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Voorwoord

Vlak voor Kerstmis bereikte u het vorige Vooruitzicht. En nu is het alweer Pa-
sen en staat het Jaarfeest voor de deur. En we kunnen niet zeggen dat de ver-
eniging stil heeft gestaan de afgelopen maanden. Het Decemberconcert van 
het Leerlingenorkest in het Theatertje in Amby kwam voor het vorige nummer 
te laat en daarom nu aandacht voor de muzikanten van Willy Sour en verteller 
Jean Boelen. De jaarwisseling verliep sportief. Helemaal einde 2014 zorgde 
het activiteitencomité voor de traditionele wandeling, dit jaar met als thema 
Tour de Chouffe. De uitlopers van de tocht ontvingen bij de finish dan ook een 
echt glas La Chouffe. Het begin van 2015 begon met de schaatsijzers onder 
te binden. Belangstellenden togen naar Geleen om daar te discoschaatsen. 

Muzikaal liet de harmonie zich zien bij het uitroepen van de prins en in de 
optocht van Heer. Als eerste trok het korps onder aanvoering van John Koop-
mans door de straten van Heer. Muzikaal was er recent ook het concert met 
het thema ‘Hier mie dörrepke’ in Aen de Wan. Met het muziekwerk van het 
thema werd het concert afgesloten. Een prima concert en dat na een periode 
van matig repetitiebezoek. 

Op Paasmaandag a.s. tijdens het Jaarfeest staan onze jubilarissen centraal. 
We hebben twee gewaardeerde jubilarissen, Jef Konings en Pierre Budy, 
die resp. 60 en 50 jaar Heer Vooruit trouw zijn. Daarnaast twee jonge le-
den, Nicolle Grootjans en Kyara Hoofs, die ieder 12,5 jaar Heer Vooruiter zijn. 
Het quintet jubilarissen wordt gecompleteerd door Jo Cobben, deze keer als 
bondsjubilaris (50 jaar). Zoals ieder jaar krijgen de jubilarissen aandacht in dit 
Vooruitzicht. 

De jaarlijkse ledenvergadering vond weer plaats en hierbij werd informatie 
verstrekt over het nieuwe galaconcert. Het Damescomité hield haar ‘Gaank 
toch kiene avond’ die weer goed bezocht werd. 
U leest er alles over. 

De redactie wenst u fijne feestdagen, 
de jubilarissen alvast een fijne jubileumdag 
en uiteraard weer veel leesplezier. 

De redactie 
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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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Jef Konings: 60 jaren Heer Vooruiter!

"Kinste neet ut zelfde opschrieve es tien jaor gelijje?" was de reactie toen ik 
Jef Konings belde om een afspraak te maken voor dit verhaal. Jef Konings, 
60 jaar Heer Vooruit, doen we tekort als we hieraan gehoor geven. Natuurlijk 
zijn de eerste 50 jaren niet uit te poetsen, maar de laatste tien jaren evenmin. 

Zijn vader was actief binnen Heer Vooruit en dat was voor de zonen het voor-
beeld dat zij volgden. Op 1 juli 1955, op 14 jarige leeftijd kwam Jef bij Heer 
Vooruit. Op 70 jarige leeftijd werd hij erelid van de vereniging, samen met zijn 
broers Louis en Nico. De drie koningen werd tegelijk erelid, samen met Chrit 
Budy, de vader van een andere jubilaris dit jaar. Thans , als bijna 74 jarige, is 
hij nog altijd muzikaal actief, net weer terug na een blessure. 

" Wat is je oudste herinnering aan Heer Vooruit? " Jef herinnert zich dat de 
muzikanten uittrokken met alleen een pet. De uniformen kwamen pas in 1956 
Ter gelegenheid waarvan een serenade werd gebracht herinnert hij zich niet 
meer zeker, maar het zou het afscheid van Jean Pasmans kunnen zijn ge-
weest. 

Van de oudste herinnering  stappen we over naar de jongste ervaring, het 
concert ‘Hier mien dörpke’ van enkele dagen eerder. Na een ruime periode 
waarin de gezondheid hem in de steek liet, is hij onlangs weer begonnen. 
Als het kon bezocht hij wel de repetities als toeschouwer. Maar het zelf weer 
musiceren doet hij het liefste. Het was de twee weken voor het concert aan 
poten om de stukken op tijd te beheersen. Hij speelt nu op een aangepaste 
bas en het spelen bevalt hem prima. Hij is blij het concert weer mee te heb-
ben gedaan. Jef geeft aan altijd veel te oefenen. Hij heeft dat nodig om de 
werken te beheersen en dus wordt nagenoeg dagelijks geoefend. 

We vragen Jef naar de dirigent waarmee hij de beste persoonlijke band heeft 
gehad in de loop der jaren. Jef heeft deel uitgemaakt van de muziekcommis-
sie en de directiecommissie en is dus soms wat nauwer bij dirigenten betrok-
ken geweest. Na enige bedenktijd antwoordt hij met Miquel de beste band 
te hebben gehad. Alle dirigenten hadden van het een wat meer en van het 
ander wat minder, maar Miquel trok hem toch het meeste aan. 
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Bij de huidige dirigent vond hij het spannend of hij aan het einde van de eer-
ste repetitie zou zeggen te blijven als dirigent. Het neigde naar een negatief 
antwoord, maar Sjef bleef toch. 

Voor óf op concours gaan óf het Galaconcert heeft hij geen voorkeur. ‘Alle 
twee’ antwoordt hij. Een concours begon vaak anderhalf jaar te voren en ge-
durende die tijd werden drie of twee werken volledig doorgezaagd. Het Gala-
concert telt veel meer werken en de voorbereidingstijd is een paar maanden. 
Wezenlijk anders dus. Het Galaconcert met Guido Dieteren en zijn orkest 
heeft hij als fan van Guido’s orchestra als het mooiste ervaren. Ook hij herin-
nert zich nog goed het concours in 1968 met Sipers met de score van 319,5 
punten. 

