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Voorwoord

De afgelopen maanden bleek de kwetsbaarheid van een redactie van be-
perkte omvang. Door het wekenlang wegvallen van Marc Verbeet was het 
niet mogelijk om u nog vóór Kerstmis een Vooruitzicht te bezorgen. Daarom 
nu in januari een nieuwe editie van het Vooruitzicht met daarin niet minder 
gemeend de beste wensen voor 2014!

Voordeel van het iets later verschijnen is dat het Galaconcert 2013 en het De-
cemberconcert van het Leerlingenorkest volop kunnen worden meegenomen. 
Beide concerten zijn toch de muzikale afsluitingen van 2013 en hebben de 
dirigenten en muzikanten vele uren voorbereiding gekost. Zoals gezegd ko-
men beide concerten aan bod. Dit Vooruitzicht vangt aan net voor de zomer-
vakantie. Het concert van het Leerlingenorkest in Entre deux kon in juli niet 
meer mee, maar we staan er nu nog even bij stil. Na de zomer is het Preuve-
nemint meestal de eerste activiteit, zo ook dit jaar. Samen met de hulp bij de 
familiedag van Mercedes en het bemensen van buffetten bij de 11 van de 11e 
happening op het Vrijthof leveren deze inzetten de vereniging bijdragen voor 
de clubkas op. Jullie lezen erover. 

Een andere bron van inkomsten voor de vereniging is het ophalen van oud 
papier. Naar aanleiding van een ongeval bij twee vrijwilligers in de zomer zijn 
de  veiligheidsvoorschriften door de gemeente aangescherpt. Iedere ophaler 
moet vanaf 1 januari 2014 om oud papier te mogen ophalen een cursus heb-
ben gevolgd en veiligheidskleding dragen tijdens het ophalen. De eerste Heer 
Vooruiters zijn inmiddels gediplomeerd oud papier ophaler! 'Drs. oud papier 
ophalen' kopte de Telegraaf op 30 december.
  
Inmiddels zijn de carnavalsactiviteiten gestart. Nieuw is dat het Harmonie-
orkest op 7 februari aanwezig zal zijn bij activiteiten van de Sjraveleirs. Een 
nieuw leuk initiatief van Heerder verenigingen waaraan Heer Vooruit graag 
meewerkt. 

Rest ons u het allerbeste voor 2014 toe te wensen en wederom veel leesple-
zier.

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)
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959
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         VOORUIT in 2014

Ik sloot mijn 'Vooruit in 2013' af met de wens dat Heer Vooruit in 2013 niet te-
vergeefs een beroep op u zou doen om onze vereniging in 2013 ' draaiende' te 
houden. En ik constateer dat wij inderdaad het afgelopen jaar niet tevergeefs 
een beroep hebben gedaan op onze muzikanten, dirigenten, ondersteunende 
leden, uitvoerende comités, bestuursleden en sponsors. Iedereen heeft weer 
zijn steentje bijgedragen, waarvoor namens het bestuur hartelijk dank!

Nadat in 2012 het Leerlingenorkest wisselde van dirigent was in 2013 het Har-
monieorkest aan de beurt. Na 8 jaren concerteerde het orkest, als onderdeel 
van de slotactiviteit voor de zomervakantie, voor de laatste maal onder leiding 
van Ingeborg Stijnen. Het concert werd symbolisch afgerond onder leiding 
van de nieuwe dirigent Sjef Ficker. 

Sjef Ficker moest na de zomervakantie meteen met de muzikanten stevig aan 
het werk omdat het Galaconcert  een gedegen voorbereiding vraagt waar-
onder extra repetities. Het lukte hem met de muzikanten, solisten en het or-
ganiserende  Galacomité het massaal aanwezige publiek in het uitverkochte 
MECC te trakteren op wederom een geweldig Galaconcert. Een week later 
sloot het Leerlingenorkest, onder leiding van Willy Sour, het jaar af met een 
kerstconcertje in de voormalige Dominikanerkerk. Winterse klanken klonken 
deze koopzondag over de hoofden van de vele bezoekers in Polare. Het KTK 
liet zijn muzikale kunnen succesvol beoordelen als drumfanfare en slagwerk-
groep tijdens het districtsfestival in Geleen.
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Niet onvermeld wil ik laten de aanwezigheid van onze vereniging in de Heer-
der gemeenschap. Als Heerder vereniging gaven we muzikale ondersteuning 
bij onder meer  de carnavalsoptocht, de processie, de communiekinderen, 
jubileum van pastoor Horsch en Heer Totaal met ondersteuning van gelegen-
heids tamboermaître Ruben. Als vereniging hechten wij er waarde aan om 
ons te presenteren bij activiteiten in onze parochie en onze wijk Heer. In dat 
kader zal Heer Vooruit, in samenwerking met de Sjraveleirs, begin 2014 een 
carnavalsconcert verzorgen in ons verenigingslokaal Aen de Wan.  

