffrey 
hoopt dat dit geen of weinig gevolgen heeft voor zijn repetitiebezoek. Hij meldt 
bij de Sligro ook al zijn 12,5 jarig jubileum te hebben gevierd. Een bedrijf waar 
hij terecht kwam na zijn opleiding aan de Biologische school in Gronsveld in 
de sector groenvoorziening. In deze branche vond hij geen werk en is uitein-
delijk bij de groothandel terecht gekomen. 

Tenslotte vragen we hem wat hij nog kwijt wil. Na een denkpauze haalt hij aan 
het jammer te vinden dat er zo weinig leden zijn. Nu, vlak voor het concert 
met Sainte Céçile zijn een paar hulpkrachten aanwezig en is de groep groter.



Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
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
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188
Email: weertsdorpstraat@electro.nl

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1
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Hij heeft lol in muziek maken, maar met minder mensen musiceren betekent 
ook minder plezier in muziek maken. Toch hoopt hij zijn 40 jaren vol te ma-
ken. 
Jeffrey zal, als ‘hoogste’ verenigingsjubilaris op Paasmaandag samen met 
de voorzitter en ere-voorzitter Henri Cortjens de bloemen in de kapel op de 
begraafplaats leggen. 

Jeffrey van harte proficiat met je jubileum!



  

     

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
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Lindy Mast en Rachelle Capponi: ieder 12,5 jaar Heer Vooruit

Dit jaar hebben we twee jubilarissen bij Heer Vooruit die ieder 12,5 jaar lid zijn 
van de vereniging. Tijd om even stil te staan bij deze trouwe leden van de ver-
eniging. Beide dames zijn vanaf het begin van hun muzikale loopbaan lid van 
Heer Vooruit. Beide spelen inmiddels al jaren in het harmonieorkest, nadat ze 
ook lid zijn geweest van het leerlingenorkest en Lindy dat nog steeds is. 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?
Rachelle: Via een advertentie in het weekblad van Heer. Hierin stond dat de 
harmonie op zoek was naar nieuwe leden en muziek maken vond ik altijd al 
leuk. Met wat stimulans van mijn vader heb ik me opgegeven. 
Lindy: Een van mijn broertjes wilde op muziekles en het leek me ook wel wat. 
Omdat ik 17 was en hierdoor 'iets' ouder dan de gemiddelde AMV-leerlng kon 
ik meteen op les met een instrument.

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Lindy: Met een gezellige club mensen samen muziek maken!
Rachelle: Gezelligheid.
Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld?
Rachelle: Ik speel saxofoon. Na mijn diploma op de blokfluit te hebben ge-
haald heb ik gelijk gekozen voor de altsaxofoon. Het grappige is dat er op 
dat moment geen saxofoon nodig was binnen de harmonie en ze me graag 
hadden zien kiezen voor de klarinet. Maar ik bleef volhouden ik wil saxofoon 
spelen. Uiteindelijk ben ik begonnen met het volgen van muzieklessen bij 
Math Knubben waar ik met plezier op terug kijk. Ik zal ook nooit wisselen van 
instrument. 

Rachelle in 
actie tijdens het 
concert voor 
Math Knubben 
en Lindy als pre-
sentatrice van 
het December-
concert. Beide 
malen met het 
Leerlingenorkest 
in 2009.
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht
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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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Lindy: Ik speel sinds het begin van mijn muziekloopbaan dwarsfluit. Vroeger 
toen ik nog een kindje was heb ik korte tijd blokfluit gespeeld, helaas is dat 
maar even geweest.

Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten voor 
de vereniging?
Rachelle: Ik help niet mee aan andere activiteiten binnen de harmonie. Wel 
haal ik oud-papier mee op voor de harmonie en met Paasmaandag doe ik 
ook af en toe mee aan de activiteiten die de jeugd voordraagt tijdens het feest 
op paasmaandag. 
Lindy: Buiten het muziek maken zit ik in de commissie opleidingen en jeugd, 
al moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf niet meer precies weet sinds wanneer. Ik 
vind het leuk om mee te denken over zaken rondom de jeugd en leerlingen. 
Vanuit de commissie blijf ik het leerlingenorkest muzikaal ondersteunen, ook 
in de presentatie van het leerlingenorkest. Zo heb ik nog een aantal jaren ge-
leden de jeugdkampen mee georganiseerd. Verder denk ik mee voor uitjes te 
plannen om de jeugd, en oudere jeugd, bij elkaar te laten komen en gezellig, 
ook zonder muziek, met elkaar om te laten gaan.

Wat zou nog eens terug moeten komen of zou je nog eens graag willen 
zien bij HHV?
Lindy: Een groot orkest met veel jeugdleden. En als voorgaande suggestie 
eerder een fantasie blijkt te zijn dan zou ik graag weer een activiteitendag 
zien met muziek, spel en barbecue.
Rachelle: Ik zou graag eens met de harmonie op concours gaan. En het 
afsluitingsfeest elke jaar in juni moet zeker blijven terugkomen. 