Gevraagd naar hoogtepunten in de afgelopen 60 jaren verwijst Jef naar de 
diverse concerten en concoursen. Specifiek noemt hij er geen. Ook de Burgh-
kapel komt ter sprake en de geweldige tijd die ook hij met de kapel heeft door-
gebracht. Annie brengt zijn inbreng in het Kerstnachtensemble ter sprake. 
Het ensemble begon na de nachtmis en trok vervolgens de hele nacht rond 
om ’s morgens tegen 10 uur thuis te arriveren. We constateren dat dit gewel-
dig is voor de deelnemers aan deze tocht, met spijs en drank maar dat het 
thuisfront eerste kerstdag wel kon vergeten. En natuurlijk vult Jef dit aan met 
anekdotes over een bezoek aan wethouder Van Caldenborgh en een muziek-
instrument dat hij omhing en direct langs het lichaam naar beneden viel. “De 
enige schade die ik ooit aan instrumenten heb veroorzaakt” stelt hij vast. En 
die instrumenten waren piston, bugel, trombone, bas en sousafoon

Gedurende het gesprek praat Jef aan een stuk door over de harmonie. En 
daar waar het stokt wordt hij aangevuld of gecorrigeerd door zijn vrouw Annie. 
Annie is eveneens heel actief geweest bij Heer Vooruit o.a. in het Damesco-
mité, waarvoor zij bij het afscheid is benoemd tot lid van verdienste van de 
vereniging. Jef draagt de titel erelid van de vereniging. Hem verleend tijdens 
het Jaarfeest in 2011. Samen met zijn broers Louis en Nico, hetgeen natuur-
lijk een uniek fiet is dat drie broers te samen een dergelijke titel ontvangen. 

"Wat vindt hij van Heer Vooruit anno 2015? ".Jef constateert dat bij een ge-
woon concert toch al veel uithulpen nodig zijn om nog maar niet te spreken 
van het Galaconcert. 
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De dirigent heeft het korps wel weer meer aan het spelen gekregen. Hij heeft 
in zijn tijd wel meer ups en downs meegemaakt het Heer Vooruit. Maar ook 
hier komen we wel weer goed uit stelt hij. Hij hoopt zelf nog enkele jaren 
actief te kunnen blijven als muzikant. 

Jef van harte proficiat met dit jubileum, ook voor Annie, de kinderen en klein-
kinderen!

 

 



mail@essersbouw.nl
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Pierre Budy:
Gouden jubilaris Heer Vooruit  

Binnenkomen bij jubilaris Pierre Budy is net als bij jubilaris Jef Konings bin-
nenkomen bij families die veel van de historie kennen van Heer Vooruit, en al 
decennia lang deel uitmaken van die historie. Families die nu en in het ver-
leden vervlochten waren met onze vereniging. Pierre is 50 jaren lid van Heer 
Vooruit Begonnen als page, en dat weten nog veel huidige leden, uitgegroeid 
via de trompet naar tuba-speler. Als page, op zeven jarige leeftijd, pronkte 
hij, in het licht blauwe pagepak, met de medailles op een kussen. Twee jaren 
vervulde hij deze taak waarna  Willie Walraven deze taak als laatste page 
uitoefende. Momenteel is Pierre als muzikant goed zichtbaar voor het publiek 
op de hoek van zijn rij met de tuba. 

Wat de banden van de familie met Heer Vooruit betreft beperken we ons tot 
het melden dat Pierre zijn vader Crit en moeder Leen beiden actief zijn (ge-
weest) voor Heer Vooruit. Crit is dit jaar 65 jaar Heer Vooruiter en erelid van 
onze vereniging. Crit speelt op dit Jaarfeest voor de laatste maal mee met het 
harmonieorkest. Pierre zijn zoon Ralf is ook al lang geen onbekende meer 
en speelt regelmatig solo's op de trompet, en zijn vrouw Monique is o.a. bin-
nen het bestuur actief geweest, coördinator van het harmonieorkest en treedt 
jaarlijks letterlijk in de spotlight als ladyspeaker bij het Galaconcert. Alleen 
dochter Tanja is nooit tot het korps toegetreden. Kortom, huize Budy ademt 
Her Vooruit. 

" Wat is je oudste herinnering aan Heer Vooruit?". Pierre antwoordt dat dat 
zijn deelname is geweest als tien jarige trompettist aan het concours in 1968  
Hij vindt dit een speciale ervaring. Onder leiding van dirigent Sipers behaalde 
het korps 319,5 punten in Heerlen. Pierre koos voor de trompet wellicht omdat 
zijn vader ook trompet speelde. Dat instrument bleef hij trouw tot het millen-
nium concert in de Bonbonnière waarna een blessure hem belette verder te 
spelen en hij moest uitwijken naar de tuba. Inmiddels speelt Pierre zo'n 13 
jaren tuba. 

Pierre geeft aan op trompet vaker te hebben meegespeeld in de beginjaren 
van Andrè Rieu bij zijn Speculaas- of Hieringbiete- concerten. Ook een con-
cert op een sponsoravond bij Fc Twente herinnert hij zich nog goed. Momen-
teel helpt hij nog wel eens uit in Hoensbroek en dat bevalt hem prima. 
Pierre heeft in die 50 jaren 
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diverse dirigenten meegemaakt. Ieder met zijn/ haar eigen kwaliteiten. Met 
Hub Nickel heeft hij de meest persoonlijke band gehad. Hub is door hem dan 
ook uitgenodigd voor zijn jubileum. 

Bij zijn 40 jarig  jubileum geeft hij aan een mix te zoeken van ingewikkelde 
muziek maar ook toegankelijkere muziek. De laatste 10 jaren heeft Heer 
Vooruit aan geen concours meer meegedaan, het Galaconcert is de vervan-
gende formule. Pierre is lid van het organiserende Galacomité. .Hoe kijkt hij 
tegen het Galaconcert aan als uitdaging van het harmonieorkest? Hij geeft 
aan dat concoursen ook wel wat hadden. Het waren dan weliswaar twee 
stukken waarop je de tanden mocht stuk bijten maar een concours had wel 
wat. Hij betwijfelt of dit nu haalbaar is. De laatste twee concoursen waren 
ook met de hakken over de sloot. Een Galaconcert houdt in dat 16 werken 
worden gespeeld en uiteraard heeft dit een andere diepgang dan het repe-
teren van twee werken. Het Galaconcert is een goed alternatief. trots geeft 
hij aan alle posters van de 13 Galaconcerten boven op een kamer te hebben 
hangen. Hij zijn toch niet de minste solisten die we hebben begeleid in de 
loop der jaren constateert hij. 