Maar het is niet alleen muziek dat de klok slaat bij Heer Vooruit. Onze actieve 
Activiteitencommissie zorgde voor verschillende niet-muzikale evenementen, 
het Damescomité organiseerde activiteiten met als doel geld te genereren 
om onze vereniging financieel te ondersteunen, organiseerde de commissie 
Jeugd en Opleidingen een brunch met aansluitend  een blote voetenpadtocht, 
organiseerde het KTK een teambuilding activiteit en dat alles om ook anders 
dan muzikaal bezig te zijn. De zeer geslaagde Sinterklaasviering, opnieuw 
leven in geblazen door met name Kelly en Yvette met ondersteuning van on-
der meer Sint Jos en Pieten Sarah,Simone en Nicole, mag hier zeker niet 
ontbreken.

Kortom vele (muzikale) activiteiten weer bij Heer Vooruit in 2013. 

Met eentje, waarvoor we ook in 2014 weer een beroep op jullie zullen doen, 
wil ik afsluiten: “Het ophalen van het oud papier”. Even zag het er naar uit dat 
deze voor onze vereniging belangrijke geldstroom zou opdrogen maar onder 
meer door de inzet van ons bestuurslid Léon de Roy is deze kraan open 
gebleven. Ik hoop dan ook van ganser harte dat de leden zich conform de 
nieuwe (veiligheids) formule blijven inzetten voor Heer Vooruit.

2014 is inmiddels net begonnen en de eerste repetities richten zich op carna-
val. Veel zal weer op ons afkomen en organiseren en improviseren zullen ook 
dit jaar weer aan de orde zijn. 
Ik wens jullie en jullie dierbaren het allerbeste voor 2014!

Raymond Braeken
Voorzitter 
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Terugblik op het Galaconcert 2013 
Door Jean Boelen, foto’s: foto Angelssky.

Graag neem ik u mee voor een terugblik op het Galaconcert 2013.

In maart 2013 werd tijdens de jaarvergadering van de Harmonie het pro-
gramma voor het Galaconcert 2013 voorgesteld. Tevens werd op deze 
avond bekend gemaakt dat we het concert gingen uitvoeren in het grote au-
ditorium van het MECC. De capaciteit van het auditorium met 1058 plaatsen 
was natuurlijk wel een enorme uitdaging.
Nadat de Harmonie Heer Vooruit in juni afscheid nam van dirigente Inge-
borg Stijnen werd haar opvolger, Sjef Ficker, van alle tot op dat moment 
genomen beslissingen op de hoogte gebracht en kon hij aan de slag om 
met de Muziekcommissie de muziek voor het concert verder in te vullen. Het 
Galaconcert was voor de nieuwe dirigent tevens de eerste uitdaging met 
Heer Vooruit. Na de zomervakantie de taak aan dirigent en orkest om in een 
tijdsbestek van iets meer dan drie maanden maar liefst 18 muziekstukken in 
te studeren.
Door de hernieuwde samenwerking met Sevagram was er geen zorg over 
de kaartverkoop en in september tijdens Heer Totaal was het concert uitver-
kocht. Het feit dat we toen mensen op een reservelijst gingen plaatsen was 
een uniek gebeuren voor een amateurvereniging.



  

     

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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Meer zorgen baarde de locatie. Het MECC werd overgenomen door de ge-
meente  Maastricht en het was nog maar de vraag hoe een en ander verder 
zou lopen. De gemaakte afspraken bleven echter gehandhaafd en drie weken 
voor het concert werd een top geluidsinstallatie geïnstalleerd in het Audito-
rium. Iets waarmee Jo Smeets, onze verantwoordelijke man voor het geluid, 
bijzonder happy was.

Anderhalve week voor het concert kwam Laurens Otto, onze solist op hoorn, 
extra naar Maastricht om samen met het orkest te repeteren aan het uit te 
voeren werk. Altijd weer spannend maar het bleek al snel dat we weer een 
uitstekende solist hadden weten te contracteren.

