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Voorwoord

Op de valreep van het jaar verschijnt nog een Vooruitzicht. Een terugblik op 
de afgelopen maanden en een doorkijk naar 2015. Het jaar is alweer bijna ten 
einde. Een jaar waarin we afscheid namen van Jo Cobben als instructeur van 
het KTK en Jos Stoffels als zijn opvolger welkom heette. Maar ook een jaar 
waarin we recent afscheid hebben moeten nemen van twee ereleden: Jean 
Jeurissen en Bèr Heuts. In korte tijd na elkaar werd ons korps opgeschrikt 
door hun overlijdensberichten. De twee uitgesproken in memoriams tijdens de 
afscheidsbijeenkomsten treft u in het Vooruitzicht aan. 

Verder stond het najaar zowel bij het Harmonieorkest als bij het Leerlingen-
orkest in het teken van de concerten in december. Het Harmonieorkest onder 
leiding van Sjef Ficker repeteerde maanden aan het 13e Galaconcert, dat 13 
december weer een groot succes was in het MECC. Dirigent, muzikanten, 
solisten en het Galacomité met vrijwilligers maakten er weer een geweldige 
show van. Chapeau! Uiteraard lees u hier meer over. 

Bij het ter perse gaan van dit Vooruitzicht had het decemberconcert van het 
Leerlingenorkest nog niet plaats gevonden. Dirigent Willy Sour en zijn muzi-
kanten oefenden maanden om de traditie van het decemberconcert voort te 
zetten. Deze keer in het Magisch Theatertje in Amby. Volgende keer meer 
hierover dus. 

De Goedheilig man wist ook dit jaar weer de weg te vinden naar de kinderen 
en kleinkinderen van Heer Vooruit. Al vrij snel na aankomst in Nederland was 
hij op een zondagmorgen present in Aen de Wan, waar ruim 20 kinderen op 
hem zaten te wachten. Bekijk het in dit Vooruitzicht. 

De voorzitter tenslotte kijkt vooruit naar 2015. Een jaar waarin met de meest 
grote inzet geprobeerd moet worden het korps op peil te houden; de terugloop 
in leden tegen te gaan. Geen gemakkelijke opgave in deze tijd. 

De redactie van het Vooruitzicht wenst u 
veel leesplezier en natuurlijk 

 Prettige Feestdagen en een gezond 2015!
  
    De redactie K



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

EINSTEINSTRAAT 14 - HEER-MAASTRICHT  -   043 - 3636790

ELECTRO AUDIO VIDEO & WITGOED 

BECKERS HEER 
 
 
BURG. CORTENSTRAAT 23                                                                             TEL.: 043-3634371 
6226 GP MAASTRICHT                                                            Email: beckers@elektrovakman.nl 

ELECTRO AUDIO VIDEO & WITGOED 

BECKERS HEER 
 
 
BURG. CORTENSTRAAT 23                                                                             TEL.: 043-3634371 
6226 GP MAASTRICHT                                                            Email: beckers@elektrovakman.nl 

ELECTRO AUDIO VIDEO & WITGOED 

BECKERS HEER 
 
 
BURG. CORTENSTRAAT 23                                                                             TEL.: 043-3634371 
6226 GP MAASTRICHT                                                            Email: beckers@elektrovakman.nl 

ELECTRO AUDIO VIDEO & WITGOED 

BECKERS HEER 
 
 
BURG. CORTENSTRAAT 23                                                                             TEL.: 043-3634371 
6226 GP MAASTRICHT                                                            Email: beckers@elektrovakman.nl 

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

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

8  9

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

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959
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VOORUIT in 2015

De traditie van een (Heer) Vooruitblik 
naar 2015 zet ik ook dit jaar weer voort. 
Afwisselend Vooruit kijkend naar 2015 maar 
ook het jaar 2014  resumerend. Heer Vooruit 
in 2015 wordt geen gemakkelijke opgave 
en om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: “Te vaak hebben we het afgelopen 
jaar afscheid moeten nemen van muzikanten 
die om uiteenlopende  redenen  stopten (al 
dan niet tijdelijk) met  maken van muziek. 
Leden die al lang aan onze vereniging 
verbonden waren maar ook leden die hun 
muziekopleiding zover doorlopen hadden dat 
ze door konden stromen naar het Harmonie 
orkest of het KTK. Het bestuur ziet het dan 

ook als een van haar grootste speerpunten om in 2015  deze terugloop te 
stoppen. Niet gemakkelijk in een tijd met veel mogelijkheden om de vrije tijd in 
te vullen. Een eerste activiteit hiertoe is het huis-aan-huis bezorgen van een 
flyer in het gebied waar oud papier wordt opgehaald. In de flyer presenteert 
de vereniging zich en wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij Heer Vooruit. 
In welke geleding van de vereniging dan ook. 

