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Voorwoord

Het is nog volop zomer als dit Vooruitzicht verschijnt. De redactie heeft ervoor 
gekozen niet half juli nog te verschijnen aan het begin van de vakantie  maar 
nu in augustus op het moment dat de repetities alweer beginnen, de buffet-
ten bij MVV en de buffetten van het Preuvenemint weer worden bemenst. 
Wat het Harmonieorkest betreft op naar het Galaconcert op 13 december a.s. 
Van de muzikanten wordt weer veel gevraagd met (extra) repetities, maar 
vooral wordt ook een goed repetitiebezoek gevraagd. Samen op weg naar 
het MECC. 
De maanden voor het zomerreces bevatten vele activiteiten. Muzikaal waren 
er twee concerten van het Harmonieorkest, met Amby en met Sneek. Het 
Leerlingenorkest concerteerde in de Croonenhoff, weer in de  Dominicanen 
boekhandel en tijdens de slotactiviteit. En het KTK nam deel aan het L.B.T. 
districtsfestival in Eijsden en bracht de publieksprijs mee naar huis. Even later 
werd afscheid genomen van Jo Cobben als instructeur van het KTK. Een pe-
riode van 20 jaren instructeur werd afgesloten op een K.T.K. passende wijze. 
De slotactiviteit in juli jl. is niet alleen het einde van een muzikaal seizoen, 
maar ook het moment dat aan de leerlingen van de Muziekklas het diploma 
wordt uitgereikt. Ook dit jaar weer vijf geslaagden bij Josette Aerts, die trots 
het diploma van voorzitter Raymond Braeken in ontvangst mochten nemen. 
Jullie lezen er alles over in dit Vooruitzicht dat de draad oppakt bij het Jaar-
feest op tweede paasdag, Het lijkt alweer lang gelden. 

De redactie wenst iedereen weer veel leesplezier of nog een 
fijne vakantieperiode voor degenen die dat nog voor de boeg hebben.

De redactie

Agenda:
19 augustus:  Start repetities Harmonieorkest en KTK
30 en 31 aug.:  Preuvenemint
30 augustus:  Ophalen oud papier
7 september:  Opluisteren mis OLV. Kerk en rondgang stad
5 oktober:  Kleding- en snuffelmarkt Damescomité
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Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

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

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

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

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

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

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959
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Slotactiviteit seizoen 2013-2014  
 
Zo begin je aan een nieuw muzikaal seizoen en zo vindt de 
slotactiviteit van dat seizoen al weer plaats. Net voor het zomerreces in 
2013 nam Jef Ficker het dirigeerstokje over om meteen na de 
zomervakantie met het harmonieorkest te gaan werken aan het 
Galaconcert. Nu net vóór het einde van dit seizoen stopt instructeur Jo 
Cobben bij het K.T.K. Het begin en einde van een periode met daar 
tussen diverse activiteiten, muzikaal en niet muzikaal. 
 
Enkele dagen voor 6 juli vangen de 'vaste' vrijwilligers onder 
aanvoering van het Activiteitencomité aan met het opbouwen van de 
tenten en de inrichting. De familie Braeken heeft de tuin weer ter 
beschikking gesteld om de slotactiviteit te laten plaatsvinden. Voordat 
het zondag is maakt het K.T.K. gebruik van de faciliteiten om afscheid 
te nemen van Jo Cobben. Onder verkeerd voorwendsel wordt Jo naar 
de Burghstraat gelokt waar het K.T.K.  op hem staat te wachten en dus 
niet gesproken wordt over zijn opvolging. Daarover elders meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmorgen schijnt de zon als de dames van het Damescomité de 
koffie en vlaai in gereedheid brengen. Vanaf 12 uur komen de eerste 
gasten. Langzaam druppelt de tuin vol met leden en hun familie. Het 
Leerlingenorkest verzorgt de eerste muzikale omlijsting. Dirigent Willy 
Sour 'herhaalt' het concert dat een paar dagen eerder in de 
Dominicanenkerk heeft geklonken. De leerlingen van de 
Muziekstartklas en Xander voeren de Cupsong uit en de slagwerkers 

laten zien dat zij niet alleen de trommels beheersen maar ook fietsbel 
kunnen spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het optreden van het Leerlingenorkest wordt onderbroken door solo-
optredens van Nick en  Lukas die, begeleid door Patrick de Bie, hun 
vorderingen laten horen. Na hun optredens 'vlucht' Patrick spoorslags 
in zijn uniform van de schutterij van Noorbeek, naar het O.L.S., dat die 
dag ook plaats vindt. En Xander Lochs laat samen met Nancy Willems, 
zijn vorderingen op trompet horen na 1 jaar les.  
 
Een volgende onderbreking is er door de Muziekstartklas (voorheen 
Amv-klas) van Josette Aerts. Josette heeft ook dit jaar weer vijf 
leerlingen klaar gestoomd voor hun diploma. Helaas ontbreekt Amber.    
De andere vier leerlingen, Solana, Maxime,  Millie en Reina laten 
horen waarom ze geslaagd zijn. Voorzitter Raymond Braeken reikt 
trots de diploma's uit waarna de traditionele foto met de diploma's 
wordt gemaakt. Heer Vooruit is in ieder geval een dwarsfluit-, klarinet- 
en saxofoonleerling rijker.  
 

 

 

  

  



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

Slotactiviteit seizoen 2013-2014  
 
Zo begin je aan een nieuw muzikaal seizoen en zo vindt de 
slotactiviteit van dat seizoen al weer plaats. Net voor het zomerreces in 
2013 nam Jef Ficker het dirigeerstokje over om meteen na de 
zomervakantie met het harmonieorkest te gaan werken aan het 
Galaconcert. Nu net vóór het einde van dit seizoen stopt instructeur Jo 
Cobben bij het K.T.K. Het begin en einde van een periode met daar 
tussen diverse activiteiten, muzikaal en niet muzikaal. 
 