De week van de waarheid met drie repetities in het MECC begon op maandag-
avond met het inladen van alle slagwerk dat naar het MECC vervoerd moest 
worden. Op dinsdagochtend werd gelost in het MECC en vervolgens werden 
er nog drie vrachtwagenladingen met podiumdelen, verlichting, geluidsregie 
e.d. naar het MECC gebracht. Dinsdagavond om 20 uur kon het orkest voor 
het eerst in deze immense zaal repeteren en wennen aan de akoestiek. Jam-
mer was dat het MECC de verwarming blijkbaar niet had aangezet want het 
was aan de frisse kant op het podium. Dit euvel bleek tijdens de gehele week 
jammer genoeg niet te verhelpen. Zonder meer een aandachtspunt voor de 
evaluatie met het MECC.
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

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

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

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

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

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

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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Dan de concertdag. Een probleemloze soundcheck in de namiddag, waarbij 
opnames werden gemaakt  door TV Maastricht, werd gevolgd door een ge-
zamenlijk etentje in de Brasserie van OffiCenter in Randwijck. Om 19.00 uur 
waren de muzikanten terug in de kleedkamers en begon het aftellen naar het 
begin van het concert.  Het openingswoord van de avond moest nog met 10 
minuten worden  uitgesteld omdat door de grote aandrang het publiek pas om 
20.10 zijn plaatsen had ingenomen.

Monique Budy was ook dit jaar weer de perfecte gastvrouw, die ons op de 
van haar bekende charmante manier door het programma leidde. Nadat ze 
de twee oud dirigenten Ingeborg Stijnen en Miguel Rodrigo in het zonnetje 
had gezet en er namens de vereniging bloemen werden overhandigd, was 
het dan eindelijk tijd om onze nieuwe dirigent, Sjef Ficker, te introduceren. 



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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Zoals altijd stond het eerste deel van het programma in het teken van de meer 
klassieke muziek waarbij de uitvoering van de werken Hispaniola en Jihlava 
zonder meer tot de hoogtepunten mogen worden gerekend. Vooral de com-
binatie met filmbeelden van Roel Vossen bij het werk Jihlava was indrukwek-
kend. De uitvoeringen van de solisten Laurens Otto en Ana Rucner werden 
door het publiek ook zeer goed gewaardeerd. 
Na de pauze was er de traditionele overstap naar de lichte muziek en het 
publiek genoot zichtbaar van orkest en solisten. Beppie Kraft op haar eigen 
manier, wist de zaal helemaal voor zich te winnen. De verkoudheid was wel-
iswaar niet verdwenen maar daar heeft niemand iets van gemerkt in de zaal. 
Gastvrouw Monique Budy bedankte aan het einde van het concert het orkest, 
dirigent en solisten en uiteraard volgde er een toegift waarbij alle solisten nog 
een keer voor het voetlicht traden in Winter Wonderland.

Belofte maakt schuld en Ana Rucner loste haar belofte met plezier in en gaf 
tijdens de afterparty in de foyer een wervelende show, die door het talrijk ge-
bleven publiek erg op prijs gesteld werd. 

We kijken terug op een zeer geslaagd Galaconcert 2013 en kijken reeds voor-
uit naar de editie 2014.

Namens de Galacommissie
Jean Boelen        Foto’s: Foto Angelssky



Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar
kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie
wenst u
Vrolijke

 
Paasdagen ! 

De 
Redaktie 
wenst u
Prettige
vakantie

Aangesloten bij:

uw veelzijdige specialist
Voor uw:
 kunststof en aluminium ramen
 deuren en schuifwanden
 veranda’s
 rolluiken
 alle soorten zonweringen en 
 hor(deu)ren

SHOWROOM:
 Withuisveld 8, 
 Bedrijventerrein Scharn Noord, Maastricht
 Telefoon 043 - 363 03 41
 Fax 043 - 363 99 60
 www.marand.nl       info@marand.nl

Aangesloten bij:

Ook muzikanten van harte welkom in
Chinees-Indisch en Thaise Restaurant

“TSI - ÂU’’

Niels Bohrstraat 34 (hoek van Burg. Kessensingel)
Heer - Maastricht

Telefoon 043 - 361 02 16

 Buitenschilderwerk 
 Onderhoudsabonnementen 
 Binnenschilderwerk 
 Behangen en wandafwerking 

 
 
 
 
 
 
 

www. Schildersbedrijfsmeets.nl 
043-3219055 
Lyonnetstraat 8 6221 AP Maastricht 
info@schildersbedrijfsmeets.nl 
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Damescomité 
Harmonie Heer Vooruit 

29 maart 2014 

KIENAVOND 
Aen de Wan, Einsteinstraat, Heer 

Zaal open: 18.00 uur 

Aanvang: 19.00 uur 
 

Prachtige prijzen  
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Kerstconcert Leerlingenorkest 
bij Polare in binnenstad
Het optreden in de zomer in winkelcentrum Entre Deux leidde ertoe dat het Leer-
lingenorkest in december een concert mocht verzorgen in boekhandel Polare in 
de Dominicaner kerk. Het kostte Agnes Braeken de nodige moeite om een datum 
en tijdstip met Polare te regelen gelet op de koopzondagen en de vele activitei-
ten in het kader van Magisch Maastricht. Zo waren er ook al vele afmeldingen 
geweest van locaties waar het Leerlingenorkest haar generale repetitie wilde hou-
den. Uiteindelijk vond de generale repetitie in Basisschool de Perroen plaats op 
vrijdag 20 december en de uitvoering op koopzondag 22 december in de binnen-
stad. De aanhouder, Agnes, wint.