Dat wil ik nog even kwijt
Lindy: Ik hoop dat we met elkaar binnen Harmonie Heer Vooruit het plezier in 
muziek en een gezellige sfeer maken kunnen behouden. Verder hoop ik dat 
we kunnen blijven voortbestaan als Harmonie Heer Vooruit door nieuwe en/of 
oude leden aan te trekken in onze magie van gezellig samen muziek maken. 
Hierbij vraag ik bij deze voor mee te denken hoe we de inwoners van Heer en 
omstreken binnen kunnen halen. Wie ideeën heeft, melden bij mij!



3233  33
3233  33

  

     

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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Rachelle: Ik ben op jonge leeftijd bij de harmonie gekomen en van kleins af 
aan weet ik niet beter dat de harmonie bij mijn leven hoort. Ik kijk ook terug 
op mijn hele leuke en leerzame lessen die ik bij Math Knubben heb mogen 
volgen. En dankzij hem ook al mijn diploma’s op saxofoon heb mogen halen. 
Tevens moet ik mijn vader bedanken want zonder hem had ik in mijn ‘’puber’’ 
jaren de harmonie en mijn saxofoon laten vallen, maar hij bleef maar volhou-
den om niet te stoppen. Nu, achteraf ben ik daar enorm blij mee en hoop ik 
nog heel lang bij de harmonie te kunnen blijven.
Rachelle is tijdens het maken van de foto bezig uit te rekenen hoe haar 
aanstaande meisje samen met haar op enig moment een jubileum bij de 
harmonie kan vieren.
 
Dames van harte proficiat en nog vele jaren bij Heer Vooruit!
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Concert KTK met TKK Sainte Cécile 

Na een periode van serieuze voorbereiding en een laatste extra repetitie twee 
dagen voor het concert stond voor het Klaroen en Tamboerkorps en de slag-
werkgroep van Heer Vooruit op 17 maart jl. een concert op het programma 
met de Trommel en KlaroenKorps van Sainte Cécile in Aen de Wan. Het KTK 
stond onder leiding van Jo Cobben en de Slagwerkgroep van Patrick de Bie, 
terwijl Ralph van de Berg het TKK dirigeerde. 

In een goed gevulde zaal beet het KTK/Slagwerkgroep het spits af. Afwisse-
lend speelden de Slagwerkgroep en het KTK. Na de pauze was het podium 
voor de muzikanten uit Eijsden. 

Concert KTK met TKK Sainte Cécile   
 
Na een periode van serieuze voorbereiding en een laatste extra 
repetitie twee dagen voor het concert stond voor het Klaroen en 
Tamboerkorps en de slagwerkgroep van Heer Vooruit op 17 maart jl. 
een concert op het programma met de Trommel en KlaroenKorps van 
Sainte Cécile in Aen de Wan. Het KTK stond onder leiding van Jo 
Cobben en de Slagwerkgroep van Patrick de Bie, terwijl Ralph van de 
Berg het TKK dirigeerde.  
 
In een goed gevulde zaal beet het KTK?Slagwerkgroep het spits af. 
Afwisselend speelden de Slagwerkgroep en het KTK. Na de pauze 
was het podium voor de muzikanten uit Eijsden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met het concert kwam een einde aan een weekeinde Aen de Wan voor 
de voorzitter. Vrijdag repetitie KTK, Zaterdagavond kienen met zijn 
vader, zondagmorgen repetitie van het Leerlingenorkest en 
zondagavond concert met het K.T.K. Chapeau Raymond! 
 
 
 
 
 
 
 

Concert KTK Heer Vooruit en TKK Sainte Cécule, 
Programma KTK en slagwerkgroep  
 
Slagwerkgroep Mars  Swing Steps     
KTK Mars  Toverklank  
KTK  Mars  Der Niederau-Marsch  
KTK  Concert  El Sombrero  
Slagwerkgroep  Concert  The four winds of heaven  
KTK  Mars  Stad Tilburg  
KTK  Concert  Sennet  
KTK  Mars  Cavalino  
Slagwerkgroep  Concert  The last emperor  
KTK  Concert  Burlesco Romance  
KTK  Concert  Introduction and swing  
KTK  Mars  Per Nostra Naniera  

       
Het K.T.K. onder leiding van Jo Cobben en de Slagwerkgroep 
onder leiding van Patrick de Bie.  
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Ridders in de vastelaovend in Hier !

Daar trokken ze door Heer. ‘Hopman’ John Koopman voorop wijst de riddertroe-
pen van Heer Vooruit de weg van de Veldstraat naar het Raadhuisplein. Natuurlijk 
kan dat niet in een rechte lijn en slingert de groep dwars door Heer. Gevolgd door 
ruim 20 groepen deelnemers aan de optocht in Heer. 

De edelvrouwen van het Damescomité hebben zich verstopt in de groep. Zij ver-
zorgden de aankleding van de troepen die zich presenteerden in opvallend zilver 
blinkend kostuum. Doel van de trektocht was het vinden van één van de leden van 
Heer Vooruit, die was toegetreden tot een carnavalsgenootschap. Aan het einde 
van de tocht werd hij gevonden. De hele optocht reed hij achter de Heer Vooruit 
troepen aan, zodat hij pas ontmaskerd werd aan het einde. 
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Kienen voor het goede doel: Heer Vooruit!