Enkele dagen voor 6 juli vangen de 'vaste' vrijwilligers onder 
aanvoering van het Activiteitencomité aan met het opbouwen van de 
tenten en de inrichting. De familie Braeken heeft de tuin weer ter 
beschikking gesteld om de slotactiviteit te laten plaatsvinden. Voordat 
het zondag is maakt het K.T.K. gebruik van de faciliteiten om afscheid 
te nemen van Jo Cobben. Onder verkeerd voorwendsel wordt Jo naar 
de Burghstraat gelokt waar het K.T.K.  op hem staat te wachten en dus 
niet gesproken wordt over zijn opvolging. Daarover elders meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmorgen schijnt de zon als de dames van het Damescomité de 
koffie en vlaai in gereedheid brengen. Vanaf 12 uur komen de eerste 
gasten. Langzaam druppelt de tuin vol met leden en hun familie. Het 
Leerlingenorkest verzorgt de eerste muzikale omlijsting. Dirigent Willy 
Sour 'herhaalt' het concert dat een paar dagen eerder in de 
Dominicanenkerk heeft geklonken. De leerlingen van de 
Muziekstartklas en Xander voeren de Cupsong uit en de slagwerkers 

laten zien dat zij niet alleen de trommels beheersen maar ook fietsbel 
kunnen spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het optreden van het Leerlingenorkest wordt onderbroken door solo-
optredens van Nick en  Lukas die, begeleid door Patrick de Bie, hun 
vorderingen laten horen. Na hun optredens 'vlucht' Patrick spoorslags 
in zijn uniform van de schutterij van Noorbeek, naar het O.L.S., dat die 
dag ook plaats vindt. En Xander Lochs laat samen met Nancy Willems, 
zijn vorderingen op trompet horen na 1 jaar les.  
 
Een volgende onderbreking is er door de Muziekstartklas (voorheen 
Amv-klas) van Josette Aerts. Josette heeft ook dit jaar weer vijf 
leerlingen klaar gestoomd voor hun diploma. Helaas ontbreekt Amber.    
De andere vier leerlingen, Solana, Maxime,  Millie en Reina laten 
horen waarom ze geslaagd zijn. Voorzitter Raymond Braeken reikt 
trots de diploma's uit waarna de traditionele foto met de diploma's 
wordt gemaakt. Heer Vooruit is in ieder geval een dwarsfluit-, klarinet- 
en saxofoonleerling rijker.  
 

 

 

  

  



Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

MAASTRICHT    
Einsteinstraat 18
Tel. 043-3671700
globus@toerkoop.nl

EIJSDEN
Emmastraat 1

Tel. 043-4092870
globus.eijsden@toerkoop.nl

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur
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WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

T (043) 362 17 05
info@bloemenkicken.nl
www.bloemenkicken.nl

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

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

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

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1
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Als het Leerlingenorkest het 'podium' heeft verlaten is het de beurt aan 
de aanwezige muzikanten van het Harmonieorkest onder leiding van 
Sjef Ficker. Naar bezetting wordt niet gekeken: aanwezig met 
instrument is meedoen. Met 'Arosa' wordt geopend.  
 
Het muzikale deel van de middag is juist beëindigd als de snackbus uit 
België arriveert. Na een half uur voorbereiding gaat het loket open en 
kunnen de eetbonnen worden ingewisseld voor frites en snacks. En 
wat smaakt nu lekkerder bij bier...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met het vertrek van de snackbus vertrekt ook de zon. Hadden we een 
hele middag zon, de laatste uren worden met regenbuien gelardeerd. 
De aanwezigen trekken zich terug onder de tenten en zorgen ervoor 
dat de aanwezige drankvoorraad toch slinkt. Ook wordt spontaan de 
Cupsong nog eens uitgevoerd. De dj zorgt ervoor dat het publiek in 
afgeslankte vorm nog enkele uren blijft hangen ondanks het weer. De 
zoetwarenvoorraad wordt al eerder veilig gesteld zodat ook tijdens de 
laatste repetitie nog iets lekkers aanwezig is. Resteert nog het 
opruimen van de tenten en de inrichting alsmede de tuinmeubelen 
terugbrengen naar Kicken tuinmeubelen.  
 
Heer Vooruit kan terug zien op een geslaagde afsluiting van het 
seizoen en dankt de familie Braeken voor de gastvrijheid gedurende 
het weekeinde, Bér en Ulla voor de hulp, de a 
Aktiviteitencommissie voor de organisatie en de vrijwilligers voor de 
realisatie hiervan, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

  



  

     

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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Leerlingenorkest in Dominicanenboekhandel 
 
Het had wat voeten in de aard voordat vaststond dat het concert van 
het Leerlingenorkest in de Dominicanenboekhandel zou plaatsvinden. 
Het oorspronkelijke plan was wederom in winkelcentrum Entre Deux 
op te treden, maar geruime tijd nadat Agnes  Braeken hiervoor de 
vergunning had aangevraagd bij de gemeente, kreeg zij als antwoord 
dat in verband met de soundcheck van André Rieu op het Vrijthof het 
op die plek niet kon doorgaan. In overleg met de boekhandel werd 
gekozen om dan maar binnen op te treden. Toen dat eenmaal 
geregeld was meldde de gemeente dat het toch buiten kon doorgaan 
in het winkelcentrum..... Te kort dag om weer te veranderen en dus 
maar binnen door laten gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus stonden het Leerlingenorkest onder leiding van Willy Sour en een 
dwarsfluitgroep onder leiding van Astrid Handels op donderdag 3 juli 
opgesteld in de Dominicanenboekhandel, ter hoogte van de 
koffiecorner. Net als een jaar geleden dezelfde twee groepen, toen 
voor de Douwe Egbertswinkel, nu binnen bij de coffee Lovers.  
 