Op vrijdag heeft dirigent Willy Sour met zijn muzikanten in de Perroen de laat-
ste spreekwoordelijke puntjes op de 'i' gezet. Teneinde de kerstsfeer al aanwezig 
te laten bij de generale hebben Ulla Bastiaens en Hilde Schrieder gezorgd voor 
kerstaankleding. De muzikanten kunnen genieten van o.a. zelf gebakken wafels.

Als de muzikanten om 11 uur verzamelen in de dan nog voor het (winkelend) pu-
bliek gesloten kerk is het buiten al een drukte van belang. Nog voor de opening 
van de winkels blijkt al de grote aantrekkingskracht van Magisch Maastricht o.a. 
op de terrassen van het Vrijthof, het Vrijthof en voor de parkeergarage.

Na vijf maal een kerstconcert bij hotel van der Valk is gekozen voor een andere 
locatie. Het Leerlingenorkest stelt zich in de kerk op tussen de boeken en koffie-
corner. De vrees dat de belangstelling gering zal zijn blijkt ongegrond. 



EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

Dorpstraat 21,  Heer-Maastricht
Telefoon: 043-361 32 01
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Dorpstraat 42
6227 BN Maastricht
Tel. 043 - 361 45 77

Restaurant

On the Rokx
  
  Burghtstraat 25A
  6227 RR Maastricht
  Tel.: +31(0) 43 367 08 45
  Open van 17.00 tot 22.00 u. 
  Zondags vanaf 12.00 tot 22.00 u.

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak
Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

Hoek Demertstraat/St. Josephstraat H
BC Concordia
BC Heer FC Den Duiker

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com

8  9

Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

Sleperweg 14  -  6222 NK Maastricht  -  Tel. 043 - 3632636

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

Bezoek onze nieuwe webshop. Wij hebben meer dan 10.000 producten voor 
al uw feesten: Carnaval, Halloween, Vuurwerk, Geboorte, Huwelijk, Kerst, 
Communie, Geslaagd, Themafeesten, Sint en Piet en nog veel meer !!!!!!!!!!!!

sinds 1959
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Zodra de winkeldeuren open gaan loopt Polare vol. Met publiek dat voor het ko-
pen van boeken komt maar eveneens met publiek dat voor het concert komt. 
Het doet goed te zien dat er vanuit Heer Vooruit belangstelling is voor het 
Leerlingenorkest. Het bezoek van de Sjef Ficker wordt in dat verband ook 
erg gewaardeerd. 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Verona, Het mooiste geschenk nr.6, Stille nacht in Africa, White Christmas, 
Het mooiste geschenk nr. 4/7 (In het verre Oosten) en The knights castle 
worden ten gehore gebracht. De traditie van het Decemberconcert door het 
Leerlingenorkest heeft een vervolg gekregen. Voor diverse muzikanten die 
ook aan het Galaconcert hebben meegedaan het einde van een periode van 
intensief muziek maken. De nieuwe ervaring zal worden meegenomen bij het 
bepalen van het Decemberconcert 2014. 

Dirigent Willy Sour en muzikanten, chapeau voor de manier waarop jullie 
Harmonie Heer Vooruit hebben vertegenwoordigd en de verjaardag van de 
voorzitter luister hebben bijgezet. 



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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Leerlingenorkest Heer Vooruit in Entre Deux

Net te laat voor de vorige editie van het Vooruitzicht was het concert van 
het Leerlingenorkest in de binnenstad van Maastricht. Je loopt op een don-
derdagavond, koopavond, door de stad op zoek naar een boek bij toen nog 
Selexyz of een modeartikel bij Hollister. Je loopt Entre Deux binnen en komt 
niet verder dan het pleintje voor de voormalige winkel van Douwe Egberts. 
Daar word je aandacht getrokken door óf het Leerlingenensemble van Astrid 
Handels en Josette Aerts óf het Leerlingenorkest van Harmonie Heer Vooruit 
onder leiding van Willy Sour. Zij traden op in de Entre Deux. 