Om zes uur zou de zaal open gaan, maar om kwart voor zes betreden de 
eerste kieners de zaal van Aen de Wan. De opzetters zijn vanaf vier uur bezig 
geweest en net klaar met de stoelen, tafels, prijzen, kienkaarttafel etc. Als we 
om zeven uur beginnen is de zaal heel goed gevuld en vliegen de prachtige 
prijzen weer de deur uit. 

Rob Boelen en Math Jaspers zorgen ervoor dat de kienen worden ‘gesjud-
deld’ en omgeroepen. Na controle van de kien worden de prijzen aan tafel 
bezorgd. En wat opvallend is, net als bij eerdere kienavonden, vallen op som-
mige plaatsen meerdere prijzen. 
Veel Heerder ondernemers hebben weer de prijzen gratis of met korting be-
schikbaar gesteld, waarvoor hartelijk dank!  Het Damescomité tekende weer 
voor de organisatie van deze jaarlijkse kienavond ‘Gaank toch kienen!’. Zij 
konden tevreden terugkijken op de belangstelling. 
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Vastelaovend febr. 2013 
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Concert KTK 17 maart 
2013 
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Harrie Custers (50 jaren)  en Winfred Bruinen (25 jaren) 
bondsjubilarissen bij Heer Vooruit 

Naast onze verenigingsjubilarissen hebben we tevens twee bondsjubilarissen 
bij Heer Vooruit. Harrie Custers is 50 jaren lid van L.B.T. en Winfred Bruinen 
is 25 jaar lid van L.B.M. Harrie is slechts een paar jaren weg geweest bij 
Heer Vooruit, Winfred is pas twee jaren bij Heer Vooruit. Harrie was lid van 
het K.T.K. en de Vaandelgroep, Winfred versterkt het harmonieorkest en het 
Leerlingenorkest. We zoomen in op beide jubilarissen.  

Hoe ben je terechtgekomen bij HHV?
Harrie is door toedoen van Math Jaspers bij Heer Vooruit terecht gekomen. 
Harrie had een relatie met het zuster van Math, die hem zodoende warm kon 
maken voor Heer Vooruit. Harrie is een 71 jarige Heerdenaar, dus dat hij in 
Heer terecht kwam is niet vreemd. Zijn familie was meer aan de ‘aw’ geli-
eerd. Maar door toedoen van onze jubilaris van vorig jaar werd Harrie Heer 
Vooruiter. Zijn hobby’s zijn naast Heer Vooruit het houtsnijden, modelbouw en 
tuinieren voor de flat. 
Winfred meldt dat hij aan de hand van de info op de websites van de diverse 
harmonieën gekeken welke vereniging hem het meest aansprak wat betreft 
niveau, activiteiten (o.a. galaconcert) en
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Winfred Bruinen in actie tijdens de repetitie van het Leerlingenorkest  en Harrie 
Custers tijdens het jaarfeest in 2008.   
 
Hoe ben je terechtgekomen bij HHV? 
Harrie is door toedoen van Math Jaspers bij Heer Vooruit terecht 
gekomen. Harrie had een relatie met het zuster van Math, die hem 
zodoende warm kon maken voor Heer Vooruit. Harrie is een 71 jarige 
Heerdenaar, dus dat hij in Heer terecht kwam is niet vreemd. Zijn 
familie was meer aan de ‘aw’ gelieerd. Maar door toedoen van onze 
jubilaris van vorig jaar werd Harrie Heer Vooruiter. Zijn hobby’s zijn 
naast Heer Vooruit het houtsnijden, modelbouw en tuinieren voor de 
flat.  
Winfred meldt dat hij aan de hand van de info op de websites van de 
diverse harmonieën gekeken welke vereniging hem het meest 
aansprak wat betreft niveau, activiteiten (o.a. galaconcert),  

repetitieavond “Dinsdag was ook al bij mijn eerdere vereniging de 
vaste repetitieavond dus dat kwam goed uit”zegt hij. Daarna een aantal 
malen een repetitie bezocht en kennis gemaakt met bestuursleden en 
spelende leden. Dat beviel hem zo goed dat hij daarna lid is geworden 
en graag naar de repetities kom. Naast het Harmonieorkest is hij ook 
lid van het leerlingenorkest en repeteert dus ook iedere 
zondagmorgen.  
 
Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort? 
Winfred denkt aan gezelligheid,fijne repetities en het galaconcert  
Harrie denkt dan aan een goede vereniging waar hij graag naar toe 
gaat. Hij is er pas laat achter gekomen dat hij een bondsjubileum had 
en ziet zijn onderscheiding als een waardering.  
 
Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld? 
Harrie is begonnen bij het KTK. Hij is altijd lid geweest van de 
drumband en heeft diverse instrumenten gespeeld waaronder de 
trommel, de overslagtrommel  en de klaters. (Al mogen we dat woord 
van Guus Horsels niet meer gebruiken.) In 1985 is hij tijdelijk verhuisd 
naar de harmonie in Bemelen. Via een flatgenoot kwam hij daar terecht 
en werd daar tamboermaître. Ook in Heer had hij die functie al vervuld 
als invaller.   
Toen de relatie met de jeugd niet meer zo vlotte is hij in 1994 terug 
gekomen naar Heer Vooruit en lid geworden van de vaandelgroep. Hij 
erkent eerlijk geen noot te kunnen lezen. In verband met de ouderdom 
is hij gestopt met het dragen van vaandels. “De schellenboom ging op 
het laatst ook niet meer” vertelt hij.   
Ook was hij lid van de zangvereniging, maar ook daar is hij om 
gezondheidsredenen moeten stoppen.  
Winfred speelt nu ca 15 jaar bas-tuba. Eerder heeft hij 8 jaar trombone 
gespeeld en daarvoor nog 2 jaar euphonium (bariton). Thuis speelt hij 
nog orgel en keyboard. Winfred is 23 jaar lid geweest in Sittard bij 
Harmonie Sint Joseph en maakte ca. 13 jaren lid uit van de 
Sjtadskapel Trumpke en ut Tröötsje eveneens uit Sittard. Tenslotte is 
hij ook nog ca. 5 jaren lid geweest van de Bielemen kapel wederom in 
Sittard. 
  

  



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
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Baby/peuterspeciaalzaak
Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
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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
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repetitieavond. “Dinsdag was ook al bij mijn eerdere vereniging de vaste re-
petitieavond dus dat kwam goed uit” zegt hij. Daarna een aantal malen een 
repetitie bezocht en kennis gemaakt met bestuursleden en spelende leden. 
Dat beviel hem zo goed dat hij daarna lid is geworden en graag naar de repe-
tities kom. Naast het Harmonieorkest is hij ook lid van het leerlingenorkest en 
repeteert dus ook iedere zondagmorgen. 

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Winfred denkt aan gezelligheid, fijne repetities en het galaconcert 
Harrie denkt dan aan een goede vereniging waar hij graag naar toe gaat. Hij 
is er pas laat achter gekomen dat hij een bondsjubileum had en ziet zijn on-
derscheiding als een waardering. 

Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld?
Harrie is begonnen bij het KTK. Hij is altijd lid geweest van de drumband en 
heeft diverse instrumenten gespeeld waaronder de trommel, de overslagtrom-
mel  en de klaters. (Al mogen we dat woord van Guus Horsels niet meer ge-
bruiken.) In 1985 is hij tijdelijk verhuisd naar de harmonie in Bemelen. Via een 
flatgenoot kwam hij daar terecht en werd daar tamboermaître. Ook in Heer 
had hij die functie al vervuld als invaller.  
Toen de relatie met de jeugd niet meer zo vlotte is hij in 1994 terug gekomen 
naar Heer Vooruit en lid geworden van de vaandelgroep. Hij erkent eerlijk 
geen noot te kunnen lezen. In verband met de ouderdom is hij gestopt met 
het dragen van vaandels. “De schellenboom ging op het laatst ook niet meer” 
vertelt hij.  
Ook was hij lid van de zangvereniging, maar ook daar is hij om gezondheids-
redenen moeten stoppen. 
Winfred speelt nu ca 15 jaar bas-tuba. Eerder heeft hij 8 jaar trombone ge-
speeld en daarvoor nog 2 jaar euphonium (bariton). Thuis speelt hij nog orgel 
en keyboard. Winfred is 23 jaar lid geweest in Sittard bij Harmonie Sint Jo-
seph en maakte ca. 13 jaren lid uit van de Sjtadskapel Trumpke en ut Tröötsje 
eveneens uit Sittard. Tenslotte is hij ook nog ca. 5 jaren lid geweest van de 
Bielemen kapel wederom in Sittard.

Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten voor 
de vereniging?
Winfred: momenteel niet. 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Wat zou nog eens terug moeten komen of zou je graag willen zien bij 
HHV?
Harrie heeft goede herinneringen aan de reizen naar Praag en Heidelberg. 
Niet aan hetgeen gebeurd is in Praag maar wel aan de reis. En ook de ver-
schillende concoursen met het KTK zijn mooie herinneringen. 
Winfred zou graag wat vaker concerteren. Het is nu eigenlijk beperkt tot het 
jaarfeest, het galaconcert en een enkel concert. 
Harrie hoopt dat de vereniging zelfstandig kan blijven bestaan. 

Heren van harte proficiat! 
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Jaarvergadering 2013 

Als voorzitter Raymond Braeken op 6 maart 2013 de jaarvergadering van 
Heer Vooruit opent zijn 44 leden aanwezig waaronder de ereleden René op 
den Buijs, Chrit Budy, Jef, Louis en Nico Konings en Math Jaspers. Ook zijn 
er ruim 20 afmeldingen waaronder van onze ere voorzitter Henri Cortjens. 
De vergadering begint met één minuut stilte ter nagedachtenis van de het 
afgelopen jaar overleden leden Huub Hoche en Peter Budy en Jo Evers. 

Twee hoofdzaken staan op de agenda: een terugkoppeling over de 5 vragen 
“Plezier met muziek’ en een presentatie over het Galaconcert 2013. Over 
beide presentaties treft u aparte artikelen aan in dit Vooruitzicht. 
Naast deze twee punten op de agenda was er natuurlijk aandacht voor 
‘huishoudelijke zaken’.  Het verslag van de jaarvergadering 2012 werd goed-
gekeurd met dank aan José Froyen. Met haar is ook de secretaris genoemd 
die in het najaar het bestuur heeft verlaten. Zij werd in het bestuur opgevolgd 
door Peter Smeets, die door de vergadering werd benoemd. Raymond Brae-
ken werd door de ledenvergadering herkozen als voorzitter. 