Gevraagd naar de veranderingen in die 50 jaren antwoordt hij met een 
tegenvraag: Wat is niet veranderd? De mensen kunnen kiezen uit veel meer 
en er is minder tijd. Het ontbreken van een eigen zaal is jammer. In Aen de 
Wan is het prima, maar we zijn slechts een van de gebruikers. Onvermijdelijk 
komt de vorige zaal ter sprake met de repetities op de vrijdagavond. Menig 
uur is daar ook buiten de repetities doorgebracht. Voor de vereniging is het 
steeds moeilijker, in alle geledingen stelt hij. Van het vinden van muzikanten 
tot het vinden van vrijwilligers en bestuursleden. 

Pierre hoopt voorlopig nog door te gaan met tuba spelen en zo zijn vol-
gende jubileum te behalen. Nog een keer weggaan met de harmonie met 
overnachting is zijn wens. Hij zou graag ook wat moeilijkere muziek spelen 
maar begrijpt dat het voor het korps haalbaar moet zijn. Positief vindt hij dat 
de dirigent niet klaagt over de opkomst tijdens de repetities al was deze de 
afgelopen maanden zeer matig. 
Tenslotte vragen we hem wat hij nog gemist heeft in dit verhaal. Pierre 
noemt de Burghkapel waarmee hij een fantastische  tijd heeft gehad. Herin-
neringen aan uitstapjes naar Duitsland worden opgehaald. 
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Het Kerstnachtensemble is ook nog niet ter sprake geweest. En zo kunnen 
we nog uren doorpraten met onze gouden jubilaris over Heer Vooruit.  Een 
vereniging die nooit tevergeefs een beroep op hem doet. 
Bij leerlingenorkest is hij bijvoorbeeld al vaker ingevallen als de nood aan de 
man was. Vaste bezoeker van de optredens van Leerlingenorkest en andere 
activiteiten van de  vereniging is hij ook. .En ga maar door. 

Pierre van harte proficiat met deze gouden mijlpaal! 
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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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Nicolle Grootjans en Kyara Hoofs: 
ieder 12,5 jaar Heer Vooruit

Dit jaar hebben we twee jubilarissen bij Heer Vooruit,  die ieder 12,5 jaar lid 
zijn van de vereniging. Tijd om even stil te staan bij deze jonge trouwe leden 
van de vereniging. Beide dames zijn vanaf het begin van hun muzikale loop-
baan lid van Heer Vooruit. Beide spelen inmiddels al jaren in het harmonie-
orkest resp. KTK, nadat ze eerder lid zijn geweest van het leerlingenorkest. 

. 

Onze jubilarissen in actie voor het Leerlingenorkest in 2008 resp. 2009 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?
Kyara: “Pap (Jo, red.) was al jaren lid bij de harmonie en wij gingen geregeld 
mee. Dat blazen dat deed mij niet zo veel. Slagwerk, dat vond ik sjiek! Lek-
ker ‘bummen op die kis’. De ritmes spraken mij aan en dat roffelen….kon ik 
dat ook maar! Uiteindelijk ben ik bij achterbuurman Jèf Walraven in de leer 
gegaan en liep ik iedere week trouw met mijn eigen trommelstokjes voor een 
vernieuwende trommelles van ‘menier Walraven’.
Na enige tijd mocht ik op een dinsdagavond bij de dirigent van het Klaroen en 
Tamboerkorps (Jo Cobben) voor komen spelen, spannend! Ik was geslaagd 
en mocht meedoen met ‘de jongens’. 
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Na enige tijd ben ik ook nog gestart bij de AMV-klas (Algemene Muzikale 
Vorming oftewel solfège les) samen met Nicolle Grootjans (die overigens 
mijn persoonlijke fietstaxi was naar de AMV-klas). Na afronding van deze 
AMV-klas ben ik doorgestroomd naar het Leerlingen Orkest. “
Nicolle: “Volgens mij zat ik in groep 5 of 6, toen heb ik blokfluitlessen ge-
volgd op de basisschool. Dit was niet echt een groot succes want deze les-
sen werden steeds afgemeld. Een tijdje later kwam iemand van de harmonie 
mij en mijn klasgenoten informeren dat ze nieuwe leden zochten voor de 
harmonie. Dus toen kon ik mijn blokfluit carrière verder volgen in het AMV-
klasje. “
Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
Nicolle: “Samen muziek maken, beleven.”
Kyara: “Muziek, rippetere, ‘unne âwe kloet’ op de dinsdag oavend en gezeil-
lige oetstepkes.”
Welk instrument speel je en heb je dat al die tijd gespeeld?
Kyara heeft van begin af aan het slagwerk bespeeld, hoofdzakelijk kleine 
trom. Toen zij na enige tijd lid werd van het leerlingenorkest is zij   ook grote 
trom, bongo’s, triangel, maracas en alle overige bij-instrumenten gaan be-
spelen.
Na enige tijd ben ik muzieklessen bij Kumulus gaan volgen en heb ik ook het 
melodisch slagwerk enigszins eigen gemaakt.
Nicolle speelt klarinet en doet dit al 11,5 jaar. Maar haar eerste keuze was 
indertijd saxofoon. Misschien ooit in de toekomst…..?
Zijn er naast het spelen op een instrument nog andere activiteiten voor de 
vereniging?
Nicolle: “Nee, op dit moment niet meer. Maar ik heb wel lang gespeeld in het 
jeugdorkest. Volgens mij tot twee jaar geleden. Altijd gezellig op de zondag-
morgen (met een lichtelijke kater van zaterdag avond).
Kyara: Nee niet echt. Af en toe een kleine helpende hand voor het dames 
comité. 
Wat zou nog eens terug moeten komen of zou je nog eens graag willen 
zien bij HHV?
Een breed gevulde vereniging met veel leden en een divers muziek reper-
toire met de nodige uitdaging vindt Kyara. 
Nicolle: “Wat ik graag zou willen meemaken, is dat we met de hele harmo-
nie op concours gaan. Dat lijkt me echt sjiek om eens mee te maken.”
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Dit wil ik nog even kwijt:
Kyara: “Laten we samen nog vele, mooie, plezierige muzikale ervaringen ver-
zamelen om zo anderen te inspireren.”
Nicolle: “Na 12,5 jaar kom ik nog steeds graag op de dinsdagavond naar de 
repetitie. Op naar de 25 jaar!!”

Dames van harte proficiat en nog vele jaren bij Heer Vooruit!