   
  

 



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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En belangstelling was er genoeg. Naast het publiek op de begane grond vul-
den de ‘tribunes’ zich op de eerste en tweede verdieping. Het had iets weg 
van de Scala van Milaan, maar dan anders, Maastrichtser. Beide muziekge-
zelschappen kwamen aan bod en konden zich op die manier presenteren 
aan het winkelend publiek. Een leuke ervaring voor beide groepen en een 
goede manier van presenteren. Na een uur volgde het winkelend publiek zijn 
of haar weg. 

Drs. oud papier ophalen
Gediplomeerd en met veiligheidskleding

In de zomer heeft een ongeval plaatsgevonden met het ophalen van oud 
papier door vrijwilligers van een vereniging. De Arbeidsinspectie onderzocht 
het voorval en constateerde dat de vrijwilligers niet juist geïnstrueerd waren 
en niet de juiste veiligheidskleding droegen.
Dit incident was voor de gemeente aanleiding om met de 22 verenigingen 
die oud papier ophalen in overleg te treden. Namens Heer Vooruit heeft 
Leon de Roij aan dit overleg deel genomen. 
Na diverse overlegrondes hebben de gemeente en de verenigingen zich 
gevonden in de volgende oplossing.
•	 De	vrijwilligers	van	de	verenigingen,	maximaal	15	per	ophaalvoer	
 tuig, krijgen van de gemeente veiligheidsschoenen en een -broek. 
•	 Deze	15	vrijwilligers	krijgen	van	een	onafhankelijk	bureau	de	cursus		
 " veilig papier ophalen", die wordt afgesloten met een diploma dat 5  
 jaar geldig is;
•	 De	kosten	voor	de	opleiding	en	de	kleding	worden	door	de	gemeen	
 te vergoed.
Zoals bekend heeft Heer Vooruit drie ophaalwagens en mogen dus 45 per-
sonen deelnemen aan de cursus. De eerste cursisten hebben inmiddels de 
cursus succesvol afgerond. Zij zijn inmiddels ook al weer gestart met het zelf 
ophalen van het oud papier, nadat enkele maanden het ophalen door opha-
lers van de inzameldienst waren over genomen. Het is nu zaak dat de groep 
ophalers van Heer Vooruit weer op peil komt middels het succesvol afronden 
van de cursus en het passen van de veiligheidskleding. 

Dit onderwerp haalde 30 december j.l. De Telegraaf die hierover berichtte onder de 
kop 'Drs. oud papier ophalen'.



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

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

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

HEUTS
WEERTS

F
Y S I O T
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R
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P
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E

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

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

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

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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6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47

info@trichtglas.nl        
     www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Deco Bouwmarkt

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

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

Schildere
n

Wandafwer
king

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie

wenst u

Vrolijke
 

Paasdagen ! 

De 
Redaktie 

wenst u

Prettige

vakantie



16

Kleding- en snuffelmarkt damescomité
Begin oktober vond de gecombineerde kleding- en snuffelmarkt van het Da-
mescomité plaats. Sedert 2012 is deze markt alleen op een zondag in plaats 
van voorheen een heel weekeinde. En het mag gezegd de huidige formule 
slaat aan. Ruim van te voren waren alle tafels al verhuurd waarbij enkele 
aanvragers helaas moesten worden teleurgesteld omdat zij op de hen ver-
trouwde tijd aanvroegen, maar daarmee nu te laat waren. 

Op zaterdag werden de tafels secuur opgezet. 80 centimeter tussen de 
tafels van de standhouders en 120 centimeter tussen de tafels waar de 
bezoekers doorheen moeten. Je hebt nu eenmaal een vergunning met 
voorschriften. De partners van het Damescomité, het Heerencomité, helpen 
volop mee. Als de tafels gereed staan boven beneden in Aen de Wan zit hun 
taak er op voor de zaterdag. Voor de dames echter niet. 
Zij mogen alle kleding uitpakken, sorteren en op maat bij elkaar hangen in 
de winkel van Griet Jaspers. Een karwei waarmee ze de zaterdagmiddag vol 
krijgen.

Zondagmorgen staan de standhouders al vroeg voor de deur om hun stands 
in te richten. Massaal worden spullen naar binnen gesleept in de hoop veel 
te verkopen deze dag. Onder de standhouders ook enkele Heer Vooruiters. 
Het om 10 uur open gaan van de markt is voor diverse bezoekers te laat. Zij 
staan al ruim voor de openingstijd te duwen om binnen te kunnen. 