Heer Vooruit is een vereniging die naast de muzikale activiteiten vele 
activiteiten ontplooit om de financiële huishouding ‘rond’ te krijgen. Vele leden 
en vrijwilligers zijn door het jaar in de weer om er voor te zorgen dat de 
muzikale activiteiten doorgang kunnen vinden. In dit Vooruitzicht treft u een 
selectie aan van die activiteiten. Speciaal wil ik hier nog noemen onze nieuwe 
activiteit van het namens “Veer zien MVV” bemensen van de uitgiftepunten 
van drank en snacks  bij MVV. Een grote merci gaat dan ook dit jaar weer 
uit naar die leden en vrijwilligers die zich op de een of andere wijze hebben 
ingezet voor onze vereniging en er voor gezorgd hebben dat we de financiële 
eindjes weer aan elkaar hebben kunnen knopen. 
Heer Vooruit heeft zich in 2014 meermaals gepresenteerd in de gemeenschap 
Heer en hoopt dat ook in 2015 weer te doen om daarmee de band tussen 
Heer en  onze vereniging te onderstrepen.
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De banden met andere Heerder verenigingen zoals de Sjraveleirs werden 
aangehaald resulterend in een ‘vastelaovends konzèr’  begin 2014 bij 
gelegenheid van de uitgifte van “’t Sjraveleirke” en het uitroepen van de 
vlootdrager en het uitwisselen van ondersteuning bij activiteiten over en weer.  
De uitwisseling van aktiveitenkalenders en contacten met  de Koninklijke Oude 
Harmonie van Heer hebben ertoe geleid dat in 2015 weer een gezamenlijk 
concert zal plaats vinden. Kortom Heer Vooruit is een Heerder vereniging 
tussen de Heerder verenigingen en voor de Heerder gemeenschap. 
Maar daarnaast heeft Heer Vooruit zich ook gepresenteerd in de binnenstad 
bij de Reuzenoptocht en het opluisteren van een H. Mis in de O.L.V. kerk 
gevolgd door een muzikaal optreden op het kerkplein. Tweemaal met de 
bus de  Maas over. Terug kijkend naar 2014  kan de instructeurswissel  bij 
het K.T.K. niet onvermeld blijven.  Onder dankzegging en met een insigne 
van de LBT werd afscheid genomen van Jo Cobben en inmiddels werd Jos 
Stoffels als zijn opvolger  welkom geheten. Jos instrueert zowel het K.T.K/
drumfanfare  als de slagwerkgroep waardoor we ook van Patrick Debie, als 
slagwerkinstructeur, afscheid hebben genomen. Terug kijkend naar 2014 
mag niet onvermeld blijven dat de ereleden Jean Jeurissen en Bèr Heuts ons 
recentelijk zijn ontvallen. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor Heer 
Vooruit, zowel muzikaal,  creatief als bij niet-muzikale activiteiten. 
Het bezoek van de harmonie van Sneek aan Maastricht vraagt om een 
tegenbezoek. Momenteel onderzoekt het bestuur de haalbaarheid van een 
tegenbezoek.  In 2015 of misschien 2016, het jaar waarin Heer Vooruit 110 
jaar bestaat. Zo groots als bij het 100 jarig bestaan zal dit niet  gevierd worden, 
.maar binnen het bestuur gaan we begin volgend jaar bekijken wat haalbaar is 
om het jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 
‘Veel zal weer op ons afkomen en organiseren en improviseren zullen ook dit 
jaar weer aan de orde zijn’ schreef ik begin dit jaar bij mijn vooruitblik naar 
2014. Het is waarheid geworden, maar hoort dat niet bij iedere vereniging. 
Het zal in 2015 ook niet anders zijn. 
Voor nu dank ik iedereen voor de steun
aan en de inzet voor Heer Vooruit in 2014 
en wens u allen en uw naasten
prettige feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2015!

