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Voorwoord

Het vele mooie weer in maart doet vermoeden dat het jaar al verder gevor-
derd is, maar het moet nog Pasen worden. Een tijd waarin voor Heer Vooruit 
diverse activiteiten altijd staan gepland. Zo ook dit jaar. April start met het 
concert van Heer Vooruit en St. Walburga, gevolgd door Palmpasen waarbij 
het Leerlingenorkest de Croonenhoff bezoekt en dan natuurlijk het jaarfeest 
van Heer Vooruit op tweede Paasdag. Allemaal activiteiten waarover u de vol-
gende keer in het Vooruitzicht leest, nu pakken we de draad op in januari en 
eindigen met een vooruitblik op het jaarfeest, waarbij de jubilarissen centraal 
staan. 

Natuurlijk zijn we er trots op ook dit jaar weer 7 jubilarissen in ons midden 
te hebben: 5 verenigingsjubilarissen en 2 bondsjubilarissen. Vele, vele jaren 
muzikale ervaring. Bèr Heuts viert het niet alledaagse jubileum van 75 jaren 
bij Heer Vooruit! De jeugd heeft de toekomst en daarom zijn we blij vier 12,5 
jarige jubilarissen te hebben uit eigen kweek zoals dat heet: Dennis Wouters, 
Nadine Cobben, Sanne Houben en Chantalle Sthijns. De jubilarissenrij wordt 
gesloten met René op den Buijs, 70 jaren lid van de L.B.M. en Raymond Es-
ser, 40 jaren lid van de L.B.T. U leest alles over onze jubilarissen. 

Over de jeugd gesproken. De afgelopen periode hebben twee jeugdige Heer 
Vooruiters deelgenomen aan solistenconcoursen: Nick Jeurissen, tweemaal 
en Lukas Jaspers deden met succes (eerste prijs) ervaring op in Amby en 
Geulle. En onze muziekstarters van dit jaar (de voormalige AMV-klas) is al-
weer zo ver dat zij onlangs het Leerlingenorkest bezochten in hun speurtocht 
naar een instrument. Kortom de jeugd is volop in beweging en Het Vooruit-
zicht volgt het allemaal. 

Uiteraard ontbreekt ook de carnavalstijd niet in deze uitgave. Het carnavals-
concert in samenwerking met de Sjraveleirs leek een schot in de roos. Een 
gezellig gevulde Aen de Wan zag hoe Sjef Ficker en zijn muzikanten in drie 
blokken een concert inhoud gaf. Ook nam Heer Vooruit deel aan de optocht in 
Heer. Deze maal sloot het korps nagenoeg de optocht. 

Rest ons de jubilarissen van harte proficiat te wensen en de Heer Vooruit fami-
lie een geslaagd jaarfeest, maar natuurlijk fijne paasdagen. Veel leesplezier.

De redactie 
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Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

  Premies per maand inclusief assurantiebelasting en pakketkorting:
 Kostons Assurantiën €   99,85
 Interpolis  € 107,99 (8% duurder)
 Centraal Beheer  € 139,66 (40% duurder)

(Bron: www.interpolis.nl en www.centraalbeheer.nl, berekeningsdatum 29-05-2008)

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een op maat gesneden offerte.
Kostons Assurantiën BV, Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl

€ 95,27
€ 109,26 (15% duurder)
€ 134,42 (41% duurder)
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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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Bèr Heuts 75 jaar Heer Vooruit ! 
 
Het gebeurt niet zo vaak dat een vereniging een jubilaris met 75 
jaren verbondenheid met die vereniging kan vieren. Heer Vooruit 
verkeerd in deze omstandigheden. Vijf jaren geleden vierde Bèr 
Heuts dat hij 70 jaren verbonden was aan Harmonie Heer Vooruit. 
En inmiddels zijn we aangeland bij zijn 75 jarig jubileum! 75 jaar 
Heer Vooruiter.  
 
Bèr, net 88 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie 
Heer Vooruit. Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact 
met HHV. Hij  wilde zanger worden, maar moest naar de harmonie. 
 

 
De jubilaris begon met de klarinet en leerde al doende met het 
muziekschrift omgaan, en onze jubilaris bleef zijn klarinet trouw, met 
een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet 
       
Trouw werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. In 
2009, bij zijn vorige jubileum bezocht hij nog wekelijks  de repetities, 
maar trok niet meer mee uit. Twee jaren later stopte hij met het 
actief muziek maken bij Heer Vooruit.  

 
Bij zijn vorige jubileum gaf hij, zonder lang na te denken aan, op de 
vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te 
blijven, dat, dat de kameraadschap is. Samen lachen, samen huilen. 
Ook gaf hij toen aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) 
waarbij het hoogste aantal punten werd behaald een van de 
hoogtepunten is in zijn periode bij Heer Vooruit.  
 
Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook 
als de createur van de portretten van onze eregalerij in de 
bestuurskamer en als maker van de diploma’s van de leerling-
muzikanten, die slagen voor hun eerste jaar AMV. Met zijn creatieve 
gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. Zijn getekende 
portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurskamer en 
op paasmaandag de zaal van Aen de Wan.  
 
Bij zijn vorige jubileum hoopte hij nog lang gezond te leven en nog 
lang lid te blijven van Heer Vooruit. Inmiddels heeft Bèr de 75 
lidmaatschapsjaren volbracht. Bèr is thans bewoner van de 
Croonenhoff. Als zodanig bezoekt hij op Palmz  trouw het 
optreden van het Leerlingenorkest. Samen met de scouting verzorgt  
het Leerlingenorkest in de Croonenhoff de Palmpasen. Gezeten in 
zijn rolstoel tussen de medebewoners geniet hij van de klanken van 
wat zijn harmonie is. Ook in 2013 zoals uit de foto blijkt.  
 
Het is de vraag of Bèr op tweede paasdag bij alle activiteiten van 
het jaarfeest aanwezig kan zijn. Hij probeert in ieder geval aanwezig 
te zijn in de kerk, waar Heer Vooruit de mis opluistert. Mocht een 
huldiging van hem in Aen de Wan niet tot de mogelijkheden 
behoren, dan zal Bèr in zijn eigen omgeving op gepaste wijze 
worden gehuldigd.  
 
Bèr van harte proficiat met deze voor jou en Harmonie Heer Vooruit  
bijzondere mijlpaal! We hopen je nog vaak bij onze activiteiten te 
mogen zien.  
 
 
             
 

ondag

Bèr Heuts 75 jaar Heer Vooruit ! 
 
Het gebeurt niet zo vaak dat een vereniging een jubilaris met 75 
jaren verbondenheid met die vereniging kan vieren. Heer Vooruit 
verkeerd in deze omstandigheden. Vijf jaren geleden vierde Bèr 
Heuts dat hij 70 jaren verbonden was aan Harmonie Heer Vooruit. 
En inmiddels zijn we aangeland bij zijn 75 jarig jubileum! 75 jaar 
Heer Vooruiter.  
 
Bèr, net 88 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie 
Heer Vooruit. Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact 
met HHV. Hij  wilde zanger worden, maar moest naar de harmonie. 
 

 
De jubilaris begon met de klarinet en leerde al doende met het 
muziekschrift omgaan, en onze jubilaris bleef zijn klarinet trouw, met 
een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet 
       
Trouw werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. In 
2009, bij zijn vorige jubileum bezocht hij nog wekelijks  de repetities, 
maar trok niet meer mee uit. Twee jaren later stopte hij met het 
actief muziek maken bij Heer Vooruit.  

 
Bij zijn vorige jubileum gaf hij, zonder lang na te denken aan, op de 
vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te 
blijven, dat, dat de kameraadschap is. Samen lachen, samen huilen. 
Ook gaf hij toen aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) 
waarbij het hoogste aantal punten werd behaald een van de 
hoogtepunten is in zijn periode bij Heer Vooruit.  
 
Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook 
als de createur van de portretten van onze eregalerij in de 
bestuurskamer en als maker van de diploma’s van de leerling-
muzikanten, die slagen voor hun eerste jaar AMV. Met zijn creatieve 
gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. Zijn getekende 
portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurskamer en 
op paasmaandag de zaal van Aen de Wan.  
 
Bij zijn vorige jubileum hoopte hij nog lang gezond te leven en nog 
lang lid te blijven van Heer Vooruit. Inmiddels heeft Bèr de 75 
lidmaatschapsjaren volbracht. Bèr is thans bewoner van de 
Croonenhoff. Als zodanig bezoekt hij op Palmz  trouw het 
optreden van het Leerlingenorkest. Samen met de scouting verzorgt  
het Leerlingenorkest in de Croonenhoff de Palmpasen. Gezeten in 
zijn rolstoel tussen de medebewoners geniet hij van de klanken van 
wat zijn harmonie is. Ook in 2013 zoals uit de foto blijkt.  
 
Het is de vraag of Bèr op tweede paasdag bij alle activiteiten van 
het jaarfeest aanwezig kan zijn. Hij probeert in ieder geval aanwezig 
te zijn in de kerk, waar Heer Vooruit de mis opluistert. Mocht een 
huldiging van hem in Aen de Wan niet tot de mogelijkheden 
behoren, dan zal Bèr in zijn eigen omgeving op gepaste wijze 
worden gehuldigd.  
 
Bèr van harte proficiat met deze voor jou en Harmonie Heer Vooruit  
bijzondere mijlpaal! We hopen je nog vaak bij onze activiteiten te 
mogen zien.  
 
 
             
 

ondag

Bèr Heuts 75 jaar Heer Vooruit ! 
 
Het gebeurt niet zo vaak dat een vereniging een jubilaris met 75 
jaren verbondenheid met die vereniging kan vieren. Heer Vooruit 
verkeerd in deze omstandigheden. Vijf jaren geleden vierde Bèr 
Heuts dat hij 70 jaren verbonden was aan Harmonie Heer Vooruit. 
En inmiddels zijn we aangeland bij zijn 75 jarig jubileum! 75 jaar 
Heer Vooruiter.  
 
Bèr, net 88 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie 
Heer Vooruit. Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact 
met HHV. Hij  wilde zanger worden, maar moest naar de harmonie. 
 

 
De jubilaris begon met de klarinet en leerde al doende met het 
muziekschrift omgaan, en onze jubilaris bleef zijn klarinet trouw, met 
een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet 
       
Trouw werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. In 
2009, bij zijn vorige jubileum bezocht hij nog wekelijks  de repetities, 
maar trok niet meer mee uit. Twee jaren later stopte hij met het 
actief muziek maken bij Heer Vooruit.  

 
Bij zijn vorige jubileum gaf hij, zonder lang na te denken aan, op de 
vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te 
blijven, dat, dat de kameraadschap is. Samen lachen, samen huilen. 
Ook gaf hij toen aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) 
waarbij het hoogste aantal punten werd behaald een van de 
hoogtepunten is in zijn periode bij Heer Vooruit.  
 
Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook 
als de createur van de portretten van onze eregalerij in de 
bestuurskamer en als maker van de diploma’s van de leerling-
muzikanten, die slagen voor hun eerste jaar AMV. Met zijn creatieve 
gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. Zijn getekende 
portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurskamer en 
op paasmaandag de zaal van Aen de Wan.  
 
Bij zijn vorige jubileum hoopte hij nog lang gezond te leven en nog 
lang lid te blijven van Heer Vooruit. Inmiddels heeft Bèr de 75 
lidmaatschapsjaren volbracht. Bèr is thans bewoner van de 
Croonenhoff. Als zodanig bezoekt hij op Palmz  trouw het 
optreden van het Leerlingenorkest. Samen met de scouting verzorgt  
het Leerlingenorkest in de Croonenhoff de Palmpasen. Gezeten in 
zijn rolstoel tussen de medebewoners geniet hij van de klanken van 
wat zijn harmonie is. Ook in 2013 zoals uit de foto blijkt.  
 
Het is de vraag of Bèr op tweede paasdag bij alle activiteiten van 
het jaarfeest aanwezig kan zijn. Hij probeert in ieder geval aanwezig 
te zijn in de kerk, waar Heer Vooruit de mis opluistert. Mocht een 
huldiging van hem in Aen de Wan niet tot de mogelijkheden 
behoren, dan zal Bèr in zijn eigen omgeving op gepaste wijze 
worden gehuldigd.  
 
Bèr van harte proficiat met deze voor jou en Harmonie Heer Vooruit  
bijzondere mijlpaal! We hopen je nog vaak bij onze activiteiten te 
mogen zien.  
 
 
             
 

ondag



mail@essersbouw.nl

Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

  Premies per maand inclusief assurantiebelasting en pakketkorting:
 Kostons Assurantiën €   99,85
 Interpolis  € 107,99 (8% duurder)
 Centraal Beheer  € 139,66 (40% duurder)

(Bron: www.interpolis.nl en www.centraalbeheer.nl, berekeningsdatum 29-05-2008)

Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies of een op maat gesneden offerte.
Kostons Assurantiën BV, Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Telefoon: 043 3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet: www.kostons.nl

€ 95,27
€ 109,26 (15% duurder)
€ 134,42 (41% duurder)

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com

Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden)
 

 
 

Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 

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

www.triepels.com

www.triepels.com
Rijksweg Centrum 31

6161 EB Geleen

 

 
 

Verzekeringen & Financiële Diensten 

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



4

Bèr Heuts 75 jaar Heer Vooruit ! 
 
Het gebeurt niet zo vaak dat een vereniging een jubilaris met 75 
jaren verbondenheid met die vereniging kan vieren. Heer Vooruit 
verkeerd in deze omstandigheden. Vijf jaren geleden vierde Bèr 
Heuts dat hij 70 jaren verbonden was aan Harmonie Heer Vooruit. 
En inmiddels zijn we aangeland bij zijn 75 jarig jubileum! 75 jaar 
Heer Vooruiter.  
 
Bèr, net 88 jaar geworden, startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie 
Heer Vooruit. Bèr kwam via zijn oom Harrie Hameleers in contact 
met HHV. Hij  wilde zanger worden, maar moest naar de harmonie. 
 

 
De jubilaris begon met de klarinet en leerde al doende met het 
muziekschrift omgaan, en onze jubilaris bleef zijn klarinet trouw, met 
een klein uitstapje naar de es-klarinet, maar dat beviel hem niet 
       
Trouw werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. In 
2009, bij zijn vorige jubileum bezocht hij nog wekelijks  de repetities, 
maar trok niet meer mee uit. Twee jaren later stopte hij met het 
actief muziek maken bij Heer Vooruit.  

 
Bij zijn vorige jubileum gaf hij, zonder lang na te denken aan, op de 
vraag wat zo bijzonder is aan Heer Vooruit om daar zo lang te 
blijven, dat, dat de kameraadschap is. Samen lachen, samen huilen. 
Ook gaf hij toen aan dat het concours in Heerlen (1968 red.) 
waarbij het hoogste aantal punten werd behaald een van de 
hoogtepunten is in zijn periode bij Heer Vooruit.  
 
Naast het maken van muziek kennen we de jubilaris natuurlijk ook 
als de createur van de portretten van onze eregalerij in de 
bestuurskamer en als maker van de diploma’s van de leerling-
muzikanten, die slagen voor hun eerste jaar AMV. Met zijn creatieve 
gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. Zijn getekende 
portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurskamer en 
op paasmaandag de zaal van Aen de Wan.  
 