Lees verder op pag. 18.
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Heer Vooruit aanwezig bij Heer Totaal
In september was harmonie Heer Vooruit aanwezig bij de opening van Heer 
Totaal. Deze tweejaarlijkse braderie, kunst- en verenigingsmarkt werd ge-
opend door wethouder André Willems en opgeluisterd door de muzikanten 
van Heer Vooruit. Ook dit jaar voltrok Heer Totaal zich weer bij prima weer 
en massale belangstelling. 

Harmonie Heer Vooruit was aanwezig 
bij de opening en trok daarna trok 
door de straten van Heer. 
Door de grote belangstelling was 
het voor tamboer maître 
John Koopmans, die na enige 
tijd afwezigheid weer voor het 
korps stond, goed kijken het korps 
door de massa te leiden. 

John was dan ook blij dat hij 
hulp kreeg van Ruben Verstraelen. 
Getooid in Heer Vooruit kostuum 
en voorzien van tamboer maître stok 
kon Ruben John op de moeilijke 
momenten ondersteunen. 
Duidelijk was dat Ruben veel 
aandacht op zich gericht wist. 
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Heer Totaal is een prima gelegenheid voor de verenigingen en ondernemers 
om zich te presenteren tussen de vele kunstenaars met een grote diversi-
teit aan kunst. Heer Vooruit was naast de aanwezigheid van het korps ook 
met een stand aanwezig. Het Galacomité zorgde voor de bemensing van de 
kraam. Waar vorige jaren nog de laatste kaarten voor het Galaconcert aan 
de man werden gebracht, was er dit jaar helaas niets meer te verkopen. Het 
Galaconcert 2013 was in september reeds uitverkocht. 

Vervolg snuffelmarkt
Circa 500 belangstellende bezoekers passeerden de entree in de loop van 
de dag. Vele gevulde tassen verlaten Aen de Wan. Tapijten, elektrische ap-
paraten, spellen etc. etc. worden verkocht evenals schoenen, kleding en een 
prachtige wereldbol. Kortom de standhouders en de bezoekers kunnen tevre-
den terug kijken op deze markt. Ook het Damescomité kan tevreden zijn over 
deze editie van de markt. Resteert zondagmiddag laat het opruimen van alles 
voordat in de foyer aan het buffet kan worden nagepraat. 
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KTK en Slagwerkgroep naar 
districtsfestival in Geleen
Zondagmorgen 22 september negen uur verzamelden de muzikanten van de 
Slagwerkgroep en het Klaroen en Tamboerkorps van harmonie Heer Vooruit 
zich bij Aen de Wan om gezamenlijk met de instrumentenbus naar Geleen te 
gaan. Daar werd het districtsfestival van de Limburgse Bond voor Tamboer-
korpsen georganiseerd door harmonie Sint Augustinus. 

Daar aan gekomen bleken niet alle aangemelde verenigingen ook te verschij-
nen die dag. Onder zeer matige belangstelling was zowel de Slagwerkgroep 
als het K.T.K. in de morgenuren aan de beurt. De Slagwerkgroep onder lei-
ding van Patrick de Bie waren als eerste van de twee afvaardigingen van 
Heer Vooruit vrijwel meteen aan de beurt na aankomst. Na hun optreden en 
een uur wachten mocht instructeur Jo Cobben en zijn muzikanten hun drie 
werken ten gehore brengen. 

Twee juryrapporten rijker trok Heer Vooruit daarna rond het middaguur terug 
naar het zuiden omdat het gebruikelijke marsdefilé in de middag niet door 
ging. Wel nog even een versnapering en voor sommigen broodje kroket op 
het terras voor vertrek. 
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Preuvenemint 

Op donderdag 22 en 
vrijdag 23 augustus
was Heer Vooruit te 
vinden op het 
Vrijthof bij het Preuvenemint. 
Vrijwilligers van onze 
vereniging bemensten een 
drankbuffet tijdens deze 
twee dagen. 
Vanuit buffet ‘De zeuten 
inval’ tegenover de 
muziekkiosk verzorgden 
onze mensen het publiek 
en genoten op die plek ook 
zelf van de muziek. 
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Commissiestructuur
Bij de terugkoppeling over de vijf vragen is toegezegd dat het bestuur nog 
uitleg/toelichting zou geven over de commissiestructuur van Heer Vooruit. Bij 
deze. 
In het vastgestelde beleidsplan (2010) is ook de structuur van de commis-
sie vastgelegd. In de structuur is sprake van 10 commissies en 5 comité’s. 
Harmonie Heer Vooruit kent de volgende commissies met de bijbehorende 
doelstelling:

