
1

32e jaargang          no. 1            Juli 2015
   
COLOFON

Verenigingsblad
Het Vooruitzicht
Uitgave Harmonie Heer Vooruit
Verschijnt viermaal per jaar
Oplage 200 stuks
Advertentietarieven op aanvraag

Redactie:
Jean Boelen
Marc Verbeet (eindredactie)
Foto's Marc Verbeet

Website:
www.heervooruit.nl

Correspondentie:
Secretariaat Harmonie Heer Vooruit
Postbus 4022, 6202 RA  Maastricht
Postgiro: 1063345
Secretariaat@heervooruit.nl

Lay out en druk:

INHOUD

  
      Erelid Pierre Budy  
 

Jaarfeest 2015  
 
Leerlingenorkest  
speelt Rieu 
 
Minigolf in Gulpen  

 
  Jaarvergadering  

 
Palmpasen  

   
                       Pinsterprocessie 
 

Galaconcert 2015  
 
Toon(t) betrokkenheid 
 
Stichting Vrienden HHV 
 
Reis naar Sneek 
 
Bestuur anders bezig 

 
    

 

 

 

 

 

Rek. nr.: NL91INGB0001063345



3233  33
3233  33

  

     

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

89  9

aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
kan worden gespeeld. 

 

Voor u als lid van Harmonie Heer Vooruit: 
De partner voor al uw fiscale  

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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Voorwoord

Als dit voorwoord geschreven wordt lijkt eindelijk de zomer te zijn begon-
nen. Het zomerreces breekt aan, ook voor Heer Vooruit. Sedert Pasen (onze 
vorige editie) is toch wel weer het een en ander gebeurt en het was voor de 
redactie geen enkele moeite uw verenigingsblad weer te vullen: het eerste 
nummer van de nieuwe jaargang. Dank gaat dan ook uit naar onze adverteer-
ders die wederom bereid zijn gevonden de vereniging op deze manier te on-
dersteunen. U maakt het mogelijk dat wij onze leden en relaties weer een jaar 
lang over het wel en wee van onze vereniging kunnen informeren. MERCI!

We pakken de draad op bij de week voor Pasen als het Leerlingenorkest de 
Croonenhoff bezoekt samen met de scouting voor het brengen van paastak-
ken en een muzikale omlijsting hiervan. Tevens de generale voor een concert 
op paasmaandag met een bijzonder Rieu tintje. Het Jaarfeest ontbreekt uiter-
aard niet, waarbij niet alleen de jubilarissen centraal stonden maar ook ons 
nieuwe erelid Pierre Budy. 

Het Galaconcert ontbreekt uiteraard ook niet en in dat verband worden jullie 
ook geïnformeerd over een nieuw op te richten stichting Vrienden van Heer 
Vooruit, die zich o.a. gaat bezig houden met de organisatie van het Galacon-
cert en activiteiten in het kader van het 110-jarig bestaan. Een van die acti-
viteiten is een reis naar Sneek, Van vele kanten horen wij altijd dat het sjiek 
zou zijn nog eens een muziekreis te organiseren met het korps. Nu ligt er een 
concreet voorstel om in juli 2016 naar Sneek te gaan. We kopen van ganser 
harte dat de belangstelling dusdanig is dat de reis kan doorgaan en daarmee 
eindelijk een wens van velen waarheid wordt. 

Tenslotte een aantal andere aankondigingen in dit Vooruitzicht m.b.t. het 
jeugdkamp, het Preuvenemint en de Kleding/snuffelmarkt. Reageer daar 
waar nodig tijdig zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 

De redactie wenst u weer veel leesplezier, 
een fijne zomertijd en 
Lieke en Pierre een proficiat!

De redactie
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Gouden jubilaris Pierre Budy erelid van Heer Vooruit 

Tijdens het Jaarfeest van Heer Vooruit op tweede paasdag mocht de voorzit-
ter van de vereniging, Raymond Braeken, bekend maken aan Pierre Budy, 
dat hij voortaan aan de eregalerij van ereleden wordt toegevoegd. Pierre 
stond tweede paasdag al in het zonnetje als jubilaris, die 50 jaar verbonden 
was aan Heer Vooruit, maar werd als erelid apart gehuldigd. 