Bij zijn vorige jubileum hoopte hij nog lang gezond te leven en nog 
lang lid te blijven van Heer Vooruit. Inmiddels heeft Bèr de 75 
lidmaatschapsjaren volbracht. Bèr is thans bewoner van de 
Croonenhoff. Als zodanig bezoekt hij op Palmz  trouw het 
optreden van het Leerlingenorkest. Samen met de scouting verzorgt  
het Leerlingenorkest in de Croonenhoff de Palmpasen. Gezeten in 
zijn rolstoel tussen de medebewoners geniet hij van de klanken van 
wat zijn harmonie is. Ook in 2013 zoals uit de foto blijkt.  
 
Het is de vraag of Bèr op tweede paasdag bij alle activiteiten van 
het jaarfeest aanwezig kan zijn. Hij probeert in ieder geval aanwezig 
te zijn in de kerk, waar Heer Vooruit de mis opluistert. Mocht een 
huldiging van hem in Aen de Wan niet tot de mogelijkheden 
behoren, dan zal Bèr in zijn eigen omgeving op gepaste wijze 
worden gehuldigd.  
 
Bèr van harte proficiat met deze voor jou en Harmonie Heer Vooruit  
bijzondere mijlpaal! We hopen je nog vaak bij onze activiteiten te 
mogen zien.  
 
 
             
 

ondag



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

Kicken
B
LO

E
M
E
N

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

HEUTS
WEERTS

F
Y S I O T

H
E

R
A

P
I

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

����������������������������������
������������������������

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



5

Vier 12,5 jarige jubilarissen bij Heer Vooruit 
 
Wij zijn er trots op ook dit jaar weer vier jeugdige jubilarissen te hebben 
die ieder Harmonie Heer Vooruit alweer 12,5 jaar trouw zijn: Sanne 
Houben, Dennis Wouiters, Nadine Cobben en Chantalle Sthijns  Ook 
zij worden Paasmaandag in het zonnetje gezet. Tijd om onze 
jubilarissen eens (nader) aan u voor te stellen.  
 
Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV? 
Sanne: “Ik wilde graag muziek leren en tegen die tijd was er net een 
oproep in het weekblad voor de solfègeles bij Harmonie Heer Vooruit. 
Na een jaar blokfluitles van Josette, moesten we kiezen. Ik wilde eerst 
piano of gitaar spelen, maar dat gaat een beetje moeilijk binnen een 
harmonie. Ik kan me nog goed herinneren dat Astrid binnenkwam 
lopen om de dwarsfluit te laten zien. Vanaf toen wist ik ’t zeker en dus 
heb ik voor dwarsfluit gekozen. Mijn oma was allang blij dat ik bij de 
‘nuij vaan Hier’ lid werd, aangezien haar vader (Chris Kostons) 
medeoprichter van de harmonie is.” 
Nadine: “Ik was al vaker te vinden in de zaal op vrijdagavond, bij de 
repetities en bij de optredens van de harmonie of drumband, door 
Yvette en pap (Jo Cobben, red.). 
Er werd altijd gevraagd wanneer kom jij bij de harmonie, mijn antwoord 
was toen nooit! Uiteindelijk waren we met een aantal jongeren en 
ouderen en zijn toen toch begonnen met lessen bij pap. Dit werkte niet 
goed en besloot ik om naar de muziekschool te gaan. Van de acht 
starters toen, ben ik nog  enige over.” 
Chantalle: “Ik ben 12,5 jaar geleden begonnen met blokfluitles bij 
Josette Aerts. Destijds ben ik begonnen met een grote groep vrienden 
en vriendinnen met blokfluitles en notenleer. Na een jaar les mocht je 
kiezen voor een instrument, dit leerde je bespelen en hierna kwam je 
bij het jeugdorkest en vervolgens bij het harmonie orkest van HHV 
terecht.  
Daarnaast denk ik dat het ook erg van invloed is geweest dat er al 
twee 'Heer Vooruiters' in mijn familie zaten. Ik kan me herinneren dat ik 
al van toen ik een jong meisje was mijn vader elke dag hoorde 
repeteren op zijn trompet. Ook mijn oudere zus Mireille was onderhand 
al een paar jaar lid van de harmonie en dit alles heeft mijn interesse 
voor muziek op een positieve wijze beïnvloed. Zij waren al echte 'Heer 
Vooruiters' en vervolgens ben ik ook nog bij HHV gekomen.” 

Dennis: Ongeveer 12,5 jaar geleden zag mijn vader in de Trompetter 
een advertentie van Heer Vooruit waarin stond dat nieuwe muzikanten 
welkom waren. Mijn vader heeft me zodoende destijds de 
muziekwereld ingerold met de woorden "is leuk jong". Ik weet dat ik 
eerst nog wat twijfelde, maar aangezien mijn vader vroeger ook in een 
harmonie speelde (de koninklijke) nam ik zijn advies voor lief. En zo 
geschiede...”” 	  
	  
Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort? 
Chantalle: “Ik denk aan 'samen muziek maken'. Het is zo mooi dat wij 
als vereniging met een zeer gevarieerde groep mensen, van jong tot 
oud, samen onze hobby kunnen uitvoeren. Ik vind het mooi om samen 
muziek te maken. Om samen te repeteren en uiteindelijk samen ook 
het plezier te mogen beleven van een mooi concert of een gezellige 
repetitie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dennis: “Misschien onverwachts, maar in eerste instantie denk ik niet 
aan muziek. Nee, ik denk aan de gezelligheid en de rol binnen de 
gemeenschap, en dat is waar de harmonie voor mij nog steeds voor 
staat. Op een hoog niveau musiceren of aan een concours deelnemen 
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wil ik nog steeds wel, maar ik stel de gezelligheid en verdienstelijkheid 
binnen de gemeenschap voorop.”	  
Sanne is duidelijk: Galaconcerten, paasmaandag, samen met plezier 
muziek maken, gezelligheid.  
 
Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld? 
Nadine speelt trompet, heeft eerst klaroen gespeeld maar is na een 
paar weken overgestapt naar trompet. 
Dennis wilde oorspronkelijk na de algemene muzikale vorming trompet 
spelen. Hij weet nog goed dat José Froyen hem destijds richting de 
euphonium stuurde en jonge knul als hij was, nam hij dat voor lief aan. 
Later is daar nog de trombone bij gekomen, voornamelijk omdat hij dit 
instrument in het klaroen- en tamboerkorps wilde bespelen. Overigens, 
de 'wraak' op José is er nog gekomen. Een paar jaar geleden heeft hij 
de stoute schoenen aangetrokken en een trompet gekocht. Daar wil hij 
met de carnaval wel eens mee lopen.	  
Sanne  speelt dwarsfluit en heeft dit instrument al die tijd met veel 
plezier gespeeld (nu nog hoor). De lessen van Astrid zijn altijd leuk en 
leerzaam. En de ervaringen van solistenconcours zijn ook spannend.  
Chantalle is direct begonnen met het bespelen van de klarinet. Dit 
instrument had zij meteen uitgekozen en dit bespeelt zij nog steeds. 
Lange tijd heeft ze les gehad van Math Knubben, die haar op een 
goede en leuke wijze klarinet heeft leren spelen! 
 
Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten 
voor de vereniging? 
Dennis werkt naast het musiceren elk jaar mee op 't Preuvenemint, 
het kerstfeest van het Mercedes CAC, en heeft de afgelopen jaren als 
Sinterklaas of kerstman door Heer gelopen. Ook loopt hij al wat jaartjes 
mee met het kerstnacht ensemble op 24 december.  Echter, vorig jaar 
heeft hij dat wegens de schoonfamilie verstek laten gaan. Dat was 
absoluut geen makkelijke beslissing. Hij geeft aan vast nog wel wat 
vergeten te hebben, maar hoe dan ook probeert hij zich altijd zoveel 
mogelijk verdienstelijk te maken, al is dat door studie en andere zaken 
niet altijd even makkelijk. 
Sanne: heeft bij sommige commissies een ‘proeftijd’ gedraaid, maar in 
verband met studie lukt dat op dit moment niet. 
Nadine: is lid van de de drumband (KTK) commisie. Als er geld 
verzameld moet worden voor het een of ander bij het kKTK dan doet zij 

dat ook wel eens. Tevens heeft Nadine jaren mensen geronseld voor 
hulp bij het Preuvenemint.  
Chantalle vindt dat er in de vereniging ook veel aandacht wordt 
besteed aan andere activiteiten. Zij vindt dat goed. Op deze wijze kun 
je ook elkaar leren kennen op andere vlakken dan alleen het maken 
van muziek. Zij waardeert het erg dat er mensen zijn in de vereniging 
die hier ook tijd en moeite in steken om dit mogelijk te maken.  
 
Wat zou nog eens terug moeten komen of zou je nog eens graag 
willen zien bij HHV? 
Sanne: “Wat nog eens terug zou moeten komen is een leuke thema-
afsluiting van ’t muzikale jaar tijdens de laatste repetitie. We hebben 
ooit eens een afsluiting met het thema ‘Hawaï’ gehad. Dat was wel erg 
gezellig. 
Wat ik nog zou willen zien is, het door jeugdigen vaker deelnemen aan 
een solistenconcours. Je leert er ontzettend veel van en je kan zo ook 
groeien binnen de harmonie zelf.” 
Nadine houdt van leuke uitstapjes, een carnavalsconcert, ziet graag 
een groter KT en wil continu meer jeugd. 
Chantalle: “Ik ben begonnen met een grote groep jeugd in de 
blokfluitklas. Met een aantal van hun vier ik nu mijn 12,5 jarig jubileum, 
dat vind ik erg bijzonder, omdat wij hiermee dus samen zijn 
opgegroeid. Wat ik meer zou willen zien, is dat er weer meer jeugd 
bijkomt. Wij als jeugdleden zijn nu wel al met een aantal, maar hoe 
meer hoe beter en hoe gezelliger!” 
Dennis heeft bijzonder goede herinneringen aan de sinterklaasviering 
in de kelder van Aen de Wan. Daarom is hij blij dat dit initiatief na 
enkele jaren weer enthousiast is opgepakt. Daarnaast zou hij graag op 
concours gaan en een eeuwfeest meemaken. Voor dat laatste moet hij   
natuurlijk wel erg oud worden.	  
 
Dat wil ik nog even kwijt 
Nadine hoopt dat op korte termijn het KTK weer eens nieuwe leden 
erbij krijgt, dat zou fijn zijn en erg leuk voor de club. 
Chantalle vindt het bijzonder haar 12,5 jarig jubileum te mogen vieren. 
Mede dankzij de steun van haar ouders, haar zus en haar  
muziekdocent  Math Knubben, heeft zij geleerd hoe leuk het is om 
samen muziek te kunnen maken! 
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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 
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wil ik nog steeds wel, maar ik stel de gezelligheid en verdienstelijkheid 
binnen de gemeenschap voorop.”	  
Sanne is duidelijk: Galaconcerten, paasmaandag, samen met plezier 
muziek maken, gezelligheid.  
 
Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld? 
Nadine speelt trompet, heeft eerst klaroen gespeeld maar is na een 
paar weken overgestapt naar trompet. 
Dennis wilde oorspronkelijk na de algemene muzikale vorming trompet 
spelen. Hij weet nog goed dat José Froyen hem destijds richting de 
euphonium stuurde en jonge knul als hij was, nam hij dat voor lief aan. 
Later is daar nog de trombone bij gekomen, voornamelijk omdat hij dit 
instrument in het klaroen- en tamboerkorps wilde bespelen. Overigens, 
de 'wraak' op José is er nog gekomen. Een paar jaar geleden heeft hij 
de stoute schoenen aangetrokken en een trompet gekocht. Daar wil hij 
met de carnaval wel eens mee lopen.	  
Sanne  speelt dwarsfluit en heeft dit instrument al die tijd met veel 
plezier gespeeld (nu nog hoor). De lessen van Astrid zijn altijd leuk en 
leerzaam. En de ervaringen van solistenconcours zijn ook spannend.  
Chantalle is direct begonnen met het bespelen van de klarinet. Dit 
instrument had zij meteen uitgekozen en dit bespeelt zij nog steeds. 
Lange tijd heeft ze les gehad van Math Knubben, die haar op een 
goede en leuke wijze klarinet heeft leren spelen! 
 
Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten 
voor de vereniging? 
Dennis werkt naast het musiceren elk jaar mee op 't Preuvenemint, 
het kerstfeest van het Mercedes CAC, en heeft de afgelopen jaren als 
Sinterklaas of kerstman door Heer gelopen. Ook loopt hij al wat jaartjes 
mee met het kerstnacht ensemble op 24 december.  Echter, vorig jaar 
heeft hij dat wegens de schoonfamilie verstek laten gaan. Dat was 
absoluut geen makkelijke beslissing. Hij geeft aan vast nog wel wat 
vergeten te hebben, maar hoe dan ook probeert hij zich altijd zoveel 
mogelijk verdienstelijk te maken, al is dat door studie en andere zaken 
niet altijd even makkelijk. 
Sanne: heeft bij sommige commissies een ‘proeftijd’ gedraaid, maar in 
verband met studie lukt dat op dit moment niet. 
Nadine: is lid van de de drumband (KTK) commisie. Als er geld 
verzameld moet worden voor het een of ander bij het kKTK dan doet zij 

dat ook wel eens. Tevens heeft Nadine jaren mensen geronseld voor 
hulp bij het Preuvenemint.  
Chantalle vindt dat er in de vereniging ook veel aandacht wordt 
besteed aan andere activiteiten. Zij vindt dat goed. Op deze wijze kun 
je ook elkaar leren kennen op andere vlakken dan alleen het maken 
van muziek. Zij waardeert het erg dat er mensen zijn in de vereniging 
die hier ook tijd en moeite in steken om dit mogelijk te maken.  
 
Wat zou nog eens terug moeten komen of zou je nog eens graag 
willen zien bij HHV? 
Sanne: “Wat nog eens terug zou moeten komen is een leuke thema-
afsluiting van ’t muzikale jaar tijdens de laatste repetitie. We hebben 
ooit eens een afsluiting met het thema ‘Hawaï’ gehad. Dat was wel erg 
gezellig. 
Wat ik nog zou willen zien is, het door jeugdigen vaker deelnemen aan 
een solistenconcours. Je leert er ontzettend veel van en je kan zo ook 
groeien binnen de harmonie zelf.” 
Nadine houdt van leuke uitstapjes, een carnavalsconcert, ziet graag 
een groter KT en wil continu meer jeugd. 
Chantalle: “Ik ben begonnen met een grote groep jeugd in de 
blokfluitklas. Met een aantal van hun vier ik nu mijn 12,5 jarig jubileum, 
dat vind ik erg bijzonder, omdat wij hiermee dus samen zijn 
opgegroeid. Wat ik meer zou willen zien, is dat er weer meer jeugd 
bijkomt. Wij als jeugdleden zijn nu wel al met een aantal, maar hoe 
meer hoe beter en hoe gezelliger!” 
Dennis heeft bijzonder goede herinneringen aan de sinterklaasviering 
in de kelder van Aen de Wan. Daarom is hij blij dat dit initiatief na 
enkele jaren weer enthousiast is opgepakt. Daarnaast zou hij graag op 
concours gaan en een eeuwfeest meemaken. Voor dat laatste moet hij   
natuurlijk wel erg oud worden.	  
 