Na een presentatie van Leon De Roy over de rekening 2012 en de begroting 
2013 werd hem décharge verleend nadat de kascontrolecommissie o.l.v. 
Nancy Willems de boekhouding in orde had bevonden en daarover rappor-
teerde aan de vergadering. Het jaar 2012 werd met een klein positief saldo 
afgesloten en het belang van de opbrengst van het oud papier (1/3 van de 
begroting) werd nog eens onderstreept. Voor 2013 wordt de contributie ge-
handhaafd op het huidige niveau, dus geen verhoging. 

Galaconcert 2013

De laatste jaren presenteert Jean Boelen, voorzitter van het Galacomité, tij-
dens de jaarvergadering het programma voor het komende Galaconcert. Die 
presentatie gaat vooraf aan een terugblik op het afgelopen concert. 
Het Galaconcert 2012 kende een aantal nieuwigheden, waarvan een nieuwe 
locatie en een concert op twee dagen wel de belangrijkste  waren. De ruime 
ervaring opgedaan in het vorige pand van Mercedes CAC ging deels verlo-
ren en dat betekende voor de muzikanten, geluid, licht en techniek opnieuw 
pionieren.
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Les daaruit is dat de laatste week voor het Galaconcert anders ingericht wordt. 
Twee dagen concert was ook nieuw met op de vrijdag Sevagram als sponsor. 
Duidelijk was ook hier dat sprake was van een nieuw publiek dat moest wen-
nen. De ontvangen reacties van Sevagram waren enthousiast en ook zij doen 
dit jaar weer mee als sponsor. 

Het concert zal dit jaar op 13 (besloten) en 14 december plaatsvinden. Weder-
om twee dagen. De kaartverkoop start 2 april voor de leden van de harmonie 
(bij Monique Budy) en vanaf 1 mei (ook bij Kicken kookwinkel) start de vrije 
verkoop. De prijs van de kaarten is € 17,50 gebleven. 

Wie treden er op tijdens het 12e Galaconcert? Jean Boelen meldt trots dat 
Ana Rucner dit jaar weer terugkeert inclusief weer een optreden na afloop. 
Het instrument dat dit jaar centraal staat is de hoorn. Als solist met dit in-
strument zal Laurens Otto optreden. Laurens Otto is hoornist in het Radio 
Filharmonisch Orkest. Beppie Kraft is de derde solist die avonden. Zij zullen 
samen met de muzikanten van het Harmonieorkest van Heer Vooruit weer 
twee geweldige avonden verzorgen. 

Jaarvergadering 2013  
 
Als voorzitter Raymond Braeken op 6 maart 2013 de jaarvergadering 
van Heer Vooruit opent zijn 44 leden aanwezig waaronder de ereleden 
René op den Buijs, Chrit Budy, Jef, Louis en Nico Konings en Chrit 
Budy. Ook zijn er ruim 20 afmeldingen waaronder van onze ere 
voorzitter Henri Cortjens. De vergadering begint met één minuut stilte 
ter nagedachtenis van de het afgelopen jaar overleden leden Huub 
Hoche en Peter Budy en Jo Evers.  
 
Twee hoofdzaken staan op de agenda: een terugkoppeling over de 5 
vragen “Plezier met muziek’ en den presentatie over het Galaconcert 
2013. Over beide presentaties treft u aparte artikelen aan in dit 
Vooruitzicht.  
Naast deze twee punten op de agenda was er natuurlijk aandacht voor 
‘huishoudelijke zaken’.  Het verslag van de jaarvergadering 2012 werd 
goedgekeurd met dank aan José Froyen. Met haar is ook de secretaris 
genoemd die in het najaar het bestuur heeft verlaten. Zij werd in het 
bestuur opgevolgd door Peter Smeets, die door de vergadering werd 
benoem. Raymond Braeken werd door de ledenvergadering herkozen 
als voorzitter.  
 
Na een presentatie van Leon De Roy over de rekening 2012 en de 
begroting 2013 werd hem décharge verleend nadat de 
kascontrolecommissie o.l.v. Nancy Willems de boekhouding in orde 
had bevonden en daarover rapporteerde aan de vergadering. Het jaar 
2012 werd met een klein positief saldo afgesloten en het belang van 
de opbrengst van het oud papier (1/3 van de begroting) werd nog eens 
onderstreept. Voor 2013 wordt de contributie gehandhaafd op het 
huidige niveau, dus geen verhoging.  
 
Galaconcert 2013 
 
De laatste jaren presenteert Jean Boelen, voorzitter van het 
Galacomité, tijdens de jaarvergadering het programma voor het 
komende Galaconcert. Die presentatie gaat vooraf aan een terugblik 
op het afgelopen concert.  

 
Het Galaconcert 2012 kende een aantal nieuwigheden, waarvan een 
nieuwe locatie en een concert op twee dagen wel de belangrijkste  
waren. De ruime ervaring opgedaan in het vorige pand van Mercedes 
CAC ging deels verloren en dat betekende voor de muzikanten, geluid, 
licht en techniek opnieuw pionieren. Les daaruit is dat de laatste week 
voor het Galaconcert anders ingericht wordt. Twee dagen concert was 
ook nieuw met op de vrijdag Sevagram als sponsor. Duidelijk was ook 
hier dat sprake was van een nieuw publiek dat moest wennen. De 
ontvangen reacties van Sevagram waren enthousiast en ook zij doen 
dit jaar weer mee als sponsor.  
 