In het vorige Vooruitzicht schreven we al dat Pierre bij Heer Vooruit begon-
nen was als page. Bij de fotoquiz tijdens het concert ‘Hier mien dörpke' was 
nog een foto te zien van Pierre in zijn lichtblauwe pakje. Al moest de kleur bij 
deze zwart-wit foto erbij gedacht worden. Eenmaal ‘echte’ muzikant speelde 
hij trompet. Dat instrument bleef hij trouw tot het millennium 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. Momenteel 
is Pierre als muzikant goed zichtbaar voor het publiek op de hoek van zijn rij 
met de tuba. 

\waar de ereleden in het verleden een pentekening ontvingen en de vereni-
ging deze tekening toevoegde aan de galerij in de bestuurskamer, werd in 
overleg met het erelid gekozen voor een moderne vorm. Pierre ontving als 
eerste daarom een foto met onderschrift als bewijs van zijn erelidmaatschap. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden de jubileumfoto’s gemaakt door 
Dave van Tilburg van Happy picture, die nu ook voor de erelid foto zorgde. 
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Naast het zijn van muzikant is Pierre ook actief als lid van het Galacomité. 
Daarnaast klopt de vereniging nooit tevergeefs bij Pierre aan als ergens werk 
verzet moet worden. Op muzikaal gebied niet en ook bij niet-muzikale acti-
viteiten niet. Als verenigingsman zien we hem en Monique dan ook bij alle 
activiteiten van de vereniging. 

Pierre (en Monique) van harte gefeliciteerd met deze verenigingsonderschei-
ding. We hopen als vereniging nog jaren 
plezier aan je te beleven 
en hopen dat dat jij nog vele jaren 
plezier aan Heer Vooruit beleeft. 
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Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

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

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

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

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

€ 95,27
€ 109,26 (15% duurder)
€ 134,42 (41% duurder)
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

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

    

 
 
 

  
Einsteinstraat 16-B, 6227 BX Maastricht , 043 -3618166 
 
Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur 
Maandag gesloten  
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Jaarfeest: Heer Vooruit 109 jaar jong

Tweede paasdag verjaart Harmonie Heer Vooruit altijd en werd dit jaar 109 
jaar jong. Want bij een ‘nuij’ spreek je van jong. En de cadeaus die de jarige 
ten deel viel: 4 verenigingsjubilarissen, 1 bondsjubilaris en een erelid. Kortom 
prijzen genoeg. 

Van te voren was weer veel werk verzet. Het Harmonieorkest onder leiding 
van Sjef Ficker had weer een prima programma voorbereid waarmee de mis 
werd opgeluisterd. De activiteitencommissie had weer gezorgd voor een pri-
ma versierde Aen de Wan, het Damescomité stond klaar met de koffie en vlaai 
bij binnenkomst, de cateraar was geregeld en voorzitter Raymond Braeken en 
Marc Verbeet waren op pad geweest om van de twee oudste verenigingsjubi-
larissen de historische verhalen op te tekenen. De fotograaf had al eerder zijn 
werk gedaan. Kortom paasmaandag kon beginnen. 

 

De mis werd opgeluisterd in samenwerking met het Koninklijk St. Caeciliakoor 
o.l.v. dirigent Franco Ackermans. De voorbeden werden weer verzorgd door 
Agnes Braeken. Na afloop presenteerde het korps zich op de trappen van het 
kerkplein waar Rumisberger Marsch van W. Joseph werd gespeeld.  

Tijdens de mis bracht  het Harmonieorkest van 
Heer Vooruit onder leiding van Sjef Ficker  
de volgende muzikale werken ten gehore:  
• Intrede 
 Graduale uit Sacre Music van Anton Bruckner
• Tussen de 1e & 2e Lezing     
 Elysium van Robert Finn
• Onder de offerande
 Romantic Ceremonial van Hardy Mertens
• Tijdens de communie uitreiking
 Canterbury Choral van Jan v. d. Roost
• Einde van de viering
 U zijt de glorie van Georges Friedrich Händel
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Terwijl het korps pas zette richting de begraafplaats in Heer waar (bloemen)
eer werd gebracht aan de overleden leden, en waar 'Ach wie flüchtig, ach 
wie nichtig' van Johann Sebastian Bach ten gehore wird gebracht, startte de 
dames van het Damescomité de voorbereidingen in Aen de Wan om op tijd 
koffie, broodjes en vlaai klaar te hebben. 