Dat wil ik nog even kwijt 
Nadine hoopt dat op korte termijn het KTK weer eens nieuwe leden 
erbij krijgt, dat zou fijn zijn en erg leuk voor de club. 
Chantalle vindt het bijzonder haar 12,5 jarig jubileum te mogen vieren. 
Mede dankzij de steun van haar ouders, haar zus en haar  
muziekdocent  Math Knubben, heeft zij geleerd hoe leuk het is om 
samen muziek te kunnen maken! 



Schriever

De meest complete, 
de meest voordelige 
en de Supermarkt met de 
meeste Service in uw omgeving

De Leim 10
6227 CT Maastricht (Heer)
043 – 356 1555

jschriever@plussupermarkt.nl
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vereniging als Heer Vooruit. Zij hoopt in de toekomst nog veel plezier 
mag gaan beleven met het maken van muziek.   
Dennis hoopt dat in deze tijd waarin alles steeds groter en globaler lijkt 
te moeten er toch nog oog blijft voor de kleine gemeenschappen en de 
verenigingen daarbinnen. 	  
Sanne hoopt dat het de komende jaren net zo leuk blijft om dit als 
hobby te doen. Dus op naar ’t volgende jubileum .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verenigingsjubilarissen 2014: 
v.l.n.r. Dennis Wouters, Nadine Co en, Bèr Heuts, Sanne Houben en 
Chantalle Sthijns  
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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
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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

www.hoenjetpartytime.nl
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René op den Buijs en Raymond Essers 
bondsjubilarissen bij L.B.M. en L.B.T. 
Naast verenigingsjubilarissen kent Heer Vooruit ook twee bondsjubilaris-
sen: René op den Buijs is 70 jaar lid van de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen (L.B.M.) en Raymond Essers is 40 jaren lid van de Lim-
burgse Bond van Tamboerkorpsen. (L.B.T.). 110 jaren muzikale ervaringen 
waarvan het grootste deel bij Heer Vooruit. 

René op den Buijs is in 1967 bij Heer Vooruit terecht gekomen. Bij Heer 
Vooruit is hij bekend als oud muzikant, oud bestuurslid en thans ere lid. 
Hij kwam bij ons terecht nadat hij eerder lid was geweest bij Fanfare St. 
Hubertus in Hoensbroek Passart (1944-1966) en bij het Hamonieorkest 
Staatsmijn Wilhelmina (1959 en 1960). In Hoensbroek vervulde hij tevens 
vanaf 1954 zes jaren de secretaris functie. 

Raymond Essers is via zijn schoonvader (toen nog bestuurslid) terecht ge-
komen bij Heer Vooruit om de drumband uit te helpen voor concours. Hij is, 
zoals dat wel vaker gebeurd, daarna gebleven. Raymond is vanaf 1999 lid 
van onze vereniging. Tevens is hij gestart met het opleiden van en lesgeven 
aan tamboers voor het klaroen en tamboerkorps .

Raymond is op 7 jarige leeftijd gestart bij jeugddrumband St. Jan. Daar is 
hij gebleven  tot zijn 14e.  Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar 
de drumband van de Koninklijke harmonie Heer waar hij 8 jaren lid van 
was. Tussentijds is hij tevens gestart bij schutterij Het Nachtwachtgilde  en 
daaruit voortkomende schutterij Monulphus en Gondulphus.  Van de schut-
terij bleef hij lid tot 2000. In 2013 volgde hij het voorbeeld van verschillende 
KTK-leden en werd lid van het Garderizzjemint  De Kachelpiepers.

Ook binnen de L.B.M. is René op den Buijs actief geweest. Hij is 17 jaren 
(vanaf 1991) actief geweest als secretaris LBM Regio 9 zoals hij het noemt, 
dat zijn 30 verenigingen in Maastricht en omgeving.  De regio’s zijn inmid-
dels opgeheven bij de bond. Ook maakte hij 10 jaren (tot 2002) deel uit van 
het bestuur. In 2002 werd hij ere lid van de bond. Momenteel bekleedt hij 
geen formele taak meer maar op uitnodiging van verenigingen die repre-
sentatie van de L.B.M. bij jubilea van 25 en 40 jaar wensen vertegenwoor-
digt hij de L.B.M. In die



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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hoedanigheid hebben we René al meerdere malen gezien op paasmaandag 
in Heer. 

 

Bondsjubilarissen: René op den Buijs, 70 jaren L.B.M. en 
     Raymond Essers, 40 jaren L.B.T. 

Raymond Essers is gestart als klaroenblazer bij drumband St. Jan. Hij is ech-
ter snel gewisseld van instrument en overgestapt naar slagwerk, de kleine 
trom, timtoms en overslagtrom. Ook is hij tamboermaitre  geweest en meo-
menteel bij onze vereniging reserve tamboermaitre. Onlangs nog in de car-
navalsoptocht. 

De redactie vroeg René op den Buijs eens vooruit te blikken in de muziekwe-
reld. Onderstaand zijn bijdrage vanuit het Hof van Hoghem. 
De LBM lijkt tot einde 1900 op een belangenvereniging van/voor verenigin-
gen; de gemeenten eisen lidmaatschap van een erkende 



Iedere 1e zondag  van de maand fantastische 

champagnebrunch in 

Vanaf oktober organiseren we iedere 1e zondag 

van de maand een gezellige brunch met live-muziek. 

We ontvangen u met een lekkere champenoise.

Iedere maand zullen we de nadruk leggen 
op een ander thema.

€ 26.50  p.p. inclusief bubbels, koffie, thee en jus 
d'orange. K inderen tot 12 jaar € 8.50 .

Iedere Vrijdag, Zaterdag en Zondagavond 
familiebuffet in Hotel van der Valk Maastricht. 

Onbeperkt culinair genieten in uw eigen tempo.
€ 26.50  p.p. inclusief koffie, thee en jus d'orange.

Kinderen tot 12 jaar € 8.50 .

Hotel van der Valk Maastricht

Op feestdagen gelden aangepaste prijzen.
Reserveren via

www.valk.com/maastricht
of telefonisch: 043 - 387 35 00

Zondagsbrunch

Hotel Maastricht

Flayer Brunch Maastricht - front
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organisatie om in aanmerking te komen voor subsidies. Al of niet gevraagd 
werden richtlijnen en adviezen gegeven over bestuurlijke en muzikale zaken, 
de (organisatie van) concoursen, de jurering enz., reglementen opgesteld  in 
landelijk verband. Aan de concours traditie werd (te) star vastgehouden, de 
muzikale eisen werden te professioneel.
Al tientallen jaren veranderde de maatschappij ook rond de Limburgse mu-
ziekwereld, zodanig dat de in die jaren gegroeide werkwijze niet meer aan-
sloot bij het dagelijks gebeuren binnen de verenigingen (en hun achterban). 
Rond 2006 werd dan ook gekozen voor een andere structuur, de regio’s 
werden opgeheven. Het Bestuur, voorheen Hoofdbestuur, wordt samenge-
steld uit personen die op specifiek terrein deskundigheid en ervaring hebben 
maar ook direct betrokken zijn met  de Limburgse Muziekwereld. Voor veel 
verenigingen voelt de LBM inmiddels als een gebeuren op afstand, de ge-
voelsband via de regiovertegenwoordiger wordt gemist. De problemen bij de 
verenigingen zijn bij Heer Vooruit niet onbekend; continuïteit ledenbestand 
ook door krimp van de bevolking vooral in kleine kernen, te weinig bestuurs-
leden voor de steeds uitbreidende taken, minder dorps- of gemeenschap 
gebonden leden.        
De bond zoekt naar ideeën en adviezen, adviezen die inmiddels bekend 
zijn en in workshops worden toegelicht op o.a. financieel beleid, opleidingen 
en hoe het  repertoire aantrekkelijker te maken,  samenwerken met buur- 
vereniging(en) in diverse vormen. Het moet allemaal groeien, zelf denk ik dat 
de praktijk sneller groeit dan de ideeën groeien.