Raymond Braeken,
voorzitter

X
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In memoriam erelid Jean Jeurissen
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Op zondag 19 oktober jl. bereikte ons het bericht dat Jean Jeurissen de dag 
ervoor was overleden. Even daarvoor had ons het bericht bereikt dat Jean in 
de laatste fase van zijn leven verkeerde. Jean is bijna 60 jaren verbonden ge-
weest met Heer Vooruit. Komend voorjaar zou hij dit jubileum bereiken. Jean 
was lid van Heer Vooruit in al zijn geledingen: muzikant, bestuurslid en doener 
bij niet-muzikale activiteiten. 

De band tussen Jean Jeurissen en het korps begint in 1954/1955 met het le-
ren op een alt-hoorn, waarna de trompet volgde. Een instrument dat hij trouw 
bleef totdat hem gevraagd werd voor een concours bariton te gaan spelen, 
hetgeen geschiedde. Jean maakte als muzikant ook deel uit van de Burght-
kapel. 

Maar daarnaast kon de vereniging altijd met succes een beroep op hem doen 
als er niet muzikale activiteiten waren. Jean voelde zich als doener als een vis 
in het water. Symbool voor deze inzet is de drapeau die het korps meedraagt 
tijdens de carnavalsoptochten. Speciaal gemaakt door Jean voor deze gele-
genheid. Bestuurder zijn was niets voor Jean. Dat vergaderen en die papieren 
vond hij maar niets. 

Voor zijn inzet voor Harmonie Heer Vooruit werd hij in 2009 samen met zijn 
broer Jopie onderscheiden tot ‘lid van verdienste’.  In 2012 volgde tijdens het 
Jaarfeest van de harmonie zijn onderscheiding tot erelid. 

Heer Vooruit was met een afvaardiging aanwezig bij zijn afscheid op 23 ok-
tober in de Lourdeskapel in Heer. Tevens werden de leden middels een extra 
nieuwsbrief op de hoogte gesteld over dit droeve nieuws. 

Heer Vooruit wenst zijn vrouw Annie, kinderen en partners en kleinkinderen 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Jean, bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit. 

We zullen je missen. 

Vaarwel!



  

     

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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In memoriam Bèr Heuts
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Voor de tweede maal in korte tijd werd Harmonie Heer Vooruit opgeschrikt 
met het overlijden van een erelid. Zondag 23 november jl. bereikte ons het 
bericht dat Bèr Heuts was overleden. Bèr Heuts is 75 jaar verbonden geweest 
aan Heer Vooruit en dat jubileum hebben we op tweede paasdag van dit jaar 
gevierd. 

Bèr startte in 1939 als 13 jarige bij Harmonie Heer Vooruit. Hij  wilde zanger 
worden, maar moest naar de harmonie. Hij begon met de klarinet en leerde al 
doende met het muziekschrift omgaan, en Bèr bleef zijn klarinet trouw, Trouw 
werden de repetities bezocht en speelde hij 3e klarinet. Medio 2011 stopte hij 
met actief muziek maken. 

Naast het maken van muziek kent Heer Vooruit hem tot voor enkele jaren 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 eer-
ste jaar AMV. Met zijn creatieve gaven trad hij in de voetsporen van zijn vader. 
Zijn getekende portretten van de ereleden sieren nog steeds de bestuurska-
mer en op paasmaandag tijdens het jaarfeest de zaal van Aen de Wan. 

Als bewoner van de Croonenhoff. bezocht hij op Palmzondag trouw het op-
treden van het Leerlingenorkest. Gezeten in zijn rolstoel gaf hij aandacht aan 
het orkest en had het orkest aandacht voor hem. Memorabel was zijn 75 jarig 
jubileum bij de harmonie tijdens tweede paasdag van dit jaar. Hij bezocht die 
dag de mis, die werd opgeluisterd door het korps en na afloop bracht het 
korps de jubilaris een serenade. Gezeten in een met zon overgoten tuin van 
de Croonenhoff werd dit vrij unieke jubileum gevierd. 

Voor zijn inzet voor Harmonie Heer Vooruit werd hij in 2007 onderscheiden tot 
‘lid van verdienste’. In 2001 was hij al benoemd tot erelid van Harmonie Heer 
Vooruit. 
Bèr, bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit. We zullen je missen. Vaarwel!