Verenigingsjubilarissen Jef Konings en Annie  en Nicolle Grootjans (boven) en Kyara Hoofs en 
Pierre en Monique Budy (beneden). 

Na de inwendige mens versterkt te hebben vangt de interne huldiging van de 
jubilarissen aan: Jef Konings, 60 jaar Heer Vooruiter, Pierre Budy, 50 jaar ver-
bonden aan Heer Vooruit, Kyara Hoofs en Nicolle Grootjans, ieder 12,5 jaar 
bij ons en tenslotte bondsjubilaris Jo Cobben. 
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Jef Konings 
Jef Konings trad op 14 jarige leeftijd toe tot Heer Vooruit, is daar nu 60 jaren 
lid van en sedert 2011 erelid van de vereniging. Zijn oudste ervaring dateert 
uit circa 1955. Hem is bijgebleven dat het korps toen uittrok met alleen een 
pet. Pas in 1956 kwamen de uniformen. Het Galaconcert met Guido Dieteren 
en zijn Orchestra beschouwde hij als het hoogtepunt van de Galaconcerten. 

Pierre Budy 
Pierr Budy viert zijn 50 jarig lidmaatschap bij Heer Vooruit. Als zeven jarige 
begon hij zijn carrière als page van de harmonie. Als tien jarige deed hij in 
1968 mee bij het concours in Heerlen op trompet.. Pierre is zijn trompet circa 
37 jaren trouw gebleven en toen noodgedwongen overgestapt op tuba. 

Nicolle Grootjans en Kyara Hoofs 
Nicolle Grootjans en Kyara Hoofs behoren tot de jonge aanwas van de ereni-
ging. 12,5 jaar maken zij beiden deel uit van ons korps, Nicolle van het Har-
monieorkest en Kyara van het Klaroen en Tamboerkorps. Nicolle ging na de 
amv ( algemene muzikale vorming) opleiding klarinet spelen. Kyara is na haar 
amv opleiding slagwerker geworden. Er zijn weinig instrumenten van het per-
cussiepakket die zij niet bespeelt. De marimba heeft speciale belangstelling. 
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Jo Cobben 
Met de naam Jo Cobben noemen we de gouden bondsjubilaris. Jo is 50 jaren 
lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Hij maakte o.a. deel 
uit van de Wieker Fanfare en de Postharmonie in Roermond en is momenteel 
muzikant bij Heer Vooruit en de Kachelpiepers

De jubilarissen werden niet alleen door voorzitter Raymond Braeken in het 
zonnetje gezet, maar tevens ontvingen zij de onderscheidingen van de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschappen. Aan het einde van de interne hul-
diging kwam het Damescomité als eerste de vereniging en de jubilarissen 
feliciteren. Uiteraard kwam voorzitster Marian van Engelshoven niet met lege 
handen. Zij bood namens het Damescomité een cheque aan, aan de vereni-
ging ter grootte van € 2.000,-. 
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Voordat het Damescomité het interne deel afsloot werd een traditie binnen 
Heer Vooruit voortgezet. Drie rozen werden uitgereikt aan muzikanten die het 
afgelopen jaar zijn ingestroomd bij het Harmonieorkest: Adrienne Bruijnen, 
Marc Bosch en Daniëlle Lochs. 

. 

Tijd voor de inwendige mens was er na de openbare receptie. Maar dat liet 
nog even op zich wachten toen dirigent Willy ‘André’ Sour met zijn Leerlin-
genorkest de zaal betrad inclusief solisten. Verder in dit Vooruitzicht leest u 
hier mee over. 
Qua voorbereiding en realisatie is de organisatie van het Jaarfeest altijd een 
heel karwei. Iedereen binnen de vereniging plus vrijwilligers zetten hun beste 
beentje voor om alles op tijd klaar te hebben. Dat is in 2015 ook weer gelukt. 
Chapeau! Op naar de 110e verjaardag die vroeg in het jaar al op 28 maart 
2016 valt.
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advocatenkantoor

echtscheiding · bemiddeling · gezag
omgang · alimentatie · adoptie

Dorpstraat 92, 6227 BP Maastricht - Heer
T. 043 3610738 · mhlvdvlis@gmail.com

advocatenkantoor

echtscheiding · bemiddeling · gezag
omgang · alimentatie · adoptie
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Leerlingenorkest ‘speelt’ Rieu

Zodra het Jaarfeest op de agenda verschijnt begint het bij een aantal dames 
te kriebelen. Wat gaan we doen op paasmaandag? Onder aanvoering van 
Marlou Kicken komen de meest gevarieerde ideeën op tafel. En vanaf dat 
moment geldt alleen maar remmen, dimmen etc. niet alles kan. 