De dwarsfluitgroep van Astrid opende met in hun midden Wies Budy. 
Om beurten brachten de beide groepen een muzikaal werk ten gehore. 
Het Leerlingenorkest opende met de Limburgse jagersmars. Een 
nieuw werk voor het Leerlingenorkest. Dirigent Willy Sour praatte, op 
de van hem inmiddels bekende wijze, de muziekwerken aan elkaar. 
Wat blijft hij toch een lol hebben in het optreden met de leerlingen.  
 

Halverwege het concert kreeg het orkest versterking van de leerlingen 
van de Muziekstartklas. Zij voerden de Cupsong uit: het muzikale werk 
van het Leerlingenorkest werd aangevuld met het schuiven van bekers 
op een tafel en klappen. Een leuke completering van het muziekwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een ruim half uur was het concert teneinde. De Muppet song was 
het laatste werk dat ten gehore werd gebracht. De bus van Peter 
Kicken kwam voorrijden en de ingeladen instrumenten konden 
regelrecht door naar de Burghtstraat waar het komende weekeinde de 
slotactiviteit zou plaats vinden.  
 
De muzikanten die daarna nog een terrasje gingen pikken op het 
Vrijthof vallen in de generale repetitie van André Rieu. Die startte met 
het oefenen van het opkomen met Italiaanse Vespa's met laadbakjes. 
In een van de bakjes ontdekten we Manou Konings; zaterdag ervoor 
nog bij Heer Vooruit tijdens het concert met Sneek en nu weer 
beroepsmuzikant bij Rieu. Omstreeks half elf eindigde ook op het   
Vrijthof de muziek als Rocco Granata met het orkest heeft geoefend.   
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Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu
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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 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 

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 

 

De partner voor al uw fiscale  
en administratieve zaken. 

 

 

 
Minderbroedersberg 5 

6211 LK Maastricht 
T: 043 30 20 20 5  

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 

www.bakkerijlekkerbek.nl



8

Leerlingenorkest in Dominicanenboekhandel 
 
Het had wat voeten in de aard voordat vaststond dat het concert van 
het Leerlingenorkest in de Dominicanenboekhandel zou plaatsvinden. 
Het oorspronkelijke plan was wederom in winkelcentrum Entre Deux 
op te treden, maar geruime tijd nadat Agnes  Braeken hiervoor de 
vergunning had aangevraagd bij de gemeente, kreeg zij als antwoord 
dat in verband met de soundcheck van André Rieu op het Vrijthof het 
op die plek niet kon doorgaan. In overleg met de boekhandel werd 
gekozen om dan maar binnen op te treden. Toen dat eenmaal 
geregeld was meldde de gemeente dat het toch buiten kon doorgaan 
in het winkelcentrum..... Te kort dag om weer te veranderen en dus 
maar binnen door laten gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus stonden het Leerlingenorkest onder leiding van Willy Sour en een 
dwarsfluitgroep onder leiding van Astrid Handels op donderdag 3 juli 
opgesteld in de Dominicanenboekhandel, ter hoogte van de 
koffiecorner. Net als een jaar geleden dezelfde twee groepen, toen 
voor de Douwe Egbertswinkel, nu binnen bij de coffee Lovers.  
 
De dwarsfluitgroep van Astrid opende met in hun midden Wies Budy. 
Om beurten brachten de beide groepen een muzikaal werk ten gehore. 
Het Leerlingenorkest opende met de Limburgse jagersmars. Een 
nieuw werk voor het Leerlingenorkest. Dirigent Willy Sour praatte, op 
de van hem inmiddels bekende wijze, de muziekwerken aan elkaar. 
Wat blijft hij toch een lol hebben in het optreden met de leerlingen.  
 

Halverwege het concert kreeg het orkest versterking van de leerlingen 
van de Muziekstartklas. Zij voerden de Cupsong uit: het muzikale werk 
van het Leerlingenorkest werd aangevuld met het schuiven van bekers 
op een tafel en klappen. Een leuke completering van het muziekwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een ruim half uur was het concert teneinde. De Muppet song was 
het laatste werk dat ten gehore werd gebracht. De bus van Peter 
Kicken kwam voorrijden en de ingeladen instrumenten konden 
regelrecht door naar de Burghtstraat waar het komende weekeinde de 
slotactiviteit zou plaats vinden.  
 
De muzikanten die daarna nog een terrasje gingen pikken op het 
Vrijthof vallen in de generale repetitie van André Rieu. Die startte met 
het oefenen van het opkomen met Italiaanse Vespa's met laadbakjes. 
In een van de bakjes ontdekten we Manou Konings; zaterdag ervoor 
nog bij Heer Vooruit tijdens het concert met Sneek en nu weer 
beroepsmuzikant bij Rieu. Omstreeks half elf eindigde ook op het   
Vrijthof de muziek als Rocco Granata met het orkest heeft geoefend.   
  
 

  

 

 



Schriever

De meest complete, 
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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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Jaarfeest 2014 
 
Tweede paasdag is het Jaarfeest van Heer Vooruit, volgens mij al 
zolang als de vereniging bestaat. Dit jaar bestaat de harmonie 108 
jaren, maar zoveel jaarfeesten zijn er niet geweest. En ook dit jaar 
weer genoeg jubilarissen om bij stil te staan. Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst wordt gezegd. Nu Heer Vooruit had dit jaar vier 
jubilarissen van 12,5 jaar en vier muzikanten met een roos, het teken 
dat zij voor de eerste maal dit jaar in het harmonieorkest of het KTK 
hebben meegedaan. Als tegenwicht voor die jeugd een jubilaris die dit 
jaar 75 jaar Heer Vooruiter is en twee jubilarissen van 70 en 40 jaar 
bondslid, waarvan de langste tijd bij Heer Vooruit.  
 