Het concert zal dit jaar op 13 (besloten) en 14 december plaatsvinden. 
Wederom twee dagen. De kaartverkoop start 2 april voor de leden van 
de harmonie (bij Monique Budy) en vanaf 1 mei (ook bij Kicken 
kookwinkel) start de vrije verkoop. De prijs van de kaarten is € 17,50 
gebleven.  
 
Wie treden er op tijdens het 12e Galaconcert? Jean Boelen meldt trots 
dat Ana Rucner dit jaar weer terugkeert inclusief weer een optreden na 
afloop. Het instrument dat dit jaar centraal staat is de hoorn. Als solist 
met dit instrument zal Laurens Otto optreden. Laurens Otto is hoornist 
in het Radio Filharmonisch Orkest. Beppie Kraft is de derde solist die 
avonden. Zij zullen samen met de muzikanten van het Harmonieorkest 
van Heer Vooruit weer twee geweldige avonden verzorgen.  
 
 
 
 

   
Ana Rucner  Laurens Otto    Beppie Kraft
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Plezier met muziek bij Heer Vooruit

Enige tijd geleden is het bestuur begonnen met het stellen van vijf vragen aan 
alle geledingen van ons harmonieorkest en K.T.K. Het doel van de sessies 
was aan de hand van de antwoorden te komen tot het realiseren van een 
verhoging van het plezier bij het muziek maken bij Heer Vooruit. 
In totaal hebben acht interviews plaatsgevonden. Bij alle gesprekken was 
voorzitter Raymond Braeken aanwezig, zeven maal geflankeerd door Peter 
Kicken en eenmaal door Agnes Braeken. 49 muzikanten hebben deelgeno-
men aan de gesprekken, dus er is sprake van een representatief beeld.

De vijf vragen die in de gesprekken aan de orde kwamen:
• Wat geeft je plezier in het muziek maken binnen HHV?
• Wat vind jij van de muziekkeuze?
• Hoeveel concerten/optredens per jaar te organiseren?
• Hoe repetitiebezoek te verbeteren?
• Welke verbeterpunten zijn er voor bestuur en commissies en welke  
 bijdrage zou jij kunnen leveren aan de verbeterpunten?
Tijdens de jaarvergadering heeft de voorzitter een terugkoppeling gegeven. 

1. Wat geeft je plezier in het muziek maken binnen HHV?
De ontvangen antwoorden geven aan dat (samen) muziek maken plezier 
geeft, het gezellig is tijdens en na de repetitie, Heer Vooruit een gezellige club 
is en de repetitieavond een avondje uit is. 
Als verbeterpunten op dit onderdeel worden genoemd dat drang om te re-
peteren gecreëerd moet worden middels het stellen van doelen en uitdagin-
gen, dat pauzes voor de sociale contacten heel belangrijk zijn, een muziekreis 
doorgang moet vinden, bij de muziekkeuze rekening moet worden gehouden 
met de bezetting, evt. een kleiner repertoire, meer leden moeten worden vast-
gehouden en de muzikale voldoening moet worden vergroot. 

2. Wat vind jij van de muziekkeuze?
Over het algemeen is er een goede muziekkeuze, die in overleg wordt ge-
daan. Het Galaconcert is moderner geworden en het leerlingenorkest maakt 
leuke muziek. Door lange voorbereidingstijd op het Galaconcert
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schieten andere muziekwerken erbij in. Een deel vindt dat er te veel muziek 
in de map zit, waardoor niet alles onder de knie te krijgen is. Er is een ver-
schil van opvatting tussen ‘te moeilijk waardoor teveel inhuur nodig is’ versus 
‘meer uitdagende muziekstukken kiezen’. 
Als verbeterpunten worden aangedragen het aanpassen aan het niveau van 
de leden, modernere, spannendere arrangementen maken/kiezen, thema 
concerten organiseren, niet te technische stukken kiezen, wel niveauverho-
gend en minder tijd aan muziek voor Galaconcert besteden waardoor meer 
tijd voor andere muziekstukken ontstaat. Het KTK zou op straat meer zelf-
standig muziek ten gehore moeten brengen, de muziekmappen moeten klei-
ner worden en gezamenlijke marsen goed afstemmen tussen alle geledingen. 

3. Hoeveel concerten/optredens per jaar te organiseren?
Hier lopen de meningen niet ver uiteen. Driemaal per jaar wordt genoemd 
inclusief Paasmaandag en het Galaconcert. Voorjaar 1à 2 concerten, slotdag 
en najaar wordt eveneens genoemd. Aandacht wordt gevraagd niet teveel 
concerten in te plannen in mei/juni. Conform de jaarplanning dienen voldoen-
de muziekstukken herhaald te worden. 
Bij de verbeterpunten wordt aandacht gevraagd voor uitdaging na concerten, 
inhuurders mee laten repeteren om niveau te verhogen, meer op straat laten 
zien ook voor werving van leden, evt. optredens voor sponsoring, jeugd op 
straat zoveel mogelijk laten meelopen, geen last minute afzeggingen van 
concerten en Galaconcert om de twee jaren om ruimte te creëren voor con-
certen. 