Dit jaar werd de dirigent van het :Leerlingenorkest bij de plannen betrokken. 
Enerzijds omdat het Leerlingenorkest op die dag ook wel eens wat anders 
wilde dan een concert geven, anderzijds omdat Willy in de plannen zou wor-
den getransformeerd in André Rieu en het Leerlingenorkest tot het Strauss-
orkest. Het oorspronkelijke idee om te playbacken werd met dank aan Char-
lotte verlaten en het Leerlingenorkest trad nu live op. En als je Rieu speelt 
moeten natuurlijk sopranen en tenoren worden geregeld. 

Ula, Marjan, Zus, Marlou, Agnes en Ilse werden bereid gevonden (met ple-
zier) de rollen van sopranen op zich te nemen, terwijl Leon, Math en Pie hun 
bijdragen leverden als tenoren. Heuse repetities gingen er vooraf aan het 
spetterende optreden op paasmaandag. 

De eerste muziekwerken waren voor het Leerlingenorkest met Willy Sour als 
Willy Sour dirigerend voor het orkest. Wel al verkleed met slippenjas en met 
viool. De leerlingenmuzikanten hadden een week eerder nog een generale 
repetitie gehad in de Croonenhoff. Voor de gelegenheid waren de orkestle-
den getooid met rood/groen sjerp over hun leerlingenorkest tenue. Na de 
eerste muziekwerken betrad het ‘geweld’ de zaal. Stehgeiger André (Willy) 
Sour voorop en de sopranen en tenoren in zijn slipstream.



11

'Adieu mein kleiner Gardeoffizier ‘ en ‘de Fliegermarsch’ (een bewerking van 
de bekende Vriethofmars toch) schallen door Aen de Wan. Zangers en orkest 
wisselen elkaar af. En zo is het om. Weken van voorbereiding gaan vooraf aan 
een succesvol optreden. Niet alleen muzikale voorbereiding maar ook met het 
maken van de kleding. In stijl wordt afgesloten met het tonen van de Heerder 
vlaggen en het embleem van Heer Vooruit (met dank aan Agnes).  Prima show 
orkest en zangers! En voor Marlou, het jaarfeest 2016 is 28 maart al. 
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Wandafwerking
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Email: weertsdorpstraat@electro.nl

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

EIJSDEN
Emmastraat 1

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

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

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

Kicken
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N

WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

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

De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar

HEUTS
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

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.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

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

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

Burg. Cortenstraat 87, 6226 GR Maastricht, T. (043) 362 17 05
info@bloemenkicken.nl      www.bloemenkicken.nl
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Harmonie Heer Vooruit Toon(t) betrokkenheid

Zangeres Suzan Seegers is een van de solisten van het Galaconcert 2015 
van Harmonie Heer Vooruit. Het is bekend dat Suzan in het afgelopen seizoen 
met haar theatershow een hommage bracht aan Toon Hermans die lange tijd 
in Maastricht heeft gewoond.

De link was snel gelegd. Suzan, die tijdens ons Galaconcert nummers  van 
Toon Hermans gaat zingen in het jubileumjaar van het Toon Hermans Huis 
in Maastricht. Daarbij kwam nog het feit dat onze sponsor Cortjens Druk met 
Communicatie dit jaar eveneens sponsor is van het Toon Hermans Huis en 
hiermee was de cirkel rond.

De Galacommissie heeft besloten om zich dit jaar te verbinden aan het  ju-
bileum  van het Toon Hermans Huis en zodoende is de titel van dit bericht 
Harmonie Heer Vooruit Toon(t) betrokkenheid.