Weken van organisatie gaan vooraf aan tweede paasdag. Als de 
zaterdag vóór Pasen daadwerkelijk zichtbaar wordt dat er iets te 
gebeuren staat, heeft de Activiteitencomissie al geruime tijd van 
voorbereiding achter de rug. Op zaterdag wordt de Wan versierd, 
wordt buiten bij de Wan zichtbaar dat er iets te gebeuren staat en ook 
de kerk wordt dat weekeinde nog in gereedheid gebracht. Laat maar 
komen die maandag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dirigent Sjef Ficker is het zijn eerste optreden in de kerk in Heer 
en hij heeft het dan ook wenselijk geacht om de laatste repetitie voor 
het concert in de kerk te houden om kennis te maken met de 
akoestiek.  Ietwat verkleumd verlaten de muzikanten die dinsdagavond 
de kerk om er maandag terug te keren bij betere temperaturen, binnen 
en buiten. Erelid en jubilaris René op den Buijs (70 jaar bond L.B.M.) is 
met zijn echtgenote al aanwezig in de kerk als de oudste jubilaris Bér 

Heuts (75 jaar Heer Vooruit) in een rolstoel eveneens de kerk 
binnenkomt.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De muzikanten onder leiding van Sjef Ficker zitten klaar met in hun 
midden de jubilarissen Chantalle Sthijns, Dennis Wouters en Sanne 
Houben (allen 12,5 jaar Heer Vooruit) om samen met het K.T.K. te 
openen met ‘Evening song’ van C.C. Scholefield. De voorbeden neemt 
Agnes Braeken zoals ieder jaar voor haar rekening en het zangkoor St. 
Cecilia wisselt het Harmonieorkest af. Met een fantastische uitvoering 
van Wagners ‘Elsa’s procession’ sluiten de muzikanten af. Een  
'concert' is teneinde.  
 
Het gehele korps presenteert zich op de trappen voor de kerk 
waardoor ook de jubilarissen bij het K.T.K. zichtbaar worden: Raymond 
Essers (40 jaar bond L.B.T.) en Nadine Cobben (12,5 jaar Heer 
Vooruit). 
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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
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Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak
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Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
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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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Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Na een bezoek aan de begraafplaats in Heer, waar erevoorzitter Henri 
Cortjens, erelid René op den Buijs en voorzitter Raymond Braeken een 
bloemstuk leggen in de kapel wordt niet koers gezet naar Aen de Wan, 
maar richting Croonenhoff waar Bèr Heuts verblijft. Omdat hij het feest 
in Aen de Wan niet meer kan bijwonen brengt het korps hem een 
serenade in de Veldstraat. Gezeten in de zon naast Pierre Willems en 
omringd door familieleden neemt hij de serenade in ontvangst, evenals 
de felicitaties van Raymond Braeken namens Heer Vooruit en dhr. 
Gordijn namens de L.B.M. Bèr heeft aansluitend in de Croonenhoff nog 
een feestje en Heer Vooruit trekt door in de zon naar de Wan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Damescomité staat met koffie, broodjes en gebak klaar als het 
korps arriveert. Nadat de inwendige mens weer even versterkt is, is het 
tijd voor de interne huldiging van de andere jubilarissen. De jeugdige 
12,5 jarige jubilarissen worden door voorzitter Raymond  Braeken 
toegesproken en gefeliciteerd, waarna de bonden ook hun insignes 
uitreiken aan de feestelingen. Bijzondere aandacht is er vanuit de 
vereniging en de bond voor de 40 jarige en 70 jarige bondsjubilarissen. 
Normaal reikt Renè op den Buijs namens de bond de insignes uit, nu 
ontvangt hij zelf de versierselen. De zoveelste onderscheiding op zijn 
palmares.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bijzonder moment is ook altijd de aanmoedigingsroos die leden 
ontvangen die dit jaar voor de de eerste maal in het harmonieorkest of 
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Hotel Maastricht

Flayer Brunch Maastricht - front
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Cortjens, erelid René op den Buijs en voorzitter Raymond Braeken een 
bloemstuk leggen in de kapel wordt niet koers gezet naar Aen de Wan, 
maar richting Croonenhoff waar Bèr Heuts verblijft. Omdat hij het feest 
in Aen de Wan niet meer kan bijwonen brengt het korps hem een 
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uitreiken aan de feestelingen. Bijzondere aandacht is er vanuit de 
vereniging en de bond voor de 40 jarige en 70 jarige bondsjubilarissen. 
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Leerlingenorkest en de Croonenhoff 
Palmzondag met scouting en concert als repetitie 
 
Tweemaal binnen een week in april bezochten de muzikanten van het 
Leerlingenorkest de Croonenhoff in de Veldstraat. Op palmzondag om 
samen met de scouting paastakken te brengen en dit muzikaal te 
ondersteunen en een paar dagen later om in de vorm van een concert 
de generale repetitie voor de uitvoering op paasmaandag te houden.  
 
’s Morgens vroeg om 9 uur verzamelden de leerling-muzikanten zich in 
Aen de Wan. Voordat zij met de scouting richting Croonenhoff trokken 
vond al een heuse repetitie plaats, Het concert in de Croonenhoff en 
het optreden op paasmaandag voor eigen publiek stond immers op het 
programma. En dan moeten de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i ‘.  
 