Heer Vooruit wenst de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
Heer Vooruit was vrijdag 28 november aanwezig bij de uitvaart van Bèr in de 
kerk van Heer o.a. met een erewacht bij de baar en speelde Josette Aerts op 
hobo voor haar oud buurman.
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Terugblik op het Galaconcert 2014   door Jean Boelen 
 foto’s Angelssky

Onze hoofdredacteur Marc Verbeet had het helemaal uitgedacht. De 
kersteditie van het Vooruitzicht in de week voor de kerst laten drukken zodat 
het nog tijdig bij de leden op de mat ligt. Daar hoorde dan natuurlijk ook een 
terugblik op het Galaconcert in. Ik kreeg dan ook het vriendelijke verzoek 
om dit op zondag (dus ongeveer 12 uur na het verlaten van het MECC) te 
schrijven.

Daar zit ik dan achter mijn pc en ongeveer duizend gedachten schieten door 
mijn hoofd dat nog een beetje last heeft van de after-party.  Waar begin ik 
mee?. De voorbereiding of de problemen die we onderweg in de productie op 
onze weg vonden. Nee vandaag wil ik alleen maar genieten. Dus probeer ik  
mijn gevoel van enorme trots en tevredenheid te beschrijven.

Door het feit dat Carol Magnée en Pieter Jansen de regie back stage voor 
hun rekening namen, verkeerde ik in de luxe positie om nu eens een keer in 
het publiek te kunnen gaan zitten en alles over me heen te laten komen. Wat 
heb ik genoten. 

Onze presentatrice Monique Budy opende de avond in een oogverblindende 
creatie van Envie Couture en oogstte meteen al veel bewondering.  Daarna 
de muzikale opening met het werk Elysium.
Prachtig waren de door Marja Pasmans uitgezochte indrukwekkende 
filmbeeldentdie als het ware een geheel vormden met de muziek in de 
Ouverture To a new Age en La Vita è bella.
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En dan het eerste optreden van trombonist Bart Claessens met de 
uitvoering van Colors for Trombone van Bert Appermont. Het was in een 
woord fantastisch. Ademloos heb ik zitten genieten van deze virtuoos die 
samen met het harmonieorkest onder leiding van dirigent Sjef Ficker  met de 
uitvoering van dit werk een topprestatie afleverde. Dat het publiek een zelfde 
mening was toegedaan kon men na afloop vaststellen aan een daverend 
applaus dat op de solist en orkest neerdaalde.

Met de uitvoering van Maribel met prachtig trompetsolo’s van Ralf Budy en 
de mars Genève zat het eerste deel van het concert er al op. Een eerste deel 
waarin het Harmonieorkest zich volop op een goede wijze presenteerde. 
Maanden van voorbereiding kwamen er uit op de avond van het Galaconcert. 

Na de pauze, de traditionele overstap naar de lichte muziek. De band Vive le 
Vink vulde het orkest aan. Zangeres Edsilia Rombley maakte haar reputatie 
helemaal waar. In drie blokken van 2 nummers kon het
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publiek genieten van de veelzijdigheid van deze topper. Naast haar 
songfestival hit Tussen Hemel en Aarde en haar afsluitende knaller Sweet 
Soul Music maakte haar uitvoering van At Last de meeste indruk op mij.
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Ook Bart Claessens liet zich niet onbetuigd en liet met de uitvoering van het 
fluwelen Misty horen dat hij naast de klassieke muziek ook dit genre volledig 
beheerst. Tot grote verrassing van het publiek en misschien ook wel van Bart 
zelf vond hij zich even later terug in een soort Vaudeville setting samen met 
een aantal muzikanten uit het orkest.

Veel te snel was het alweer voorbij. De staande ovatie voor solisten orkest 
en dirigent en het afsluitende Happy Christmas van John Lennon deden mij 
glimmen van trots op onze vereniging.

Dank aan iedereen die geholpen heeft op welke wijze dan ook om dit 13e 
Galaconcert  tot stand te brengen. Vooral de vele mensen die niet op het 
podium in het licht staan verdienen een grande merci.

Hoe gaan we nu verder. Daar gaan we de komende weken maar eens over 
nadenken. Vandaag nog niet. Het is nu 15.00 uur en met de Galacommissie 
komen we bij elkaar in In en Hoof om lekker samen de avond nog eens te 
beleven.
Galaconcert 2014 mag in de geschiedenis van Heer Vooruit worden ingelijst 
met een gouden randje.
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Namens mijn mede commissieleden wens ik jullie allemaal een mooi 
kerstfeest en een gelukkig en vooral gezond 2015.