Voorlopig zullen de verschillen in beleving van de muziekverenigingen 
tussen stedelijke en landelijke gebieden duidelijk blijven (Maastricht en de 
Heuvelland dorpen), het verschil in gemeenschap beleven is groot.
Het recente samen gaan in één landelijke bond maakt het probleem nog 
ingewikkelder ook door de verschillen in de regionale beleving van de 
blaasmuziek. Lees met enige interesse de recente artikelen over de discus-
sies over het zoeken naar een nieuw concourssysteem (Klankwijzer januari 
2013). Mijns inziens vooralsnog een mooie  theoretische gedachte, nauwe-
lijks te realiseren, zeker  in Limburg, dat  in tientallen jaren histories scheef 
gegroeide concours- tradities, zie ik die niet gerealiseerd. Een passe-partout 
zie ik natuurlijk ook niet.

Heren jubilarissen, van harte proficiat met jullie mijlpalen. Nog vele jaren in 
de muziek (bij Heer Vooruit)!



EEN 
ANDERE 
VISIE OP 
PARKET
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Gekleurd concert bij de Sjraveleirs! 
 
Is het concert bij de Sjraveleirs vaan Hier het begin van een 
(her)nieuwde traditie? Feit is dat de samenwerking beide partijen goed 
is bevallen. Vrijdagavond 7 februari 2014, Aen de Wan is carnavalesk 
aangekleed en twee Heerder verenigingen hebben samen een 
carnavalsavond georganiseerd. Harmonie Heer Vooruit verzorgt een 
carnavalsconcert , de Sjaraveleirs roepen de Vlootdrager 2014 uit en 
presenteren ut Sjareveleirke. Optredens van buuttetreedner Jean 
Boelen en een optreden van de Patronaatsknöppele completeren het 
avondvullende programma.  
 
Om elf minuten over acht hijst Peter Kicken het doek halverwege de 
zaal omhoog en met knallende ballonnen komt Harmonie Heer 
Vooruit tevoorschijn, gekleed in rood, geel, groene en een enkele rose 
blouse. Dirigent Sjef Ficker in rode blouse laat de muzikanten openen 
met het carnavalsliedje van 2014 'Gekleurd op stap'. Dit nummer is het 
eerste lied van het eerste van drie muzikale blokken die Heer Vooruit 
speelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat het eerste deel wordt afgesloten met 'Vendaog hub iech geinen 
tied',  wordt de Vlootdrager 2014 uitgeroepen, een persoon met grote 
verdiensten voor Heer. De spreekwoordelijke appel valt deze keer niet 
ver van de Heer Vooruit boom, want Léon de Roy wordt uitgeroepen 
tot Vlootdrager 2014. Een hele lijst van verdiensten wordt voorgelezen 
waaronder zijn lidmaatschap van de Heerder gemeenteraad, zijn 

bestuurslidmaatschap van Heer Vooruit en pakweg twintig andere 
dingen.  Een receptie volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opening van het tweede deel van het concert is voor een aantal 
slagwerkers uit het KTK. Zonder instrumenten maar gewapend met 
o.a. hun handen en fluitend brengen zijn hun eerste werk ten gehore. 
Het tweede nummer wordt ten gehore gebracht o.a. op kliko's en met 
hulp van de Heerder prinses Jacqueline. Daarna namen de 
muzikanten het weer over. Een serie van zes nummers met o.a. 
‘Tigerrag’ en ’Can-can’ volgden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buuttetreedner Jeanke kwam te laat om de repetitie nog mee te doen. 
Vervolgens houdt hij het gezelschap een verhaal voor over zijn 
schooltijd, de winst van het MECC over 2013 na het optreden van Heer 
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avondvullende programma.  
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bestuurslidmaatschap van Heer Vooruit en pakweg twintig andere 
dingen.  Een receptie volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opening van het tweede deel van het concert is voor een aantal 
slagwerkers uit het KTK. Zonder instrumenten maar gewapend met 
o.a. hun handen en fluitend brengen zijn hun eerste werk ten gehore. 
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Vooruit, zijn liefde voor de blokfluitjuffrouw en de gezonde rivaliteit 
tussen de harmonieën in Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leon de Roij Vlootdrager 2014       Buuttereedner Jeanke 
 
Het laatste deel van het concert van het harmonieorkest wordt 
afgesloten met het 'Gekleurd op stap' waar ook het concert mee 
begonnen is. Echter de bassen van de harmonie worden nu versterkt 
met prins Paul, die op zijn eigen basinstrument meespeelt. 
 
In het dankwoord wordt de hoop uitgesproken dat een nieuwe traditie 
weer is ontstaan. Met een optreden van de Patronaatsknöppele en het 
presenteren van het Sjraveleirke wordt de avond besloten; Een 
gezellige carnavalsavond door de samenwerking van twee 
verenigingen.  
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Optocht in Heer: oud papierophalers doen mee! 
 
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Als je zoveel gediplomeerde oud 
papierophalers in je vereniging hebt, dan is een outfit voor de optocht 
snel gevonden. In de duidelijk herkenbare kleur oranje voert het 
Damescomité de groep van Heer Vooruit aan, gevolgd door de in 
duidelijk herkenbaar geel geklede muzikanten. Alle doctorandussen in 
het oud papierophalen doen mee. Op die manier worden de ophalers, 
die maandelijks in de straten van Heer het oude papier ophalen, ook 
bekend bij het publiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tamboermaitre Raymond Essers heeft deze keer hulp van twee 
secondanten. Waar eerder John Koopman tijdens Heer Totaal een 
jonge begeleider had, groeide de belangstelling naar twee. Robin 
Verstraelen kreeg gezelschap van een trommelende piraat. Deze 

jongen, die nog vier jaar moet worden, voegde zich in de Veldstraat 
tussen de rijen achter Jeffrey en liep tot ieders verbazing mee tot het 
Raadhuisplein. Trommelde het KTK dan trommelde hij mee, speelde 
het orkest dan stopte ook hij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo trokken de papierophalers door de straten van Heer, waar deze 
keer geen oud papier te vinden was. Of het moesten de papieren 
hoedjes zijn, die sommigen droegen. De outfit van oud papierophaler 
van het Damescomité mocht weer als geslaagd worden betiteld.  
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Jaarvergadering Heer Vooruit 
 
Op de woensdag voor carnaval togen circa 40 leden (14 afmeldingen) 
naar de foyer van Aen de Wan voor de jaarvergadering van Heer 
Vooruit. Naast huishoudelijke zaken wordt de laatste jaren ook daar 
het programma voor het komende Galaconcert onthuld.  
 
Voorzitter Raymond Braeken opent de vergadering en in een vlot 
tempo worden de agendapunten afgehandeld. De notulen van de 
vorige vergadering worden vastgesteld en Carol Magnée blikt terug op 
de activiteiten in 2013. Geconstateerd wordt dat diverse geledingen 
naast muzikale activiteiten ook sociale/bindingsactiviteiten hebben 
georganiseerd, evenals de activiteitencommissie voor de hele 
vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur anno 2014: Carol Magnée, Peter Kicken, Leon de Roij, Raymond Braeken, 
Peter Smeets, Louis Konings en Agnes Braeken.  
 
De presentatie van penningmeester Leon de Roij, leverde een negatief 
beeld op over 2013. Op de reserves moet worden ingeteerd en voor 
2014 moet de tering naar de nering worden gezet. Kritisch financieel 
beleid moet leiden tot een sluitend jaar 2014. Ook bleek wederom dat 
de inkomsten uit het ophalen van oud papier de grootste inkomensbron 
is.  
 