Na afloop van de repetitie is het net als andere jaren in de Wan 
wachten op het telefoontje van de scouting dat de mis teneinde loopt, 
waarna het Leerlingenorkest voet zet richting de kerk om de scouting 
op te halen. Gewapend met versierde paastakken en gewijde buxus 
sluit de scouting aan als het orkest arriveert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Leerlingenorkest zorgt buiten en binnen voor de muzikale begeleiding 
 
Samen trekken ze naar de recreatiezaal “In de Croen” waar de 
versierde paastakken worden uitgedeeld. Het Leerlingenorkest onder 
aanvoering van dirigent Willy Sour zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Uiteraard trekt het Leerlingenorkest ook naar het klooster van de 
zusters van Voorzienigheid. Vier paastakken worden aangeboden 

terwijl het Leerlingenorkest weer voor de muziek zorgt. Daarna gaat 
het korps al spelend door de straten van Heer terug naar de Wan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ook de vier zusters in het klooster worden niet vergeten. 
 
Enkele dagen later keren de leerling-muzikanten al weer terug in de 
recreatiezaal. Het concert in 2013 op palmzondag was wederzijds zo 
goed bevallen dat dit in 2014 een vervolg kreeg. De generale repetitie 
voor paasmaandag trekt een volle zaal. Ook ons erelid en jubilaris Bèr 
Heuts is in de zaal aanwezig. Dirigent Willy Sour geeft jeugdige musici 
de gelegenheid zich te presenteren. Nancy en Sjors, Simone en Sarah, 
Daniëlle en Nikki kunnen zich bij de diversen werken zeer 
verdienstelijk laten horen. Een goede leerweg. De uitvoering geeft 
vertrouwen voor het optreden voor eigen publiek een week later. Ook 
de verrassing voor paasmaandag met Katja Henz wordt geoefend en 
dus klonk het ‘Mager en gezond’.  
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
                 Sarah, Simone en Daniëlle soleren tijdens het concert 
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Districtsfestival L.B.T.  in  Eijsden            door Leon de Roij  
Publieksprijs voor KTK bij afscheid Jo Cobben  
 
Op zondag 25 mei jl. was het dan zover! Na veel repetities en 
druppeltjes zweet zaten de te spelen stukken er goed in  
en dat moest ook wel, want ......het was vandaag officieel de laatste 
keer dat Jo Cobben in zijn functie van instructeur KTK zou optreden! 
Na 20 jaar trouwe dienst vond hij dat de tijd gekomen was om deze 
functie neer te leggen en dat werk aan een opvolger over te laten. 
Jammer, jammer. 
 
De Slagwerkgroep en het KTK van Harmonie Heer Vooruit waren 
uitgenodigd om deel te nemen aan het Districtsfestival van de 
Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen, dat werd georganiseerd door 
de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al om 09.00 uur verzamelden zich alle muzikanten en diverse 
supporters bij Gemeenschapshuis Aen de Wan waar de instrumenten 
werden ingeladen in de "onovertroffen materiaalwagen" van Peter 
Kicken, waarna vervolgens koers werd gezet naar de KOH zaal in 
Eijsden Daar aangekomen was het al een gezellige drukte van de 
diverse korpsen. Met enige trots mogen we wel zeggen dat "onze" 
mensen er weer keurig "gestieveld en gepeers" op stonden, chapeau! 
 

Onze Slagwerkgroep, onder leiding van Patrick De Bie, moest als 
eerste het spits afbijten en met de stukken "Four winds of Heaven""van 
Leon Camp en "The last Emperor" van Marcel Hessels, presenteerden 
zij zich op uitstekende wijze en dat oogstte veel applaus van het 
aanwezige publiek. Vervolgens was het de beurt aan het hele Klaroen- 
en Tamboerkorps dat nog één keer onder leiding van Jo Cobben 
uitstekend zijn best deed met de stukken "Castles in Spain", "Per 
Nostra Baniera" en als toegift "Cavalino", hetgeen ook weer geweldig 
in de smaak bleek te vallen bij het publiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit laatste optreden werd in de open lucht onder een stralende zon 
nog een proost op Jo Cobben uitgebracht, terwijl voor alle leden een  
lunchpakketje was verzorgd, dat prima bleek te smaken. 
 
Direct na de middag vond er het defilé plaats waar het gehele korps 
weer aan deelnam en waar de stukken "Stad Tilburg" en "Stork 
Limburg" ten gehore werden gebracht. Met een schitterende counter 
werd het defilé afgesloten. Iedereen mocht terugzien op een zeer 
geslaagd optreden en dat werd ook zo door de jury beoordeeld door 
het toekennen van de Publieksprijs, die door een trotse John 
Koopman in de vorm van een grote beker in ontvangst mocht  
worden genomen! 
 
Resumerend mag gezegd worden dat het een zeer waardig en zeer 
geslaagd laatste optreden van en voor Instructeur KTK Jo Cobben is 
geweest met dank aan alle muzikale en andere medewerkenden  !!! 
  

  

 

door léon de roy
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AFSCHEID van JO COBBEN als INSTRUCTEUR van 
het K.T.K.      door Léon de Roy  
 
Op vrijdag 4 juli jl. was het dan zo ver. Jo Cobben had al een jaar 
geleden aangegeven dat hij zijn functie van Instructeur van het 
Klaroen- en Tamboerkorps van Harmonie Heer Vooruit op termijn zou 
willen beëindigen. Maar na enig aandringen stelde hij dat afscheid toch 
nog een jaartje uit, tot het einde van het seizoen 2013-2014. 
 