Jean Boelen   
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Maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de uitvoering van het 13e 
Galaconcert. Repetities en extra repetities volgeden elkaar op en de intensiteit 
van de repetities nam toe naar mate de 13e december naderde. Op zijn eigen 
manier bereidde de dirigent de muzikanten voor op het concert met aandacht 
voor nieuwe nagellak, nieuwe bril, het naar de kapper gaan, de rietzuigers etc. 
Om menig reep chocolade al dan niet met nootjes werd gewed. 
Na afloop van het concert in een zaal met meer dan 700 bezoekers was er 
niet alleen de euforie van het geslaagde concert maar ook het gevoel van 
samen muziek maken met een grote groep. Kortom ,met tevredenheid en trots 
werd terug gekeken op het Galaconcert. Het organiserende comité namens 
Heer Vooruit onder voorzitterschap van Jean Boelen, en met inzet van de vele 
vrijwilligers zag haar voorbereidingen, die nog veel eerder beginnen dan de 
repetities voor het concert beloont. Proficiat muzikanten, dirigent, solisten en 
organisatie met vrijwilligers. 

Marc Verbeet
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Activiteiten voor de financiële ondersteuning van de 
vereniging 

Het financieel reilen en zeilen van een vereniging vraagt veel inzet en crea-
tiviteit van leden en vrijwilligers. Het hele jaar door worden diverse activitei-
ten ontplooid om toch vooral de clubkas te spekken. Meestal zijn dat niet-
muzikale activiteiten. Ook in de tweede helft van 2014 hebben weer diverse 
activiteiten plaats gevonden om de clubkas te spekken. En het is goed eens 
stil te staan bij die activiteiten als dank aan de mensen die zich hiervoor 
inzetten, vaak letterlijk achter de schermen. Zonder deze inkomsten is Heer 
Vooruit anno 2014 niet meer financieel te runnen.  

Ophalen oud papier
Maandelijks staan circa 10 vrijwilligers klaar om in de straten van Heer het 
oud papier op te halen. De vaste medewerkers Math Jaspers, Marc Bosch, 
Jef Willems en Raymond Braeken staan iedere maand klaar en worden 
iedere maand aangevuld met wisselende vrijwilligers. Gemiddeld komt ieder 
lid tweemaal per jaar aan bod. Inmiddels allemaal opgeleid en voorzien van 
veiligheidskleding trekken zij met drie ophaalwagens door Heer. Ook staat er 
een container op het Kennedyplein. 

Het is algemeen bekend dat de inkomsten uit het oud papier van levensbe-
lang zijn voor de vereniging. De opbrengsten maken een substantieel deel 
uit van de inkomsten van de vereniging. 
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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 
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Een maandelijkse activiteit die van de leden ca. tweemaal per jaar een zater-
dagochtend vraagt. Chapeau voor allen die zich op deze manier  maandelijks 
of tweemaal per jaar inzetten voor de vereniging iedere vierde zaterdag van 
de maand. 

Kleding- en snuffelmarkt Damescomité
Het Damescomité organiseerde begin oktober weer de jaarlijkse Kleding- en 
snuffelmarkt in Aen de Wan.  Wegens verbouwingen in Aen de Wan op de 
benedenverdieping strekt de markt zich dit jaar (en in de toekomst) uit tot de 
bovenzaal en de foyer. Even wennen voor iedereen. 
Zaterdagmorgen zijn de dames en de ondersteuners aanwezig om de stands 
op te bouwen en met name ook om de massaal aanwezige kleding te ordenen 
in lokaal 3. Ook dit jaar is de kleding weer massaal aangereikt. Menig uur gaat 
hierin zitten om Griets winkel te ordenen en te sorteren. 
Zondagmorgen zijn de dames bijtijds aanwezig want om half negen staan de 
eerste standhouders al te trappelen voor de deur met hun spullen om de tafels 
in te richten. 