1. Orkestcommissie
Doelstelling: De Orkestcommissie draagt zorg voor een goede overlegstruc-
tuur tussen de orkestleden en het bestuur.  
2. Commissie Klaroen- en Tamboerkorps (KTK) / Vaandelgroep
Doelstelling: Draagt zorg voor het optimaal functioneren van het Klaroen en 
TamboerKorps (KTK) en de Vaandelgroep. 
3. Commissie Opleiding en Jeugdbeleid
Doelstelling: Is verantwoordelijk voor het werven en opleiden van (jeugd)
leden binnen de vereniging. 
4. Commissie Financiën en Sponsoring
Doelstelling:	Formuleert	voorstellen	voor	het	te	voeren	financieel	beleid	van	
de vereniging, met name aan de hand van rekening en begroting.
5. Muziekcommissie
Doelstelling: De muziekcommissie bepaalt in overleg met de dirigent welke 
muziekstukken gespeeld worden door het Harmonieorkest tijdens concerten, 
optredens en concoursen. Bij het samenstellen van het repertoire wordt reke-
ning gehouden met de muzikale ambitie en vaardigheden van het orkest en 
muzikanten.
6. Instrumentencommissie
Doelstelling: Gestructureerd overzicht houden van alle instrumenten welke 
momenteel bij HHV in omloop zijn, zowel instrumenten van de harmonie als 
ook eigen instrumenten welke muzikanten gebruiken.Tevens heeft deze com-
missie tot doel om alle instrumenten die nu niet in gebruik zijn deze op te 
slaan. 
7. Commissie  Communicatie & PR
Doelstelling:
Het verzorgen van de presentatie (extern en intern) van de vereniging door 
middel	van	o.a.	perspublicaties,	affichering,	website	en	contactblad.
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8. Commissie Activiteiten
Doelstelling: Coördineert alle (niet muzikale) activiteiten binnen de vereni-
ging en draagt hierin de verantwoording.
9. Commissie Logistiek en onderhoud 
Doelstelling: Het overleggen en adviseren met betrekking tot transport van 
instrumenten alsmede het onderhoud/reparatie van de bekisting/behuizing 
van de instrumenten.  
10. Commissie van Beroep
Doelstelling: Het - in geval van geschillen tussen bestuur en leden of leden 
onderling - verlenen van ondersteuning door overleg en advies. Statutair is 
deze commissie vereist. 

Daarnaast bestaan er 5 comités:
1. Damescomité
Doelstelling:Het inzamelen van gelden ten behoeve van Heer Vooruit, door 
middel van het organiseren van niet-muzikale- activiteiten. 
2. Comité Galaconcert 
Doelstelling:Het periodiek realiseren van een galaconcert, waarbij het har-
monieorkest van Heer Vooruit concerteert met solisten
3. Uniformencomité 
Doelstelling:Beheert en onderhoudt de aanwezige voorraad uniformen en 
het opstellen van een raambegroting om dit te realiseren.
4. Comité oud papier
Doelstelling: Coördineert het ophalen van het oud papier zowel binnen de 
vereniging alsmede naar de externe betrokkenen toe.
5. Comité ziekenbezoek
Doelstelling: Coördineert en vervult het bezoek aan de zieke leden van de 
vereniging.  

Commissies kunnen zelf geen besluiten nemen, maar brengen gevraagd en 
ongevraagd advies uit aan het bestuur. In iedere commissie zit minimaal 1 
bestuurslid die een scharnierfunctie naar het bestuur heeft. De omschreven 
taken worden door de commissies en hun leden op eigen initiatief besproken, 
uitgewerkt en uitgevoerd voor zover zij bevoegd zijn. 
  
Lees verder op pagina 27
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Sinterklaasfeest  door Yvette Cobben en Kelly Verstraelen

Nadat de Sint en zijn Pieten hun intocht hadden gemaakt in Maastricht, zijn 
ze al vrij snel een bezoek komen brengen aan onze harmonie vereniging. Op 
zondag 17 december waren alle kinderen van Harmonie Heer Vooruit van 
harte welkom om de Sint te verwelkomen in de foyer van ontmoetingscentrum 
Aon De Wan. Voordat de Sint arriveerde konden de kinderen een mooie 
Pietenmuts knutselen of een kleurplaat maken, terwijl de ouders en opa’s en 
oma’s een drankje en hapje konden nuttigen. 