Jo heeft 20 jaar (!) met veel plezier, gedrevenheid en tomeloze inzet 
gewerkt met en aan het KTK. Steeds opnieuw wist hij de leden te 
binden, te bewerken en te stimuleren. Was er een foutje: opnieuw ! Net 
zo lang tot het goed ging. En met veel verve wist hij iedereen steeds 
weer te activeren. Dat was zijn grote verdienste als de "mens" Jo 
Cobben! Onbaatzuchtig, altijd wist hij eenieder op zijn eigen manier te 
benaderen. 
 
Geen wonder dat - ondanks het feit dat we zijn afscheid als instructeur 
zagen naderen - het toch nog vreemd overkwam. Het KTK zonder Jo, 
dat kon toch in feite niet. Die twee waren haast onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.Het was dan ook geen wonder dat het hele KTK 
unaniem van mening was dat Jo een bijzonder afscheidsfeestje moest 
krijgen. En daar had het petit-comité: Nadine Cobben, Ber Bastiaans 
en Eric Jeurissen wel oren naar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het diepste geheim werden acties ondernomen maar Jo mocht er 
beslist geen lucht van krijgen. Video-opnames en foto's van allerlei 
interessante en belangrijke gebeurtenissen in het muzikale leven van 
Jo werden overal vandaan getoverd, zoals b.v. het 
Landskampioenschap in Barneveld en het Limburgs Kampioenschap in 
Brunssum, en werden op vakkundige wijze samengevoegd. Het geheel 
resulteerde in liefst 6 DVD's en een dik fotoboek. In dat laatste hadden 
ook alle leden nog een persoonlijk afscheidsbriefje aan Jo geschreven. 
Maar dan de vraag: hoe en wanneer gaat dat plaatsvinden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het comité geen probleem: de tenten voor de Slotactiviteit waren 
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gewerkt met en aan het KTK. Steeds opnieuw wist hij de leden te 
binden, te bewerken en te stimuleren. Was er een foutje: opnieuw ! Net 
zo lang tot het goed ging. En met veel verve wist hij iedereen steeds 
weer te activeren. Dat was zijn grote verdienste als de "mens" Jo 
Cobben! Onbaatzuchtig, altijd wist hij eenieder op zijn eigen manier te 
benaderen. 
 
Geen wonder dat - ondanks het feit dat we zijn afscheid als instructeur 
zagen naderen - het toch nog vreemd overkwam. Het KTK zonder Jo, 
dat kon toch in feite niet. Die twee waren haast onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.Het was dan ook geen wonder dat het hele KTK 
unaniem van mening was dat Jo een bijzonder afscheidsfeestje moest 
krijgen. En daar had het petit-comité: Nadine Cobben, Ber Bastiaans 
en Eric Jeurissen wel oren naar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het diepste geheim werden acties ondernomen maar Jo mocht er 
beslist geen lucht van krijgen. Video-opnames en foto's van allerlei 
interessante en belangrijke gebeurtenissen in het muzikale leven van 
Jo werden overal vandaan getoverd, zoals b.v. het 
Landskampioenschap in Barneveld en het Limburgs Kampioenschap in 
Brunssum, en werden op vakkundige wijze samengevoegd. Het geheel 
resulteerde in liefst 6 DVD's en een dik fotoboek. In dat laatste hadden 
ook alle leden nog een persoonlijk afscheidsbriefje aan Jo geschreven. 
Maar dan de vraag: hoe en wanneer gaat dat plaatsvinden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het comité geen probleem: de tenten voor de Slotactiviteit waren 
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immers al opgezet in de tuinen van de familie Braeken, dus met een 
simpel telefoontje werd geregeld dat het KTK daar al op vrijdag 4 juli 
gebruik van kon maken voor het afscheidsfeestje. Om 19,30 uur die 
avond waren alle leden en een aantal vaste muzikale vrienden van de 
Kachelpiepers in de tent aanwezig. Toen Jo daar - na een smoesje om 
die avond om 20.00 uur voor een gesprek bij Raymond te komen - 
arriveerde, kon hij zijn ogen niet geloven toen hij daar de hele ploeg 
zag staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij was helemaal "verpopzakt" en zei alleen: "noe snap iech ut". Met 
veel muziek werd de feesteling binnengehaald en toegesproken 
waarbij zijn rijke muzikale leven van 20 jaar instructeur van het KTK 
nog eens extra werd belicht, terwijl de jongste leden, Lukas, Nick en 
Marco, de cadeaus mochten aanbieden. Daarna kwam er nog een 
bijzondere verrassing: het bestuur van de Limburgse Bond voor 
Tamboerkorpsen was vertegenwoordigd door de heren Guus Horssels 
en Huub Heijnen en zij boden Jo, als waardering voor zijn loopbaan als 
instructeur, een speciale speld aan, de eerste in de geschiedenis van 
de LBT. Een heel bijzondere onderscheiding waarvan Jo van oor tot 
oor straalde. Daarna volgde een uitgebreide muzikale toast en het 
feestje duurde nog heel lang ... 
 
JO, natuurlijk ook namens het bestuur van Heer Vooruit van harte 
bedankt voor je jarenlange inzet voor ons Klaroen- en Tamboerkorps  
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Concert  Heer Vooruit en St. Walburga Amby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 april 2014 was Harmonie St. Walburga te gast bij 
Harmonie Heer Vooruit in Aan de Wan. Voorzitter Raymond Braken 
heette de vereniging uit het naburige Amby van harte welkom waarna 
Amby het eerste deel van het concert voor haar rekening nam. 
Inclusief een verrassende zangsolo. Het tweede deel was voor dirigent 
Sjef Ficker en zijn muzikanten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PROGRAMMA concert HEER VOORUIT en ST. WALBURGA   
Harmonie St. Walburga   HARMONIE HEER VOORUIT 
1. Marche de la Gendarmerie 1. Banda Sucre 
2. Lord Tullamore  2. Hispaniola 
3. Elysium   3. Third Suite 
4. Puenteaereas  4. Ovitinho 
5. Chump Change  5. Cha cha for band  
6. Sterren.NL   6. Eblem of Unity  
7. You can Leave 
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ZATERDAG 13 DECEMBER
Aanvang 20.00 uur  -  Zaal open 19.00 uur  

Lokatie: 
Groot auditorium MECC Maastricht-Randwijck 
Hoofdingang Forum 100 - naast NH Hotel

M.m.v.