Op het moment dat aan de ene kant van de zaal (ingang Kelvin-
straat) de standhouders met hun spullen naar binnen trekken, mel-
den zich bij de vooringang van Aen de Wan al de eerste bezoekers van 
de markt. Met pijn en moeite kunnen deze nog tot kwart voor tien wor-
den tegengehouden. Als die deuren eenmaal opengaan vliegen de eer-
ste bezoekers letterlijk op de entree af. Op zoek naar die ene aanbieding 



Schriever

De meest complete, 
de meest voordelige 
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jschriever@plussupermarkt.nl



17

die niet gemist kan worden. Vier armen worden tegelijkertijd uitgestoken voor 
een stempel bij de entree. In de loop van de dag volgen ruim 350 bezoekers 
en verzamelt het Damescomité het geld voor de Harmonie door de inkomsten 
uit de verhuur, de horeca, de verkoop van kleding en de entrees. Dames en 
helpers ook voor jullie een grote merci!

Preuvenemint
Ook zo’n activiteit waar de vereniging ieder jaar aan deelneemt. Zo ook nu 
weer in het laatste weekeinde van augustus. Zaterdag en zondag bemenste 
Heer Vooruit een eigen (relatief kleine) stand en leverde uithulpen aan de 
stand van café de Vogelstruijs. Een eigen stand dit jaar waar naast het be-
kende Brand-pils en fris ook Affligem werd verkocht. In twee ploegen per dag 
wordt de stand bemenst. Tevens sturen we twee ploegen per dag naar de 
stand ‘op de trappen’ waar ondersteuning wordt geboden aan de Vogelstruijs. 

Na berichten over een rustige donderdag en een redelijke vrijdag moeten 
onze vrijwilligers op zaterdag (avond) en zondag goed aan de bak. De vereni-
ging ontvangt een bedrag per consumptie en ontvangt van de Vogelstruijs een 
bijdrage voor de geleverde menskracht. Uiteindelijk kwam het allemaal weer 
goed dit jaar en hadden we voldoende mensen beschikbaar. Was even duwen 
voor met name de zondag. 
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Naast de coördinatoren van de vereniging voor deze activiteit, Peter Smeets, 
Pie Soudant, Raymond Braeken en Peter Kicken, danken we de vrijwilligers 
die zich deze dagen hebben ingezet voor of achter de schermen!

Heer Vooruit bij Veer zien MVV
In de zomer werd Heer Vooruit benaderd door de stichting ‘Veer zien MVV’ 
met de vraag of de vereniging bereid was een aantal malen de uitgiftepunten 
voor drank en eten te bemensen in het stadion tijdens de thuiswedstrijden van 
MVV. Uiteraard stond hier een vergoeding tegenover en die kon Heer Vooruit 
natuurlijk goed gebruiken. In totaal hebben we zevenmaal acte de présence 
gegeven in stadion de Geusselt. Meestal de vrijdagavond, maar ook eenmaal 
door de week bij een bekerwedstrijd en op zaterdagavond. En uiteindelijk nog 
een kleine toegift bij MVV-Fortuna met enkele mensen. 

Hoe gaat dat in z’n werk. Minimaal 15 vrijwilligers van de harmonie melden 
zich circa twee uren voor de wedstrijd bij de ingang van het stadion. Zij worden 
verdeeld over de vier uitgiftepunten en twee punten waar de betaalmunten 
worden verkocht. Eén uur voor de wedstrijd betreden de eerste bezoekers het 
stadion. Nadat zij het cordon van stewards zijn gepasseerd en eventueel wor-
den gefouilleerd wordt de eerste koffie, pils, broodje hamburger etc. verkocht. 

De vaste supporters richten hun eigen ‘heukske’ in op de Angel side tribune 
en vandaar uit worden de spelers 90 minuten lang aangemoedigd met ‘zang’ 
en trommels. Vandaar uit vinden ze ook 90 minuten lang de weg naar het uit-
giftepunt om de kelen te smeren.
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Sportief hebben de toeschouwers het zwaar. Na een redelijk begin in de Geu-
seelt speelt MVV op 25 oktober thuis tegen Achilles ’29 uit Groesbeek. Vóór 
de wedstrijd staat MVV laatste in de Jupiller League. Het uitgiftepunt bij het 
uitvak wordt gesloten bij gebrek aan belangstelling. Slechts drie Groesbeke-
naren volgen hun club. De wedstrijd eindigt in 3-2. 

Het bestuur dankt alle vrijwilligers die mee hebben geholpen tijdens deze 
zeven avonden, die de club ruim € 3000 hebben opgebracht. Merci!

Van de Stichting Veer zien MVV ontvangt het bestuur onderstaande 
dankbetuiging. 