   Nicolle         Kyara

 

 

 

 

Comité '75 door Jean Boelen 
Dinsdag 24 maart. Een repetitieavond maar voor een aantal mensen geen 
gewone repetitieavond van de Harmonie maar een, je zou het bijna reünie, 
kunnen noemen van een aantal mensen die Harmonie Heer Vooruit een heel 
warm hart toedragen.Nog met enige regelmaat  zijn de heren, met in hun mid-
den nestor Martin Boelen, aan het buffet van Aen De Wan te vinden.
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Het is een treffen van een aantal mannen die een belangrijk aandeel hebben 
gehad in de geschiedenis van Harmonie Heer Vooruit.

Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat een groep sympathisanten van de 
Harmonie het Comité '75 oprichtten bij gelegenheid  van het 70 jarig bestaan 
van de harmonie. Als je de naam Comité 75 noemt, gaan de gedachten 
terug naar legendarische tentfeesten op het Kennedyplein waarbij toen het 
voltallige Comité bijna een week lang te vinden was. Zowel bij opbouw van 
de tent als ook, bij het afbreken was men toen vanzelfsprekend present. Wie 
herinnert zich niet het optreden van de beroemde quizmaster Willem Ruis, of 
de historische optocht bij een verzengende hitte of het bezoek van Minister 
van Agt.?

Ook werden er  er vele jaren kienavonden georganiseerd in het  "Paviljoen" 
aan de Akersteenweg en mede hiermee werd een manier gevonden om de 
Harmonie steeds weer financieel te steunen.
Waarbij ook de talrijke braderieën op de diverse locaties o.a. Petrus Banden 
Plein / 7 januaristraat, Kerkplein, Raadhuisplein en Laan in den Drinck niet 
onvermeld mogen blijven. Wie herinnert zich niet de regelmatig terugke-
rende termijnloterijen waarbij immens veel werk verzet werd om toch maar 
zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit in nauwe samenwerking met de leden 
van de harmonie die steeds weer gemotiveerd werden om zoveel mogelijk 
loten te verkopen.

Het 100 jarig bestaan van Harmonie Heer Vooruit in 2006 was het laatste 
grote evenement waar de leden van het Comité '75 hun medewerking aan 
verleenden. Een aantal Comitéleden was toen lid van het Jubileumcomité 
dat onder andere de Marinierskapel naar Maastricht haalde voor het jubile-
umconcert en natuurlijk ook toen weer een tent op het Kennedyplein en niet 
te vergeten de nieuwe uniformen die de harmonie na het 100 jarig bestaan 
kreeg.

Het doet goed om deze vriendenclub, die van grote waarde voor Heer 
Vooruit is geweest, op deze dinsdag weer bij elkaar te zien, verhalen van 
vroeger ophalend en genietend van een pilsje. Dit verhaal pretendeert niet 
de geschiedenis van het Comité  '75 te beschrijven maar is bedoeld als een 
Grand Merci aan het Comité '75



  

     

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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Jo Cobben, gouden bondsjubilaris L.B.M. 

De afgelopen jaren heeft Jo Cobben regelmatig in de spotlights gestaan. Jo 
vierde het feit dat hij meer dan 15 jaren dirigent was van zowel het K.T.K. als 
het Leerlingenorkest (2011), Jo nam afscheid als dirigent van het Leerlingen-
orkest (2012), Jo stopte als instructeur van het K.T.K.(2014), en nu staat Jo 
in de spotlight omdat hij 50 jaren lid is van de Limburgse bond voor muziek-
gezelschappen.  Chapeau!

Jo stopte als instructeur en dirigent maar hij bleef Heer Vooruit als muzikant 
trouw. Sedert 1991 is hij lid van Heer Vooruit, hetgeen betekent dat hij bijna 
de helft van zijn lidmaatschapstijd van de bond lid is van Heer Vooruit. Jo 
startte in 1977 bij de stichting Creato. Hij volgt daar een 2 ½ jarige opleiding 
en krijgt o.a. les van Adams en Pierre Kuijpers. De eerste beginselen van de 
muziek zijn hem echter bij de Wieker Fanfare door Jo Beckers bijgebracht. 
Vanaf zijn 5e jaar hebben ze hem bij de fanfare gezien. Dat hij bij de Wieker 
Fanfare terecht kwam was niet verwonderlijk. Zijn opa speelde er tuba en 
zijn vader saxofoon. Broer Jos was er 20 jaren tamboermaître.

Hij was verder verbonden aan de korpsen van Bosscherveld, de Post Har-
monie in Roermond, omdat zijn vader daar terecht kwam en de Politiekapel. 
En de laatste jaren zien we de jubilaris ook regelmatig in de Schotse kilt van 
de Kachelpiepers. Ook zie je hem vaker in uniformen van andere vereni-
gingen als uithulp. In 1984 (her)start hij de Wieker Blaoskepèl (dirigent) en 
belandde hij uiteindelijk ook bij Heer Vooruit als hij gevraagd werd  te helpen 
bij een concours. 

Naast al deze verenigingen is Jo ook nog 18 jaren beroepsmuzikant ge-
weest bij de Rene Kranszband en toerde daarmee met Freddy Breck, de 
wereld rond. Zijn carrière bij Heer Vooruit behelst het zijn van muzikant op 
de trombone, bijna 20 jaren dirigent te zijn van het Leerlingenorkest en een-
zelfde tijd ongeveer zijn van instructeur van het K.T.K. Daarnaast is Jo zijn 
trombone trouw gebleven. 

Uiteraard hebben we Jo ook gevraagd hoe het is om nu alleen muzikant te 
zijn bij Heer Vooruit.  Jo; “Het plezier nu is zelf wat muziek maken, na het-
geen wat ik allemaal gedaan heb. 
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Heer Vooruit verschilt in deze tijd niet meer zoveel met andere verenigingen 
omdat helaas ook bij Heer Vooruit steeds minder muzikanten overblijven en 
er weinig aanwas is. .”