Harmonie Heer Vooruit o.l.v. Sjef Ficker

Edsilia Rombley         Bart Claessens

Harmonie Heer Vooruit
Galaconcert

2
0
14

 

   
   Voorverkoop:
  FAM. BUDY 
  Des. Leesensstraat 34 
  Maastricht - tel. 043 - 3814014
  KOOKSTUDIO KICKEN  
  Dorpstraat 21 Maastricht
  tel. 043 - 3613201

  Info; www.heervooruit.nl
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Galaconcert 2014 – Organisatie in de startblokken! 
Door Jean Boelen namens de Galacommissie  
 
De tijd vliegt is een veel gehoorde opmerking. Het lijkt of het 
Galaconcert 2013 in het grote auditorium van het MECC pas kort 
geleden heeft plaatsgevonden. Niets is minder waar want over 4 
maanden, op zaterdag 13 december om precies te zijn, vindt de 13e 
editie plaats. Na de prima ervaringen van het vorige jaar, met 
uitzondering van de temperatuur in de zaal, is besloten dat ook dit jaar 
het concert zal plaatsvinden in het MECC congrescentrum.  
 
Op 19 augustus starten de voorbereidingen van het Harmonieorkest. 
Het wordt een flinke klus om ook dit jaar weer het hele programma in 
te studeren en veel zal dan ook afhangen van alle muzikanten om de 
reguliere repetities alsmede de geplande extra repetities goed te 
bezoeken en de bereidheid van de muzikanten om ook thuis te 
repeteren. Dat is de basis om er opnieuw een geslaagd project van te 
kunnen maken.  
 
De solisten hebben er in ieder geval zin in. Het Galaconcert van 
Harmonie Heer Vooruit is inmiddels een bekend evenement geworden 
en men werkt hier dan ook graag aan mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze zangsoliste Edsilia Rombley heeft inmiddels haar repertoire 
gekozen en zoals gebruikelijk heeft Andreas van Zoelen een deel van 
zijn vakantie opgeofferd om de passende arrangementen voor het 
Harmonieorkest te maken. Iets dat hij overigens elk jaar weer met heel 
veel plezier voor onze vereniging doet. Ook trombonist Bart Claessens 
heeft zijn muziekkeuze gemaakt en daarom kan er na de vakantie 
gestart worden met het instuderen van alle werken. 
 
De afgelopen twee jaren was SEVAGRAM een van de grote 
sponsoren van het Galaconcert. SEVAGRAM heeft dit jaar voor een 
andere opzet gekozen. Jammer voor ons maar mede dankzij 
SEVAGRAM hebben we de afgelopen jaren de mogelijkheid gehad om 
te groeien naar de huidige omvang van ons concert. Daarvoor onze 
hartelijke dank.  
 
De voorverkoop is inmiddels van start gegaan en kaarten zijn zoals 
gebruikelijk verkrijgbaar bij onze twee voorverkoopadressen: 
• Fam. Budy, Desiree Leesensstraat 34 Maastricht. Tel. 043 

3614014  
• Kicken Kookshop, Dorpstraat 21 Maastricht. Tel. 043 3613201     
 
Ook op de wekelijkse repetitieavonden in Aen de Wan  kunnen kaarten 
besteld worden. De kaarten kosten ook dit jaar € 17,50. Bestelde 
kaarten kunnen vanaf 1 september afgehaald worden op de 
voorverkoopadressen of tijdens de repetiteavonden in Aen de Wan.   
De eerste 400 kaarten zijn inmiddels verkocht en dat betekent dat we 
nog meer dan voldoende kaarten kunnen verkopen.        
 
Vive Le Vink ook dit jaar weer van de partij! 
Ook dit jaar zal het orkest opnieuw worden uitgebreid met een combo. 
Dit is onder meer noodzakelijk voor de begeleiding van Edsilia 
Rombley. Onze paukenist Rian Pasmans heeft zijn collega’s van VIVE 
LE VINK bereid gevonden om op een bijzondere manier hun 
medewerking te verlenen aan ons concert. Naast het concert zal de 
band, ongeveer een half uur na afloop van het concert, een spetterend 
optreden verzorgen in de foyer van het MECC.  
Kortom, het belooft weer een top avond te worden. Zorg dat je erbij 
bent op zaterdag 13 december om 20 uur in het MECC.    
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Terugblik op concert met Stedelijk Harmonieorkest 
Sneek. 
 
In het weekeinde van 27 tot 29 Juni 2014 was het Stedelijk 
Harmonieorkest uit Sneek op bezoek in Maastricht. Ondanks het bar 
slechte weer werd het voor de Friese gasten een onvergetelijk verblijf 
in Maastricht, waar men nog graag aan terug denkt. 
 