4. Hoe repetitiebezoek te verbeteren?
De afmeldingen moeten vóór de repetitie bekend zijn en onafgemelde leden 
dienen actief benaderd te worden waardoor de vrijblijvendheid wordt aange-
pakt. Het thuis oefenen maakt de repetitie plezieriger en er moet meer con-
centratie zijn tijdens de repetities. Het van te voren aangeven wat volgende 
week wordt geoefend bevordert het thuis voorbereiden. Een grote opkomst 
maakt het repeteren makkelijker. Extra repetities in kleine groepen vergroot 
de betrokkenheid. Op tijd beginnen en stoppen en pauze houden bevordert 
eveneens het bezoek. 



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Uiteraard zijn ook hier verbeterpunten aangedragen. Partijrepetities dienen 
gestimuleerd te worden, jongeren moeten meer kansen krijgen en de voor-
bereiding van de repetitie moet meer gestuurd worden. Van eigen muzikan-
ten moeten solisten worden gemaakt. 

5. Welke verbeterpunten zijn er voor bestuur en commissies en 
welke bijdrage zou jij kunnen leveren aan de verbeterpunten?
De leden en taken van de diverse commissies zijn onvoldoende bekend en 
de communicatie naar de AMV leerlingen dient verbeterd te worden. Betere 
afstemmingen tussen de verschillende geledingen wordt genoemd, het be-
stuur meer zichtbaar aanwezig op de repetities, meer structuur in de KTK 
commissie en invulling geven aan het beleidsplan. 
De muzikanten zien een rol voor zichzelf weggelegd bij het proberen oud-
leden opnieuw te stimuleren om terug te komen naar Heer Vooruit. Ook 
wordt eerlijk bekend geen tijd te hebben anders had hij/zij zich wel aange-
meld. 

Conclusies
Het bestuur trekt de conclusie dat degenen die hebben meegewerkt te 
spreken waren over de opzet, de vragen en de wijze van bevraging. Het 
onderzoek is voor herhaling vatbaar. De volgende acties worden voorgeno-
men:
• Structureel communiceren voor en/of na repetitie
• Strikt houden aan begin en einde repetitie en pauze
• Stimuleren van thuis repeteren, geeft leden zelfvertrouwen 
• Per geleding duidelijke doelen stellen
• Overleg tussen de geledingen structureel verbeteren
• Minder muziek, nieuwe uitdagende stukken, per instrumentgroep  
 elkaar helpen (bestuur faciliteren)
• “Verplichte” kosten neutrale trip (voor de leden) organiseren
• Diverse acties die we zullen terugkoppelen bijvoorbeeld leden   
 diverse commissies en taken, bevoegdheden en 
 verantwoordelijkheden
• Beleidsplan updaten

Het bestuur dankt iedereen voor de tijd en inzet bij de interviews met  deze 
vragen. 
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Willy Sour: hele leven spanning tussen exact en muziek
Nieuwe dirigent Leerlingenorkest

‘Oh ja’ zegt hij aan het einde van het gesprek, ‘Wij doen ook nog aan dui-
ken’. Met wij bedoelt Willy Sour hij en zijn vrouw Aggie. 
Willy Sour is sedert het najaar de nieuwe dirigent van het Leerlingenorkest 
en als zodanig de opvolger van Jo Cobben. Toen Jo te kennen gaf te stop-
pen met het Leerlingenorkest volgde al snel een gesprek met Willy Sour om 
te polsen of hij belangstelling had voor deze taak. Er volgde een tweede 
gesprek met de cie Jeugd en opleiding met als resultaat een nieuwe gezicht 
voor het orkest. 

Nu, enige maanden op weg met het Leerlingenorkest staat de presentatie 
van dit orkest voor de deur: op 24 maart is Palmpasen en brengt het orkest 
samen met de scouting paastakken en muzikale hulde aan de Croonenhoff 
en op Paasmaandag volgt een eerste concert voor eigen publiek tijdens het 
Jaarfeest. 

Wie is Willy Sour? Willy is 52 jaar geboren in Amby, getrouwd met Aggie 
en trotse vader van twee dochters Denise en Cynthia. Hij is niet afkomstig 
uit een muzikale familie. De eerste kennismaking met muziek had hij in de 
tweede klas van de lagere school toen Math Knubben met brommertje mu-
ziekles kwam geven in Amby. Zijn eerste kennismaking was met de blokfluit, 
gevolgd door de klarinet, waarvoor hij ook weer les kreeg van Math Knub-
ben, nu aan de muziekschool. 
Willy werd lid van Walburgia in Amby en daarmee trok hij al op jonge leeftijd 
over straat. 
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leeftijd over straat. Willy is de klarinet altijd trouw gebleven, maar heeft 

daarnaast piano gedaan voor de opleiding en gitaar. Gitaar speelde hij 
bij Hub’n de Bub’n en bij het koor ‘Voice’ in Heugem.  
 