Jo van harte proficiat met deze mijlpaal, op naar het volgende jubileum!
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Galacomité onthult plannen voor 14e Galaconcert
door Jean Boelen

Op het moment dat deze letters aan het papier worden toevertrouwd, moet 
de jaarvergadering nog plaatsvinden. Voor het eerst in de  geschiedenis van 
het Galaconcert is het noodzakelijk om voor de jaarvergadering een stukje 
te schrijven over het komende Galaconcert. Bij de hoofdredacteur is het ge-
heim van de naam van de solist van dit jaar echter in vertrouwde handen.
Eerst terug naar het concert van 2014. Een prachtige avond met fantastische 
solisten voor een met ruim 750 toeschouwers goed gevuld groot auditorium. 
De uitvoering werd zeer op prijs gesteld door de aanwezige bezoekers. Diri-
gent en orkest mogen terugkijken op een geslaagd concert. Toch is het niet 
alleen rozengeur en maneschijn. De organisatie kampte in het  afgelopen 
jaar met redelijk wat onverwachte tegenslag. Zo viel door omstandigheden in 
mei de grootste sponsor weg, hetgeen een flink gat in de begroting sloeg.

 Het verkrijgen van nieuwe sponsorgelden of subsidies bleek nauwelijks 
realiseerbaar. Door het wegvallen van de hoofdsponsor had de commissie 
plotseling ook de taak om 400 kaarten meer te moeten verkopen om de be-
groting sluitend te maken. Dit is maar ten dele gelukt. Het hierdoor ontstane 
gat in de begroting is dankzij de inspanning van enkele personen, welke het 
Galaconcert een warm hart toedragen eenmalig gedicht, waardoor er voor 
de vereniging geen extra kosten zijn ontstaan. Het Galacomité is de gulle 
gevers dan ook zeer erkentelijk voor deze geste.

Ook de PR rond de Galaconcerten is al jaren een groot probleem. Het weg-
vallen van “Ons Weekblad” is een aderlating voor het gehele verenigingsle-
ven in Heer. Het mooie maandblad Markant, dat maandelijks verschijnt kan 
het lokale weekblad niet genoeg vervangen.
Teneinde het voorbestaan van de Galaconcerten te kunnen waarborgen is  
er een aantal zaken in beweging gezet waarover het  Comité en bestuur u in 
de komende tijd op de hoogte zullen  brengen.  

Het Galacomité is trots te mogen aankondigen dat de 14e editie van het 
Galaconcert zal plaatsvinden op zaterdag 28 November 2015.
Locatie is opnieuw het auditorium van het  MECC.
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De organisatie heeft inmiddels definitief de uit Melick afkomstige zangeres  
Suzan Seegers gecontracteerd. Suzan Seegers verwierf landelijke bekend-
heid in het programma “Op zoek naar Evita”. In dit programma,  dat de hoofd-
rolspeelster moest opleveren voor de Musical Evita werd ze in de finale ver-
slagen door Brigitte Heitzer die enkele jaren geleden ook al soleerde tijdens 
een Galaconcert.
Suzan Seegers bleek echter geen eendagsvlieg te zijn. Ze heeft  in meerdere 
muzikale producties gewerkt en is regelmatig gast op de Nederlandse televi-
sie. Haar grote droom, een eigen theatershow heeft ze in 2013 verwezenlijkt 
met haar show “Suus zing Toon” waarin ze een ode brengt aan de onvergete-
lijke Toon Hermans. 

Voor haar optreden in Venlo op 13 maart werden in theater de Maaspoort in 
Venlo de handtekeningen gezet onder de overeenkomst. 
Het Galacomité onderhandelt op dit moment nog met een  tweede solist en 
verwacht hierover op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven.
De voorverkoop start op 1 juni 2015 op de bekende voorverkoop adressen bij 
Monique Budy en Kookwinkel Kicken. Kaarten € 17,50. 
 



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: 
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vrijblijvende afspraak. 
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Decemberconcert leerlingenorkest 
muzikale afsluiting 2014 

“Stille nacht, heilige nacht” is ongetwijfeld hèt kerstnummer met de grootste 
bekendheid over de hele wereld. Dat muziek en tekst afkomstig zijn van Franz 
Gruber en Joseph Mohr is al bij minder mensen bekend. Het bijbehorende 
ontstaansverhaal in een kerk in Oberndorf bij Salzburg in 1818 met een rol 
voor een muis die de blaasbalg van het orgel had aangevreten is sinds het 
Decemberconcert van het Leerlingenorkest nu een wijsheid voor alle aanwe-
zigen daar. 

Het Leerlingenorkest had Jean Boelen gevraagd het Decemberconcert te pre-
senteren en tevens twee kerstverhalen te willen vertolken. Met verve kweet 
Jean zich van zijn taak. Zijn eerste verhaal betrof de ontstaansgeschiedenis 
van ‘Stille nacht, heilige nacht’ gevolgd door een vertolking van dit nummer 
door Nancy Willems. 

De commissie Jeugd en opleiding, door het tijdelijk uitvallen van Agnes Brae-
ken, onder leiding van Lindy Mast, had in Amby een klein theatertje gevonden 
dat geschikt zou zijn voor het Decemberconcert van het Leerlingenorkest. 
Dus togen zondag 21 december de leerling muzikanten in de ochtenduren 
naar Amby voor ee laatste repetitie. Deze repetitie werd gevolgd door een 
gezamenlijke lunch waarbij door Bèr en Ulla voor wafels was gezorgd en door 
Karin en Marc voor belegde broodjes. 

 

 

 

 



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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Vanaf 13 uur druppelt het publiek al binnen voor het concert dat een uur later 
aanvangt. Tegen 14 uur allemaal naar boven waar het knusse Magisch thea-
tertje is gevestigd. Gezeten in een grote fauteuil heet Jean Boelen het publiek 
welkom. Dirigent Willy Sour betreedt onder applaus het podium om met ‘Little 
concert suite’ te openen. Hiermee wordt de traditie van Decemberconcerten 
voort gezet door het Leerlingenorkest. Na het van der Valk hotel en boekhan-
del Selexyz nu in Amby. 

Winterse klanken klinken door het theatertje afgewisseld door de kerstverha-
len en een kerstgedicht, voorgedragen door Xander Lochs. De kerststemming 
komt er goed in als het Leerlingenorkest ‘Christmas time’ speelt, een vertol-
king waarin ‘er is een kindeke geboren’ werd herkend. 

Voordat het orkest afsloot vertelde Jean Boelen nog een verhaal over een 
(te) klein klokje dat uiteraard de ster werd in een kleine woning in een kleine 
kamer. We wish you a merry Christmas was het slotnummer van het decem-
berconcert. Dirigent Willy Sour en zijn muzikanten kunnen terugkijken op een 
geslaagd vervolg in de serie Decemberconcerten. Na een toegift konden de 
aanwezigen nog napraten over dit concert onder het genot van een drankje 
en kerstlekkernijen. 