Beste leden van Harmonie Heer Vooruit,

De afgelopen maanden hebben we, Veer Zien MVV, gezamenlijk met Harmo-
nie Heer Vooruit het cateringproject in het MVV stadion vorm gegeven. Vooraf 
was het voor ons niet eenvoudig een goed beeld te scheppen van de werksi-
tuatie en wat er van ons, maar zeker ook van onze vrijwilligers, gevraagd zou 
gaan worden. Er moet immers binnen een korte tijd gezorgd worden dat de 
aanwezige  4, 5 of zelfs 6 duizend mensen worden voorzien van een drankje 
en een snack. Een enorme uitdaging en we zijn erg trots op de ontwikkelingen 
in de eerste paar maanden waarin we het project samen met jullie hebben 
mogen uitvoeren.
Al na de eerste wedstrijden kwamen we samen met aandachtspunten waar-
door we op korte tijd veel hebben kunnen verbeteren. De medewerking en 
betrokkenheid van de vrijwilligers van de Harmonie was enorm. In de com-
mentaren van de MVV-supporters werd altijd aangehaald dat de vrijwilligers 
zo vriendelijk en enthousiast waren. Dit hebben wij ook zo ervaren.
De komende week gaan we kijken op welke manier we de bezetting met vrij-
willigers verder vorm willen geven. Een samenwerking tussen Veer Zien MVV 
en Harmonie Heer Vooruit die wat ons betreft in ieder geval naar meer smaakt.
Graag willen we jullie enorm bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en be-
trokkenheid. Mede door jullie inzet hebben we met het project deze goede 
start kunnen maken! Merci!
     Groet,
     Jasper Jongen
 

     VEER ZIEN MVV 
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Den 11e vaan den 11e

Alweer de volgende activiteit om de kas van de vereniging te spekken. Twee 
ploegen van resp. 6 en 8 personen bemensen een deel van de buffetten op 
de Vrijthof tijdens de 11e vaan de 11e, de traditionele opening van het carna-
valsseizoen op de Vrijthof. Waar de 10e november de festiviteiten werden 
afgelast in verband met de herdenking van de slachtoffers van de MH17 bar-
ste om 11.11 uur op 11-11-2014 de artiestenparade los. 
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Alsof niemand hoeft te werken die dag en de scholen geen lessen geven 
staat een bont verklede en geschminkte massa op het Vrijthof. Een dat blijft 
zo vanaf de opening met Beppie Kraft tot dat Beppie Kraft met ‘Heer späölde 
accordeon’ voor het bekende einde zorgt om 20 uur. Pils, Jillz, een enkele 
koffie, fris, etc. vliegen over de buffetten. Uiteraard raakt de Jillz op, maar ook 
de cola op enig moment. 

Wat resteert is een met plastic bezaaide Vrijthof die moet worden opgeruimd. 
En een spoor van de Vrijthof door de stad naar het station. Je moet er niet aan 
denken dat met carnaval een hele stad vol plastic moet worden opgeruimd. 
Ook nu weer een merci voor de vrijwilligers van de vereniging voor hun hulp!

Dit is een ruime maar onvolledige greep uit de activiteiten om de vereniging 
financieel te ondersteunen. Niet genoemd zijn bijvoorbeeld de ondersteuning 
van de garderobe bij de uitreiking van de Maastricht award bij Mercedes of de 
inzet bij het Golden Oldies feest in Veldwezelt. 



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 

EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

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

Restaurant

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

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak

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

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

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

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

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

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com

8  9

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

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

www.hoenjetpartytime.nl
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Sinterklaasfeest 2014 door Kelly Verstraelen 
en Yvette Cobben 

Na een geslaagd Sinterklaasfeest verleden jaar waren de Sint en zijn Pieten 
verheugd ons weer een bezoekje te brengen. Op zondag 16 november 
hebben ze 22 Heer Vooruit kinderen een fantastische ochtend gegeven. 

Deze mooie opkomst was met name te danken aan het grote opa en oma 
gehalte. Velen van hen waren dan ook aanwezig om trots hun kleinkinderen 
moed toe te spreken.

Na wat knutselen en kleuren werd de goede Sint uit volle borst welkom 
gezongen. Helaas kon de Sint het niet goed horen, want nadat de kinderen 
klaar waren met zingen, waren er nog geen Sint en Pieten te zien. 