Bij aankomst aan het NH Hotel openden zich de hemelsuizen voor de 
eerste keer en donder en bliksem begeleidden het welkom. Namens 
Harmonie Heer Vooruit waren Pierre Budy, Jean Boelen en Josette 
Aerts aanwezig om de gasten te begroeten. Na het inchecken werd 
koers gezet richting centrum voor het diner. Ook de korte wandeling 
over de Maasboulevard naar het restaurant aan de Kesselskade werd 
een zeer natte aangelegenheid. In hat restaurant aangekomen was de 
wateroverlast echter nog niet afgelopen. In het speciaal voor de groep 
gereserveerde deel van het restaurant kwam de regen met bakken 
naar binnen door een overlopende regengoot. Dit alles mocht de pret 
niet drukken en het werd een zeer gezellige avond. Een aantal 
muzikanten trokken nog de stad in en kwamen pas in de vroege 
ochtenduren terug in het hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carol Magnée heet Sneek welkom  
 
Na een fikse repetitie op zaterdagochtend volgde in de namiddag een 
interactieve stadswandeling in de stromende regen. Voorafgaand aan 
het concert genoten onze gasten van een etentje in het restaurant van 
het Mercedes-Benz CAC. 
 

Carol Magnee begroette namens het bestuur de gasten en het 
aanwezige publiek. Voorzitter Langhorst van Sneek gaf aan erg blij te 
zijn met de uitnodiging om samen met Heer Vooruit te concerteren en 
na einige uitleg over de geschiedenis van de vereniging verzorgde zijn 
orkest het eerste deel van het programma. Na de pauze, waarin de 
aanwezigen Brazilië van Chile zagen winnen op het WK voetbal,  was 
het de beurt aan Harmonie Heer Vooruit. Onder leiding van Sjef Ficker 
werden onder andere de stukken Jihlava en Hispaniola gespeeld. Ook 
nu weer begeleid met indrukwekkende filmbeelden. 
 
Na afloop van het concert moest natuurlijk ook de daadwerkelijke 
verbroedering van de orkesten plaatsvinden. De Friezen hadden 
hiervoor wel een zeer speciale manier gekozen. Een aantal leden ging 
gewapend met originele „Berenbuger van de Weduwe“ rond en alle 
muzikanten werden meermaals verzocht dit traditionele Friese vocht te 
proeven. Hierdoor ontstond een zeer gezellige sfeer onder de 
aanwezigen en werd het nog lang „onrustig„ in de Mercedes-Benz 
Lounge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De korpsen van Sneek (boven) en Heer Vooruit in volle actie.  

 

  

 

doorJean Boelen
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Inmiddels is de uitnodiging voor een tegenbezoek aan Sneek 
uitgesproken en beide besturen gaan op zoek naar een geschikte 
datum. 
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Wis geer…… 
 
• Dat het Jaarfeest ook het moment is om foto’s te actualiseren? 

Zowel het Damescomité als het Bestuur poseerden daarom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur: Peter Smeets, Leon de Roij, Peter Kicken, Raymond Braeken (vzt), 
Agnes Braeken, en Carol Magnée. Ontbreekt: Louis Konings 
Damescomité: Achter: Ula Bastiaans, Marlou Kicken, Marian van 
Engelshoven, Betsie Michon en Ilse Hoofs. Voor: Zus Boelen en Karin 
Verbeet  
• Dat bestuurslid Leon de Roy wederom de vierdaagse van 

Nijmagen heeft uitgelopen? Chapeau!. Dat hij over twee jaar zeker 
niet wil ontbreken bij de honderdste versie van dit festival.  

• Dat wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die ons willen 
helpen bij de bezetting van de buffetten bij MVV en het 
Preuvenemint?. Infor en opgeven bij het secretariaat.  

• Dat de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen dit jaar 75 jaar 
bestaat en er diverse activiteiten worden ontplooid? Een daarvan is 
de uitgave van een boek. Alle aangesloten verenigingen konden 
daarvoor foto’s insturen. Uiteraard heeft Heer Vooruit hieraan 
deelgenomen door een twintigtal foto’s in te sturen verdeeld over 
de 9 categorieën. 

• Dat Heer Vooruit deelnam aan de  
Reuzenoptocht op 1 juni in Maastricht j.l.? 
Dat het lang wachten was in Maastricht  
Alvorens het korps aan de stoet kon deel- 
Nemen. Het bestuur dit ook aan de  
Organisatie kenbaar heeft gemaakt.  

 
 
 
 

 
• Dat Heer Vooruit deelnam aan de Dodenherdenking op het 

Raadhuisplein? Ralph Budy speelde de Last post waarna twee 
minuten stilte volgden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elektriciteitshuisjes-en kasten in de Maastrichtse wijken Scharn en 

Heer die vervuild en beklad zijn met ongewenste graffiti, een 
opfrisbeurt hebben gehad?. Buurtplatform Heer was de troosteloze 
aanblik van de trafo-huisjes zo zat, dat het De Beelddenker 
(kunstenares Esther Janssen) opdracht gaf om een aantal van de 
kasten met de schilderkwast onderhanden te nemen. Het huisje in 
de Einsteinstraat is inmiddels versierd met instrumenten en het 
logo van Heer Vooruit.  

 
Wis Geer …….. van het Galaconcert: 
• Dat Henk van den Hof, een van de grote mannen achter onze 

Galaconcerten is op 7 augustus 65 jaar oud geworden. Van 
stoppen met werken en ondersteunen van Heer Vooruit is nog lang 
geen sprake. Henk , van harte proficiat en we hopen nog vele jaren 
van je diensten gebruik te mogen maken. 

• Dat Andreas van Zoelen, tot voor kort dirigent van Harmonie Sint 
Caecilia in Blerick en inmiddels onze vaste arrangeur, is inmiddels 
toegetreden tot het beroemde Rashcer saxofoon kwartet. Met dit 
fameuze kwartet reist Andreas de hele wereld af om concerten te 
geven. 13 december 2014 staat echter Maastricht in zijn agenda 
genoteerd. 

• Dat Harmonie Walburga uit Amby treedt in de voetsporen van 
Harmonie Heer Vooruit en organiseert op zaterdag 8 november 
aanstaande een Galaconcert in het theater van Mercedes-Benz 
CAC. 
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