 

 



3233  33
3233  33

  

     

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 

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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Sportieve jaarwisseling bij Heer Vooruit  
Winterwandeling n schaatsen (foto’s fam. Braeken) 
 
De afgelopen jaarwisseling kent bij Heer Vooruit een tweetal sportieve 
evenementen. Daags na de kerstdagen vond de traditionele 
winteractiviteit plaats van de Activiteitencommissie en halverwege 
januari togen de Heer Vooruiters naar Geleen om te schaatsen op 
initiatief van de commissie Jeugd en Opleiding.  
 
Winterwandeling (door Leon de Roij) 
De Activiteitencommissie van Heer Vooruit had deze datum - zo vlak 
na de feestdagen - uitgezocht om iedereen in de gelegenheid te stellen 
om alle overtollige calorieën op een sportieve wijze te lijf te gaan !  
Een leuke wandeling in de directe omgeving met vertrek en aankomst 
in Aen de Wan stond op het programma. Rond de klok van 14.30 uur 
verzamelden zich zo'n 70-tal sportievelingen - de jongste van net 1 jaar 
niet meegeteld - in de foyer, van waaruit zou worden vertrokken. De 
groepjes van ca. 10 personen, gewapend met opdrachten vertrokken 
om het kwartier. 
 
Via de Oude Molenweg ging de route naar de Heerder Holstraat. Daar 
stond de afbeelding van een kabouter die de wandelaars verder de 
weg wees naar de volgende kabouter, zijn vriendje 2. Het was de 
bedoeling de naam van deze kabouter, en van alle andere, te raden, 
terwijl bij elke afbeelding ook een hint was aangegeven om zodoende 
tot de uiteindelijke oplossing te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zo ging de wandeling via Kabouter 2 en Kabouter 3 helemaal naar 
de bovenkant van het plateau en vervolgens, met een mooi uitzicht op 
de stad Maastricht, en via de aanwijzing van Kabouter 4, langs het 

Oorlogsmonument naar de pauzeplaats "de Beeldentuin", waar in Café 
"Bij de Paters" iedereen werd getrakteerd op warm appelgebak met 
slagroom, en een consumptie naar keuze ! (warme chocomel, fris, 
koffie, wijn of ....bier) . 
 
Het was daar wel erg druk met wandelaars die ook eens de benen 
wilden strekken na al die feestdagen, waardoor van onze tippelaars 
wel af en toe wat extra geduld werd gevraagd !  Maar ja, "ut kaom 
allemaol good" ! Na de inwendige mens weer eens een plezier te 
hebben gedaan werd de tocht voortgezet.  
 
Buiten stond Kaboutervriendje 5 (natuurlijk ook weer met een "hint") al 
te wachten met de verwijzing naar zijn vriendje nummer 6. En die 
laatste verwees de wandelaars naar een schuur van Restaurant "In 
den Hoof" en daar werd de oplossing in de vorm van een levensechte 
kabouter gevonden ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van hieruit was het nog een klein stukje naar Aen de Wan en daar 
konden de opdrachtformulieren worden ingevuld. Het draaide 
uiteindelijk om de naam "La Chouffe", het biermerk waar al die 
kabouters toe behoorden en waar alle "hints" naar toe hadden geleid. 
In Aen de Wan werden alle deelnemers getrakteerd op een echt flesje 
"La Chouffe`, en dat smaakte !!  Nadat de Activiteitencommissie alle 
formulieren grondig had bestudeerd kwam de groep van Paul 
Jaspers als winnaar uit te de bus. Deze nam daarmede de 
wisselbeker voor een jaar over van de familie Braeken die deze 2 
achtereenvolgende jaren in de wacht had gesleept. 
Na nog geruime tijd gezellig te hebben gekeuveld, toog iedereen weer 
voldaan naar huis.  
De Activiteitencommissie bedankt alle deelnemers en al degenen die 
op de een of andere wijze aan deze tocht hebben medegewerkt ! 
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Winterwandeling en schaatsen

De afgelopen jaarwisseling kende bij Heer Vooruit een tweetal sportieve
evenementen. Daags na de kerstdagen vond de traditionele
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winteractiviteit plaats van de Activiteitencommissie en halverwege 
januari togen de Heer Vooruiters naar Geleen om te schaatsen op 
initiatief van de commissie Jeugd en Opleiding.  
 
Winterwandeling (door Leon de Roij) 
De Activiteitencommissie van Heer Vooruit had deze datum - zo vlak 
na de feestdagen - uitgezocht om iedereen in de gelegenheid te stellen 
om alle overtollige calorieën op een sportieve wijze te lijf te gaan !  
Een leuke wandeling in de directe omgeving met vertrek en aankomst 
in Aen de Wan stond op het programma. Rond de klok van 14.30 uur 
verzamelden zich zo'n 70-tal sportievelingen - de jongste van net 1 jaar 
niet meegeteld - in de foyer, van waaruit zou worden vertrokken. De 
groepjes van ca. 10 personen, gewapend met opdrachten vertrokken 
om het kwartier. 
 
Via de Oude Molenweg ging de route naar de Heerder Holstraat. Daar 
stond de afbeelding van een kabouter die de wandelaars verder de 
weg wees naar de volgende kabouter, zijn vriendje 2. Het was de 
bedoeling de naam van deze kabouter, en van alle andere, te raden, 
terwijl bij elke afbeelding ook een hint was aangegeven om zodoende 
tot de uiteindelijke oplossing te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zo ging de wandeling via Kabouter 2 en Kabouter 3 helemaal naar 
de bovenkant van het plateau en vervolgens, met een mooi uitzicht op 
de stad Maastricht, en via de aanwijzing van Kabouter 4, langs het 

Oorlogsmonument naar de pauzeplaats "de Beeldentuin", waar in Café 
"Bij de Paters" iedereen werd getrakteerd op warm appelgebak met 
slagroom, en een consumptie naar keuze ! (warme chocomel, fris, 
koffie, wijn of ....bier) . 
 
Het was daar wel erg druk met wandelaars die ook eens de benen 
wilden strekken na al die feestdagen, waardoor van onze tippelaars 
wel af en toe wat extra geduld werd gevraagd !  Maar ja, "ut kaom 
allemaol good" ! Na de inwendige mens weer eens een plezier te 
hebben gedaan werd de tocht voortgezet.  
 