Toen de Sint en zijn 3 Pieten bij De Wan aankwamen werden ze hartelijk 
ontvangen door 18 kinderen die stonden te popelen om de Sint en zijn Pieten 
te zien. Met een zak vol cadeaus en snoepgoed nam de Sint plaats op een 
mooie zetel, die voor hem klaar stond. Waarna ieder kindje bij hem mocht 
komen om zijn of haar cadeautje te gaan ophalen. 
Sommige kinderen hebben nog een liedje gezongen voor de Sint en anderen 
alleen een traantje gelaten, maar gelukkig kon de Sint alleen maar goede 
verhalen in zijn grote boek lezen over alle kinderen.
We hopen de Sint en zijn Pieten volgend jaar weer te mogen verwelkomen 
voor een gezellig Sinterklaasfeest bij Harmonie Heer Vooruit.
Dank aan de initiatiefneemsters om de Sint weer naar Heer Vooruit te halen. 
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WINTERACTIVITEIT  op  ST. PIETER  door Leon de Roij

Als eindejaarsactiviteit had de Activiteitencommissie dit jaar iets speciaals 
op het programma staan: een wandeling door St. Pieter en over de St. Pie-
tersberg met aansluitend een bezoek aan het gerestaureerde Fort St. Pieter. 
Op de bewuste zondag - mooi gekozen tussen de Kerstdagen en Oud en 
Nieuw - verzamelden zich rond half twee zo'n 50-tal Heer-Vooruiters nabij 
Bergrestaurant "Bergrust" bij de nieuw aangelegde parkeerplaats onder aan 
de St. Pietersberg. 
Gewapend met een routebeschrijving en enkele opdrachten, togen de spor-
tievelingen vol goede moed op weg. De wandeling voerde door enkele straten 
van St. Pieter, langs "het optrekje" van André Rieu en de uit 1874 daterende 
Lourdesgrot, naar het buitengoed "Slavante", waar Heer-Vooruit al eens een 
optreden had verzorgd. Na een klauterpartij van 91 traptreden werd weer 
de verharde weg bereikt en kon vervolgens de ruïne "Lichtenberg" worden 
bezocht vanwaar men een prachtig uitzicht had over Maastricht. Ook was er 
gelegenheid om via uitkijkpunten de Enci-groeve van verschillende plaatsen 
te bekijken.

Natuurlijk was er een vraag opgenomen over het uit 1888 stammende St. 
Rochus-kapelletje. En na ruim 1 uur werd het eindpunt bereikt, vlak voor 
het Fort St. Pieter waar de warme koffie met vlaai prima bleken te smaken. 
Hier kregen de groepen wederom een vragenpakketje mee en konden ze, 
gewapend met zaklampen, het inwendige van het Fort gaan verkennen, iets 
wat voor de meeste deelnemers een bijzondere ervaring bleek te zijn. Aan 
het einde van deze onderaardse zoektocht, en nadat Marcel goed geteld 
had opdat we niemand zouden achter laten, werd het hek gesloten en koers 
gezet naar het zaaltje van ’t Kölke. 
   
Lees verder op pagina 27
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In alle andere gevallen zullen deze vóór uitvoering voor akkoord voorgelegd 
worden aan het bestuur. Daar waar afstemming nodig is, zullen de commis-
sies onderling overleg hebben. De commissies vergaderen minimaal twee-
maal per jaar. 

Van Comités in de regel externen lid. Zij ondersteunen de vereniging met 
diensten en/of middelen. Comités omschrijven zelf de doelstelling van het 
comité. Zij rapporteren jaarlijks over de uitgevoerde en uit te voeren werk-
zaamheden aan het Dagelijks bestuur. Comités worden door een besluit van 
het bestuur ingesteld en een bestuurslid krijgt een comité in portefeuille. 

WINTERACTIVITEIT (vervolg)
Na nog enkele vragen werd de uitslag door een strenge jury bekend ge-
maakt. Heel typisch bleken 3 groepen evenveel punten te hebben behaald, 
namelijk 40, en eindigden hierdoor allen op de 2e plaats.
De 1e plaats werd behaald door de familie Braeken die met liefst 55 pun-
ten eindigde en daardoor de trofee van de vorige keer nog een jaar mocht 
behouden ! 
Vervolgens stond de smaakvolle "warme hap" van Cateraar Amuse uit 
Gronsveld klaar en die vond gretig aftrek bij alle deelnemers. Na nog enkele 
uurtjes gezellig met elkaar te hebben doorgebracht werd deze succesvolle 
activiteit beëindigd.
Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt, organisatie en deelne-
mers !

AGENDA
-  februari 2014:   Carnavalsconcert bij Sjraveleirs 7
 (Aen de Wan) Harmonieorkest
- 26 februari 2014: Ledenvergadering 
- 3 maart 2014:      Carnavalsoptocht 

Langs deze weg willen Karin en ik iedereen bedanken voor de vele beterschapswen-
sen die ik de afgelopen weken heb mogen ontvangen in de vorm van app, sms, kaart, 
bezoek, ballon etc. 
Ik ga nu aan de revalidatie werken.
     Merci, Marc Verbeet