Dus ook de ouders, opa’s en oma’s werden verzocht uit volle borst mee te 
zingen…en uiteindelijk naar 4 welkomliedjes kwamen de Sint en zijn Pieten 
binnen met zakken vol cadeaus en snoepgoed.
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Om de beurt mochten de kinderen bij de Sint komen. Sommigen kwamen 
met hun broertje of zusje naar voren. Terwijl anderen vastgeklemd aan hun 
papa of mama naar voren kwamen. Maar uiteindelijk gingen alle kindjes blij 
en tevreden naar huis met een mooi cadeau en handen vol snoep. 

Dus ook volgend jaar is jong en oud weer van harte welkom en hopen we de 
Sint en zijn Pieten weer te verwelkomen.



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93
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Paasmaandag opnieuw in de Slevrouwe kerk

Veel tijd gaat altijd zitten in de voorbereiding van het opluisteren van de mis 
op Paasmaandag, als start van het Jaarfeest. Het is dan ook jammer dat het 
dan gepresenteerde programma slechts eenmaal wordt gebracht. Gelukkig 
is daar nu verandering in gekomen en speelt het Harmonieorkest bij andere 
gelegenheden (concert met Sneek bijv.) ook werken van  paasmaandag. 

Zo ook begin september jl. toen het Harmonieorkest de mis opluisterde in de 
Onze Lieve Vrouwe kerk in Maastricht, waarbij nagenoeg het programma van 
paasmaandag werd herhaald. In een schitterend decor kwamen de klanken 
prima tot zijn recht. Al was het jammer dat het orkest ‘verstopt’ zat naast het 
altaar. De drapeau van de vereniging op de trappen en de opening met Ralf 
en Jean Pierre op het altaar waren de enige zichtbare bewijzen dat het Heer 
Vooruit betrof. 

Na afloop was een rondgang door de stad gepland als reclame voor de ver-
eniging. Door de afwezigheid van een aantal leden kon deze tocht door het 
centrum geen doorgang vinden en werd de presentatie van de vereniging be-
perkt tot het spelen van enkele marsen vóór de kerk. Wel vóór volle terrassen 
want het was prachtig zonnig weer. 
Na koffie en een koud broodje vertrok het gezelschap weer richting Heer met 
de bus van Veolia en de instrumenten met de bus van Peter Kicken. 
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Jaar in beeld:2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kienavond  
 
     Carnavalsconcert  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         
            Afscheid Jo  
            Cobben  
 
Palmzondag   Concert Croonenhoff LL-orkest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jaarfeest      O.L.V. kerk  

 

 

 

  

 

  



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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Agenda

Voor uw kalender in 2015:
11 januari: Inhalen prins Heer met gehele korps
16 februari:  Optocht Heer met gehele korps
7 Maart:  Kienavond Damescomité 
25 maart:  Jaarvergadering
29 maart:  Palmzondag voor Leerlingenorkest
6 april:   Jaarfeest
19 april:  Concert in kerk
3 mei:   Communiekinderen
24 mei:  Pinksterprocessie
7 juni:   Midzomerconcert
12 juli:   Slotactiviteit

Wis geer
•	 Dat	al	vaak	is	gekeken	naar:
 http://youtu.be/JxuRQ8fgTw4
      Om happy van te worden. 

•	 Dat	inmiddels	het	jubileum	boek	van	LBM	is	verschenen?	Dat	alle		
 verenigingen hiervoor foto’s konden insturen. Dat Heer Vooruit   
 verspreid over de diverse catgeorieën 20 foto’s heeft ingezonden,  
 maar geen enkele foto is gebruikt. Dat het boek, indien besteld via  
 de vereniging, tegen de gereduceerde prijs van 7,50€ besteld kan  
 worden.

•	 Dat	de	winteractiviteit	op	zondag	
 28 december a.s. zal plaatsvinden
 1

>



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

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

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

HEUTS
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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
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Haal meer uit je huis.

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

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

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie
wenst u
Vrolijke

 
Paasdagen ! 

De 
Redaktie 
wenst u
Prettige
vakantie
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6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

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

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

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën

Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar

kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl
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Dank voor uw steun aan en inzet 

voor HEER VOORUIT in 2014! 

             

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit  

wensen u en elkaar prettige 
feestdagen en een voorspoedig 

2015! 
Informatie: www.heervooruit.nl 

 

 

 

 

 

 