De kascontrolecommissie bestaande uit Nancy  Willems, Jan van 
Hooren en Lindy Mast rappor eerden dat de financiën in orde waren 
bevonden. Nancy is aftredend lid en werd daarvoor door de voorzitter 
bedankt. Marja Pasmans zal haar opvolgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De bestuursverkiezing leverde op dat Agnes Braeken werd herkozen 
voor een termijn van vier jaren, waarna het woord was aan Jean 
Boelen, voorzitter van het Galacomité. Hij deelde mede dat Jean Pierre 
Sthijns het comité (tijdelijk) heeft verlaten wegens drukke 
verplichtingen elders Zoals gebruikelijk keek Jean terug op de versie 
van 2013, waarover veel positieve berichten zijn ontvangen. De koude 
in de zaal was een gehoorde wanklank. Het concert heeft budget 
neutraal plaats gevonden. Een enthousiaste bezoeker nam het laatste 
negatieve resultaat voor zijn rekening..  
 
In 2014 zal op zaterdag 13 december 2014 wederom het Galaconcert 
plaats vinden in het MECC. Dit jaar is het solo-instrument de 
schuiftrombone. Bart Claessens is de solist. De andere solist is Edsilia 
Rombley. O.a. bekend van haar deelname van Nederland aan het 
Eurovisie Songfestival.  
 
De opzet van de concert- 
week is dit jaar anders,  
Maar daarover later meer. 
 
Bij de rondvraag kwam o.a. 
het matige repetitiebezoek 
aan de orde en de samen- 
werking van de geledingen  
binnen het korps.  
 
Om 22.15 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten.  
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Nieuws over het Galaconcert 2014, door Jean Boelen

Tijdens de jaarvergadering van Harmonie Heer Vooruit kon Jean Boelen 
namens de Commissie Galaconcerten bekend maken dat ook in 2014 weer 
een Galaconcert zal gaan plaatsvinden. Op zaterdag 13 december 2014 
vindt de 13e editie van het jaarlijkse Galaconcert plaats. Er is besloten om 
opnieuw te kiezen voor de grote zaal van het MECC als locatie.
De Galacommissie is er in geslaagd om ook voor dit jaar weer twee fantas-
tische solisten te contracteren.Traditioneel wordt elk jaar een instrumentalist 
uitgenodigd, die een instrument bespeelt dat ook in de harmonie thuis is. Dit 
jaar is gekozen voor de trombone.

Bart Claessens (1982) studeerde trombone aan het Rotterdams Conservato-
rium, waar hij les kreeg van George Wiegel, Jörgen van Rijen, Pierre Volders 
en Ben van Dijk. Verdere lessen en masterclasses volgde hij onder andere 
bij Joseph Alessi, Michel Becquet, Bart van Lier, Christian Lindberg en Jonas 
Bylund.
Nog tijdens zijn studie, op zijn 19e, won Bart de auditie voor tenor-/bastrom-
bonist bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Na opnieuw een proefspel 
is hij in 2007 bij dit orkest benoemd tot solotrombonist. Hier werkt hij met 
verschillende topdirigenten, zoals Bernard Haitink, Mariss Jansons, Zubin 
Mehta, Lorin Maazel, Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Chailly en Gustavo 
Dudamel.
 
Verder is Bart actief bij verschillende kamermuziekensembles, zoals bij 
de Ebony Band en het Koper van het Koninklijk Concertgebouworkest 
(RCO Brass). Hij treedt regelmatig op als solist en heeft onder meer tijdens 
tournees van het Concertgebouworkest masterclasses verzorgd. Sinds 1 
september 2012 is Bart Claessens als docent trombone verbonden aan het 
Conservatorium Maastricht. Met Bart Claessens zijn we ook dit jaar verze-
kerd van een absolute topper op zijn vakgebied

Edsilia Rombley
Soul, R&B, Jazz, Pop. Up tempo, slow. Nederlandse theatertours of Inter-
nationale allure op het Eurovisie Songfestival. Edsilia Rombley staat  garant 
voor onovertroffen veelzijdigheid. Ze zingt net zo makkelijk Nederlands- als 
Engelstalige songs en wisselde
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optredens op pop- en jazzpodia af met het voorprogramma van Lionel Richie 
en het Gelredome met Paul de Leeuw.
Eerste nationale bekendheid bereikte ze door het winnen van de Soundmix-
show in 1996 en een jaar later wist ze ook de Europese versie van dit veel 
bekeken tv programma te winnen. Ze vertegenwoordigde ons land tot twee 
keer toe op het Eurovisie Songfestival en werd er met haar single ‘Hemel en 
Aarde’ de best scorende Nederlandse inzending van de afgelopen 35 jaar.
Tijdens het tv programma “De beste zangers van Nedeland” schitterde ze en 
werd ze uitgeroepen tot de beste zangeres van Nederland. Enkele weken 
geleden stond ze in een uitverkochte Ziggodome in “ Ladies of Soul”  met o.a.  
Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Glennis Grace en Candy Dulfer. In 2014 
maakt ze ook weer een theatertour door Nederland onder de naam Sweet 
Soul Music”. Haar laatste album ‘Sweet Soul Music’ nam ze op onder begelei-
ding van het Metropole Orkest. Met het contracteren van van deze fantastiche 
zangeres is het programma rond. Uiteraard zal ook tijdens het Galaconcert 
2014 ook de traditionele harmonie muziek niet te kort komen.
De doelstelling van het concert blijft onveranderd: toegankelijke klassieke 
blaasmuziek in een combinatie met showprogramma met lichte muziek. 

De kaartverkoop start op 1 mei aanstaande op de bekende 
voorverkoop adressen:
Mevr. Monique Budy. Des. Leesensstraat 34 Maastricht (043 3614014)
Kicken Kookstudio, Dorpstraat 21 Maastricht (043 – 3613201)
De kaarten kosten ook dit jaar weer Euro 17,50 per stuk.
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Kien of niet, in ieder geval een gezellige avond 
 
Het is een vertrouwd gezicht ieder jaar, vijf lange tafels in de bovenzaal 
van Aen de Wan, Math Jaspers en Rob Boelen op de bühne aan de 
ene kant en de dames van het Damescomité aan het andere einde van 
de zaal: de jaarlijkse kienavond: Gaank toch kiene! Alweer de achtste 
editie. Het Damescomité heeft met dank aan de Heerder ondernemers 
weer gezorgd voor een veelheid aan prijzen  
En dan begint de avond. De bezoekers zijn iets later dan anders, komt 
zeker door het goede weer. Maar als ze eenmaal de juiste kaarten en 
de juiste plekken hebben gevonden kan het afroepen beginnen. De 
tafels worden gevuld met drank, zakken snoep, chips, geluksbeeldjes, 
koekjes etc. maar bovenal met bakjes/blikjes met fiches. Alle kleuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doe je ogen dicht en een kienavond verloopt ongeveer zo: de kienen 
wordt gehusseld in een houten doos, het nummer van de kien wordt 
afgeroepen, gevolgd door “Wat zeet heer?”, en vervolgens een 
kakofonie van rammelende fiches. Naar mate de serie vordert worden 
de rammelende fiches gevolgd door een och, ach, holum of pakum 
totdat uiteindelijk de kien volgt.  
 
Als je vervolgens met succes door de 

komt volgt de prijs dan wel de 
dobbelstenen bij meerdere winnaars.  
Uiteindelijk keert iedereen met of 
zonder prijs huiswaarts, maar wel 
een gezellige avond rijker. Tot 2015! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

. 

controle van Denny, Luud of John 
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Stedelijk muziekkorps Sneek op bezoek in Maastricht 
 
In het weekeinde van 27 juni zal het stedelijk muziekkorps Sneek een 
bezoek brengen aan Maastricht. Het betreft een kennismaking met 
Maastricht gecombineerd met twee concerten. Heer Vooruit is 
gevraagd om als gastkorps op te treden en op zaterdagavond 28 juni 
een gezamenlijk concert te organiseren. 
 