Buiten stond Kaboutervriendje 5 (natuurlijk ook weer met een "hint") al 
te wachten met de verwijzing naar zijn vriendje nummer 6. En die 
laatste verwees de wandelaars naar een schuur van Restaurant "In 
den Hoof" en daar werd de oplossing in de vorm van een levensechte 
kabouter gevonden ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van hieruit was het nog een klein stukje naar Aen de Wan en daar 
konden de opdrachtformulieren worden ingevuld. Het draaide 
uiteindelijk om de naam "La Chouffe", het biermerk waar al die 
kabouters toe behoorden en waar alle "hints" naar toe hadden geleid. 
In Aen de Wan werden alle deelnemers getrakteerd op een echt flesje 
"La Chouffe`, en dat smaakte !!  Nadat de Activiteitencommissie alle 
formulieren grondig had bestudeerd kwam de groep van Paul 
Jaspers als winnaar uit te de bus. Deze nam daarmede de 
wisselbeker voor een jaar over van de familie Braeken die deze 2 
achtereenvolgende jaren in de wacht had gesleept. 
Na nog geruime tijd gezellig te hebben gekeuveld, toog iedereen weer 
voldaan naar huis.  
De Activiteitencommissie bedankt alle deelnemers en al degenen die 
op de een of andere wijze aan deze tocht hebben medegewerkt ! 
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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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Schaatsen in Geleen  
Bij het Leerlingenorkest had het idee post gevat om te gaan bowlen en 
daarna de inwendige mens te versterken. Maar voordat dit 
gerealiseerd kon worden was de baan in Maastricht gesloten. Gezocht 
werd naar een betaalbaar alternatief en dat werd gevonden in Geleen, 
waar op vrijdagavond disco-schaatsen is. Dus togen de Heer 
Vooruiters naar Geleen, sommigen gewapend met eigen schaatsen. 
Na enige wachttijd bij het vertrek in Heer, altijd wel iemand, werden in 
Gelanerbrook de schaatsen onder gebonden. En hup disco schaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening baart kunst en te zien was wie geoefend had tijdens Magisch 
Maastricht. Soms lag het ook aan het materiaal, want je hebt natuurlijk 
wel een linker en een rechter schaats nodig om redelijk vooruit te 
komen. Helaas kwam een Heer Vooruiter er na een kwartier achter dat 
hij twee dezelfde schaatsen aan had. Maar verder geen problemen. 
Enthousiast keerden de schaatsers huiswaarts. Verreweg de meeste 
schaatsers deden dat op eigen benen. Letterlijk een enkeling moest 
gedragen worden vanwege de enkels. Prima initiatief! 
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Es de bonte störrem raos...
Half februari vond het feest van de creativiteit weer plaats. Maanden lang 
wordt gewerkt aan de pekskes, de wagens, de versieringen, liedjes worden 
geschreven en de Hierder vrowluij aovend vindt plaats. Vastelaovend is de 
apotheose van al die voorbereidingen. Prinsen leven er weken soms maan-
den naar toe, sommige liedjes zijn misschien al bijna een jaar oud want die 
worden geschreven direct na vastelaovend het jaar ervoor. In vele plaatsen 
trekt de optocht, zo ook in Heer. Altijd op de maandag zoals in vele plaatsen 
rondom Maastricht. 
Wederom is het dit jaar stralend weer. Alle creativiteit komt op die manier 
goed tot zijn recht. Het opstellen voor de optocht gebeurt in de Burg. Kes-
sensingel en annexe straten. Harmonie Heer Vooruit opent dit jaar de stoet. 
Dit jaar niet als eenheid gekleed, of het moet het rood/groene sjerp zijn, 
maar als bonte störrem. Letterlijk dus ' es de bonte störrem raos'. Nu valt dat 
'raose' wel mee. Tamboer-maître John Koopmans paradeert met het korps 
door de Veldstraat en presenteert Heer Vooruit ter hoogte van de jeugdprins 
en -prinses bij de Croonenhoff. " Wee bringk nog un weurs nao Klara" wordt 
gespeeld alvorens door te trekken. 
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Uiteindelijk belandt het korps op het Raadhuisplein waar de prins en prin-
ses muzikaal wordt gegroet. En dan maar weer bezien hoe terug te komen 
bij Aen de Wan zonder de optocht te hoeven doorkruisen. De optocht zit er 
weer op. Sommigen blijven in de Wan nog napraten, de jeugd trekt snel de 
brug over naar Maastricht. Toch fijn dat we ondanks de geringe omvang van 
de groep in Heer ons gezicht hebben kunnen laten zien. Merci daarvoor. 
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Gaank toch kiene veur de herremenie
Ga  der maar aanstaan. Zaterdag 14 maart, de jaarlijkse kienavond van ons 
Damescomité. Uit ervaring weet je dat als de zaal om zes uur open gaat, al-
les klaar moet staan, want er volgt een kleine invasie. Op zoek naar de juiste 
kaart, de juiste plek in de zaal en andere bijgeloof rituelen  worden ingevuld. 
Ook de lootjes voor de tombola gaan vanaf het begin grif van de hand. Bij bin-
nenkomst ontvangen alle bezoekers een kortingsbon voor Schoebido. 

Weken van te voren beginnen dames de Heerder ondernemers te benaderen 
om prijzen beschikbaar te stellen voor deze avond. En met succes worden 
vele prijzen ook daadwerkelijk opgehaald bij de ondernemers. Hartelijk dank 
daarvoor. Het is in deze tijd toch een hele klus dat weer voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast wordt het prijzenpakket aangevuld met eigen aankopen en moeten 
er prijzen komen voor de dubbele kien. En dat alles wordt op een avond voor 
het kienen ingepakt. De kiendag zelf wordt de zaal in orde gemaakt en de 
prijzen geëtaleerd, maar vele uren werk is dan van te voren al verricht. 