Willly werd onderdirigent in Amby op voorwaarde dat hij de opleiding 
mocht gaan volgen. Zijn opleiding afgerond met een staatsexamen 
HaFa doorliep hij bij Alex Schillings. Vol verve vertelt hij over die tijd en 
de opleiding, die intensief was. Na zijn dirigentschap in Amby, volgde 
een korte periode in ’s Gravenvoeren om in Heugem te belanden.  
Hij vertelt zowel in Heugem als Gronsveld het Leerlingenorkest onder 
zijn hoede te hebben gehad. Het dirigeren van leerlingenorkesten doet 
hij het liefste. Hij wil graag docent spelen, er uit halen wat er in zit. Ook 
nu bij het Leerlingenorkest van Heer Vooruit, dat inmiddels iedere 
zondag repeteert. Bij het harmonieorkest van Heer Vooruit is hij terecht 
gekomen door eerst uit te helpen bij Galaconcerten en vervolgens lid 
te worden in 2009.  
 
In het dagelijks leven werkt hij bij DSM, aan de productontwikkeling 
van nylon. Zijn opleiding was technische natuurkunde waardoor Willy 
zegt een echte beta man te zijn. Beta mensen worden 
gekarakteriseerd als minder gevoelsmensen, maar daar onttrekt hij 
zich aan. Zijn leven is daarom constant een spanningsveld tussen de 
betakant (werk) en de muziek (grote hobby), waarin gevoel een 
belangrijke rol speelt.  
 
Op 1 april hoopt hij goed te spelen, de bezetting is goed al mist hij nog 
een paar posities. Daarna wil hij samen spelen met andere orkesten en 
eventueel met een artiest. Willy welkom bij onze leerlingen! 
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Traditie leeft voort: Kerstnachtensemble 

Ook dit jaar heeft een aantal muzikanten van Heer Vooruit de traditie voort 
gezet van het spelen in de kerstnacht. Op 24 december togen Dennis 
Wouters, Winfred Bruinen, Raymond Braeken, Nancy Willems, Jos Thee-
len, Jacob Supusepa, Huub Stevens en Henri Lahaye naar de kerk in Heer 
om daar zowel binnen als na afloop buiten de Heer Vooruit klanken te laten 
horen. De laatste jaren wordt niet meer getrokken, maar klinken de klanken 
nabij het Kerkplein. Het kerstnachtensemble is de laatste muzikale activiteit 
van het jaar. 

In de late namiddag en vroege avond had Nikki Godding al opgetreden met 
haar dwarsfluit in de kerk van Heer. Namens de commissie Jeugd en oplei-
ding bracht Agnes Braeken aan haar en aan haar docente Astrid Handels de 
complimenten over. 
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Wis geer?  
• Dat het tafelvoetbalspel bij de jeugd zo in trek is dat in de pauze en 

na de repetitie hiervan veel gebruik wordt gemaakt; zelfs zo veel 
dat iedereen al naar huis is en Wim de spelers moet bevrijden als 
ze naar huis willen gaan? 

• Dat vanaf 1 januari 2013 de Harmonie Ster der Toekomst, 
(opgericht in 1907) en de Koninklijke Harmonie van Maastricht 
1825 samen verder gaan onder de naam: Koninklijke Harmonie 
Ster van Maastricht.  

• Dat bierbrouwerij Brand op het Preuvenemint gebruik wil maken 
van gecertificeerde tappers? Daarom togen Heer Vooruiters in 
maart naar Wijlre om dat keurmerk te halen. Allen slaagden al 
hadden verschillende deelnemers gehoopt op een of meer 
herexamens. Monique Budy was beste  
Tapper tijdens de bijeenkomst op 14 maart. 

• Dat het Damescomité zich in januari een  
 weekeinde lang terug trok (op eigen  
 kosten) in Vaals om nieuwe inspiratie  
 op te doen? 
Agenda: 
1 april 2013 : Jaarfeest Heer Vooruit  
7 april 2013:  KTK naar Euro-Drumbandfestival in Neerharen  
Ontmoetingscentrum. Organisatie: Eurodrumband uit Lanaken. 
Aanvang 13.00 uur. Het KTK zal omstreeks 14.00 uur optreden. 
21 april 2013: Concert kerk Sint Pieter 
5 mei 2013: Communie in Heer  
19 mei 2013: Pinksterprocessie  
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De redactie van Het Vooruitzicht
 wenst iedereen 

   Prettige 
 Paasdagen

Commissies en Comités bij Heer Vooruit 
 
Tijdens de jaarvergadering werd aangegeven dat het onduidelijk is welke commissies 
en comités bij Heer Vooruit actief zijn. In dit eerste overzicht zullen we de 
commissies en comités aangeven. Een volgende keer gaan we in op de taken en de 
samenstelling.  De commissie- en comitéstructuur is vastgelegd in het Beleidsplan 
van onze vereniging.  
 
Heer Vooruit kent de volgende commissies en comités  
Commissies  Comités  
Orkestcommissie Damescomité  
Commissie KTK Comité Galaconcert 
Commissie Jeugd en opleiding  Uniformencomité  
Commissie Financiën en Sponsoring  Comité Oud Papier  
Muziekcommissie  Comité Ziekenbezoek  
Instrumentencommissie   
Commissie Communicatie en PR  
Commissie Activiteiten   
Commissie Logistiek en Onderhoud  
Commissie van Beroep  

 
Alle commissies en comités functioneren onder het bestuur.  