Op hun website ((www.stedelijkmuziekkorpssneek.nl) staat over de 
historie het volgende vermeld. “De naam Stedelijk Muziekkorps loopt 
vanaf de oprichting van het Muziekcorps der dienstdoende Schutterij 
tot aan de hedendaagse muziekvereniging als een rode draad door de 
geschiedenis. Uit krantenberichten en concertprogramma's blijkt dat 
het Muziekcorps d.d. Schutterij ook wel Stedelijk Muziekkorps werd 
genoemd.  
Het bijvoeglijk naamwoord stedelijk geeft ook deels aan dat de 
plaatselijke overheid op de één of andere wijze bij de organisatie en of 
financiering van het korps een rol heeft gespeeld. Nadat op 2 juli 1906 
het Muziekcorps d.d. Schutterij ophield te bestaan, werd door de 
gemeente Sneek, onder beheer van de commissie der Gemeentelijke 
Muziek -en Zangschool, het 'Sneeker Muziekcorps' opgericht. Dit 
gedeeltelijk uit leden van het Muziekcorps d.d. Schutterij bestaande 
harmonieorkest, in de geschriften vaak hardnekkig aangeduid met 
Stedelijk Muziekcorps, is uiteindelijk, na twee keer te zijn ontbonden, in 
1922 voor de derde maal opgericht.” 
 

Sinds 1999 is Tseard Verbeek dirigent. Tseard, 
geboren in 1955, studeerde trompet en directie aan 
de conservatoria in Hilversum en Groningen. Hij is 
als docent koper en coördinator Hafabra verbonden 
aan het Kunstencentrum Atrium Sneek. T 

 
Het orkest komt met ongeveer 40 à 50 muzikanten naar Maastricht.  
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Muziekstarters bij Leerlingenorkest  
 
In het najaar zijn ze begonnen. De klas die tegenwoordig de 
Muziekstart heet, als opvolger van de AMV-klas. Vijf leerling 
muzikanten op weg naar……. Ooit begonnen onze 12,5 jarige 
jubilarissen van dit jaar ook zo.  
Drie van onze muziekstarters, Solane, Maxime en Reina, zijn samen 
met hun ouders aanwezig einde maart om nader kennis te maken met 
Heer Vooruit, het Leerlingenorkest en de muziekinstrumenten. Zij 
moeten immers hun keuze voorbereiden voor het nieuw seizoen.  
 
Bij binnenkomst bezoeken ze eerst het Leerlingenorkest. Onder leiding 
van dirigent Willy Sour repeteren zij deze zondag beneden in Aen de 
Wan. Op die manier krijgen ze een indruk hoe een van de toekomstige 
muzikale stappen er uit ziet. Maar eerst dient nu een instrumentkeuze 
te worden gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bestuurskamer ligt de tafel vol met instrumenten. Agnes, Lindy en 
Josette van de commissie jeugd en opleiding laten Solane, Maxime en 
Reina de diverse instrumenten zien en proberen. Twee leerlingen 
hebben hun euze eigenlijk al gemaakt: dwarsfluit en klarinet. De 
klarinet heeft ook de voorkeur bij de derde leerling maar is nog geen 
zekerheid.  
 
Terwijl op de instrumenten geprobeerd wordt trakteert Sander Lochs 
het gezelschap op trompetspel, Hij laat horen waartoe een  ruim half 

jaar repeteren heeft geleid. Een echte stimulans voor de leerlingen die 
in september hun eerste noten op een instrument zullen blazen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 

• 13 april: Palmpasen met Leerlingenorkest op bezoek in 
Croonenhoff 

• 19 april: Ophalen oud papier 
• 21 april: Jaarfeest Heer Vooruit met om 9.45 uur Mis in St. 

Petrus Bandenkerk en 13.15 u Openbare receptie. 
• 4 mei: Dodenherdenking 
• 25 mei: KTK naar Districtsfestival in Eijsden  
• 1 juni: Reuzenoptocht in Maastricht  
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Solistenconcoursen voor de jeugdleden Nick en Lukas  
Door Agnes Braeken 
 
Eerste prijs voor Nick en Lukas op Solistenconcours Amby 
 
Voor Nick Jeurissen en Lukas Jaspers begon de dag al vroeg. Vanaf 
twaalf uur bonsden hun hartjes al sneller toen zij de Amyerhoof in 
Amby betraden. Patrick de Bie, hun instructeur, had hen verzocht 
vroegtijdig aanwezig te zijn, waardoor er op tijd ingespeeld kon 
worden. Van de 61 deelnemers waren zij de twee muzikanten (de 
nummers 22 en 23), die harmonie Heer Vooruit bij een 
Solistenconcours weer sinds lang op de kaart gingen zetten.  
 
Goed voorbereid, de voorafgaande week werd iedere dag gerepeteerd, 
kwamen Nick en Lukas “in uniform en met nestels” rond de klok van 
13.15 uur op het podium. Eerst was Lukas aan de beurt. Alsof het 
schijnbaar de gewoonste zaak van de wereld was, deed Lukas wat 
hem door Patrick was geleerd. Nick stond al in de startblokken. Ook hij 
speelde met kennis van zaken zijn stuk. Kritisch als Nick is, wist hij 
precies waar hij heel even een klein foutje maakte. Peanuts! Na hun 
optreden dat gevolgd was door vaders, moeders, broertje, oma’s en 
opa’s en andere belangstellenden en vaste supporters kregen beide 
muzikanten een dikke duim toebedeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen het lange wachten, ondertussen luisterend naar de andere 
deelnemers, de nummers 24 t/m 61. Rond half zes werden de 
uitslagen bekend gemaakt door dhr. Guus Horssels, voorzitter district 
Maastricht. Alle deelnemers werden op het podium verzocht. Nick en 
Lukas gaven daar meteen gehoor aan en stonden meteen vooraan op 
het podium (prettig voor de fotografen!). Af en toe met begerige oogjes 

kijkend naar de blinkende bekers en medailles. Al gauw werden de 
uitslagen van de nrs 22 en 23 bekend gemaakt: 
• Lukas Jaspers: 83 punten met een Eerste Prijs. Lukas ontving trots 

de envelop van de commissie.   
• Nick Jeurissen: 83 punten met een Eerste Prijs. Glunderend nam 

Nick de envelop in ontvangst.  
De supporters waren blij maar vooral opgelucht. Een mooi resultaat 
voor een eerste deelname van een solistenconcours. Ga daar maar 
eens aan staan! Voor zoveel publiek en zwaarwichtige jury. 
 
Eerste prijs voor Nick Jeurissen op solistenconcours Geulle 
Nick Jeurissen had de smaak te pakken na zijn eerste 
solistenconcours in Amby. Hij schreef zich meteen in voor het 
solistenconcours in Geulle. Samen met instructeur Patrick de Bie stond 
hij weer op het podium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En weer met een eerste prijs als gevolg. Deze keer met 81,6 punten.  
 
Als Heer Vooruit zijn we er trots op dat jeugdleden hun nek uitsteken 
en deelnemen aan solistenconcoursen. Het is een mooie manier om 
ervaring op te doen en je voordeel te doen met de juryrapporten.  
 
Namens de Commissie Jeugd & Opleidingen, Lukas en Nick van harte 
proficiat met jullie mooie resultaten op dit Solistenconcours. Patrick de 
Bie ook CHAPEAU voor je inzet en vertrouwen in de mogelijkheden 
van deze twee grote kanjers! 
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