Het  is dan ook geslaagd als de zaal weer goed vol zit en de inspanningen re-
sulteren in opbrengsten voor het Damescomité. Gelegenheidsomroeper Jean 
Boelen leidt de zaal door de avond, geassisteerd door Math Jaspers. Luc 
van Engelshoven, Jo Hoofs, Peter Kicken, Bèr Bastiaens en John Koopmans 
zorgen voor de controles, het uitreiken van de prijzen, de bediening en de 
horeca, zodat de dames zelf ook kunnen meedoen. 
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De zaal zit weer goed vol en Jean Boelen zorgt voor een leuke interactie 
met het publiek. Hij vergeet onze sponsors niet te noemen en informeert het 
publiek over het op handen zijnde concert met als thema “Hier mie dörpke”. 
Omstreeks half elf is in aen de Wan niet meer te zien dat er een kienavond is 
geweest. Alleen aan de bar wordt nog naverteld. 
Damescomité, merci voor deze avond!

Dank gaat uit naar de volgende Heerder ondernemers en particulieren, 
die deze kienavond mede mogelijk hebben gemaakt:

Schildersbedrijf Rob Smeets, Steco Tandprothetiek, Schoebido, 
Kicken Kookwinkel-Studio, Kicken Tuinmeubelen, 
Voice Mode, Warps Essers bv, Slijterij Wijnhandel Het Raadhuis, Bec-
kers Electro, Bloemen Kicken, Café de Jokers, Rijwiel- en Bromfietshan-
del Quaaden, Bakkerij Jacqueline v.d. Weerdt, Friandises Chocolatier, 
’t  Kiesplenkske, Bakkerij Paulissen, Formido, Tabaksspeciaalzaak Roel 
Geurten, Apotheek Straver, Schoenmakerij Verheijen, De Groot-Janssen 
V.O.F., De Ark, Maison Culinaire, Teheux Bodyline, Bakkerij De Lekker-
bek, Bàm Bàm Kindermode, Financieel Advies Bert Huben, Albert Heijn, 
Mw. en dhr. Cortjens, Friture ’t Wachhuiske, Weerts Electro bv, 
Etos, Kinderschoenen Shoebidoe, Lou Visser, Slagerij Renkens, Lieke 
Willems, Plus Schriever, Relax, Imkerij Kenny Essers, Infra Ligne, Toko 
bandung, Bloemen Villa Vivante, ’t Rommedoeke, Zus Boelen en Marion 
Mode. 
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Concert Hier mie dörpke

Als een Heerder vereniging een concert geeft met als thema Hier mie dörpke 
weet je dat daar belangstelling voor is. En gelukkig was die belangstelling 
ook aanwezig in Aen de Wan op 21 maart jl. Negen muziekwerken stonden 
op het programma waarvan er enkele met filmbeelden werden ondersteund. 
Dirigent Sjef Ficker had er met zijn muzikanten voor gekozen om een ge-
varieerd concert samen te stellen van werken uit het Galaconcert, Spaanse 
muziek tot de afsluiter Hier mie dörpke. 

Normaal kondigt Jean Boelen Monique Budy aan als presentatrice van het 
galaconcert, maar door haar ziekte mocht hij zelf deze keer het programma 
aan elkaar praten. Het concert werd geopend met de mars Genève. Een leu-
ke binnenkomer voor het publiek dat meteen geboeid werd. Ross Roy werd 
aangekondigd als pittig werk met name voor de klarinetgroep. Alle ‘riedelkes’ 
kwamen eruit bij hen, maar ook de solo van Kelly Konings op saxofoon. 

Het concert werd voortgezet met 'Het dorp'  bekend van Wim Sonneveld. 
Het  orkest werd aangevuld met de zang van Rian Pasmans en beelden op 
het scherm achter het harmonieorkest. Een speciale rol in dit werk was ook 
weggelegd voor Hans Tromp op de  bas. Met ' La vita è Bella' zonder beel-
den en ' Sympathie' met beelden van oude processiefoto's werd het eerste 
deel voor de pauze afgerond. 
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Wederom met een mars (Rumisberger) ving het tweede deel van het con-
cert aan. In Maribel kwamen de Spaanse klanken naar voren om even later 
weer in Heer te belanden. Enige tijd geleden heeft het buurtplatform Heer 
opdracht gegeven km de trafohuisjes in Heer te beschilderen. Zoals be-
kend staat Heer Vooruit op het huisje in de Einsteinstraat. Beelden van vele 
beschilderde trafohuisjes waren te zien gedurende de uitvoering van 'Whistle 
for a penny'. En dan tot slot het themanummer van het concert: Hier mie 
dörpke. Sjef Ficker en zijn muzikanten slagen erin de zaal aan het zingen te 
krijgen. Het harmonieorkest kan terugkijken op een gevarieerd en geslaagd 
concert! Dank ging aan het einde uit naar Marja Pasmans voor de realisatie 
van het concert, solist Rian Pasmans, dirigent  Sjef Ficker en presentator 
Jean Boelen. 
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Wis geer….

•  Dat ons in december het droeve bericht bereikte dat Eddy Vonk plotse-
ling was overleden. Eddy was enige jaren als tamboer verbonden geweest 
aan het KTK, maar - door persoonlijke omstandigheden zijnerzijds - is het 
contact met onze vereniging en met het KTK in het bijzonder, helaas verwa-
terd. Ondanks diverse pogingen van bestuur en KTK-commissie om contact 
met hem te krijgen, bleek dit niet mogelijk. Op al deze verzoeken heeft hij 
helaas niet gereageerd. Dit bleek alles te maken te hebben met zijn eigen 
gemoedstoestand. Crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

•  Dat het jaar is nog geen maand oud was of Heer 
Vooruit had  de eerste prijs binnen. Verantwoordelijk 
hiervoor was Lukas Jaspers, die in de kerstvakantie 
door bleef oefenen en daarom op 18 januari jl. goed 
voor de dag kwam op het Solistenconcours van de 
L.B.T. in Geleen. Met het werk African colours behaalde 
hij 82 punten en het bijbehorende diploma. Lukas en 
instructeur Patrick van harte proficiat hiermee!.

•  Dat de bus van het instrumentenvervoer  
(van Tuinmeubelen Kicken) is verhuisd. 
De bus komt voortaan van de Bergerstraat. 

AGENDA 
29 maart:  Palmpasen voor Leerlingenorkest
6 april :   Jaarfeest, met mis, bezoek aan de begraafplaats en 
  huldiging jubilarissen in Aen de Wan.
19 april :  Concert kerk Witte Vrouwenveld
3 mei :   Communiekinderen 
24 mei :  Pinksterprocessie 
7 juni :   Midzomerconcert 
14 juli :   Aangepaste laatste repetities 

 

 