De samenwerking met het Toon Hermans Huis Maastricht wordt in de ko-
mende periode verder uitgewerkt. Momenteel wordt bekeken of er gehoor kan 
worden gegeven aan de uitnodiging om een muzikale hulde te brengen tijdens 
de Benefietlunch op zondagmiddag 6 september op het Vrijthof in Maastricht. 
Wil je meer weten over het werk van het Toon Hermans Huis neem dan eens 
een kijkje op de website: http://www.toonhermanshuismaastricht.nl

Toon 
betrokkenheid 
Toon 
betrokkenheid 

GROTE BENEFIETLUNCH 
ZONDAG 6 SEPTEMBER

DIAGONAAL
OVER HET VRIJTHOF

KOOP EEN STOEL !! 



Akersteenweg 60-62
6227 AB Maastricht, Tel. (043) 361 24 93

ZATERDAG
28 NOVEMBER

Lokatie: 
Groot auditorium
MECC 
Maastricht-Randwijck 

 
Hoofdingang 
Forum 100 - 
naast NH Hotel

M.m.v.

Harmonie
Heer Vooruit
o.l.v.
Sjef Ficker

Solisten:
Suzan Seegers
Will Druiett

Aanvang 
20.00 uur 
       
Zaal open 
19.00 uur  
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Harmonie Heer Vooruit20
15
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Jaarvergadering 25 maart 2015 

Op 25 maart jl. vond de jaarvergadering plaats in de foyer van Aen de Wan. 
Met een opkomst van uiteindelijk 36 leden een redelijk gevulde foyer. Zoals 
gebruikelijk zijn de eerste agendapunten huishoudelijke aangelegenheden 
van een vereniging. 

Verslag over 2014
Het verslag van 2014 werd goedgekeurd na toegelicht te zijn door Carol Mag-
née. Hij noteerde o.a. optredens van het Leerlingenorkest op paasmaandag, 
Palmpasen, concert bij boekhandel Dominicanen en een decemberconcert 
in Amby. Het K.T.K. bezocht het districtsfestival in Eijsden. Het Harmonieor-
kest verzorgde een carnavalsconcert, een concert met Amby, een concert met 
Sneek, verzorgde de mis van het jaarfeest en herhaalde dit in de O.L.v. kerk 
en natuurlijk het Galaconcert. Als vereniging presenteerden we ons tijdens de 
carnavalsoptocht, Dodenherdenking, de Reuzenstoet, de Pinksterprocessie 
en de slotactiviteit. 

Diverse niet-muzikale activiteiten vonden plaats verspreid over het jaar zoals 
de winterwandeling, schaatsen in Geleen, kienavond en snuffel/kledingmarkt 
van het Damescomité en de vele activiteiten waarbij de vereniging werkte 
om de kas te spekken zoals oud papier ophalen, Preuvenemint en MVV.  Het 
Leerlingenorkest repeteerde 38 maal in 2014, het KTK 43 maal en het Harmo-
nieorkest telde 49 repetities. 

Financieel verslag
Penningmeester Leon de Roij lichtte de cijfers van de vereniging over 2014 
toe. Wederom bleek dat de opbrengst van het oud papier van wezenlijk belang 
is voor de vereniging. De overschrijdingen op sommige posten konden deels 
worden weggepoetst door de niet geraamde opbrengsten van het bemensen 
van de buffetten bij MVV. Echter het jaar werd met een negatief saldo afge-
sloten. Ook de begroting 2015 is niet sluitend. Middels extra inkomsten zal 
de begroting gerealiseerd moeten worden. De rekening werd geaccordeerd, 
nadat de kascontrolecommissie bestaande uit Lindy Mast, Marja Pasmans 
en Jan van Hooren de vergadering hadden gerapporteerd dat de financiële 
bescheiden in orde waren bevonden.  
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Volgens het schema van aftreden waren de bestuursleden Carol Magnée en 
Peter Kicken aan de beurt om af te treden. Zij stelden zich beiden herkies-
baar. De vergadering herkoos beide heren voor een nieuwe periode van 4 
jaren met 33 stemmen voor en 2 stemmen blanco. Secretaris Peter Smeets is 
nog steeds op zoek naar die 36e stem. 

De herkozen bestuursleden Peter kicken en Carol Magnée werken ‘gewoon’ 
door na hun herverkiezing. 

Simone Lochs en Charlotte Verbeet presenteerden tijdens de jaarvergadering 
de plannen van de commissie Jeugd en Opleiding en nodigden de aanwezi-
gen uit met ideeën te komen om leden te werven. 
Een van de twee hoofdmoten was het presenteren door Jean Boelen van de 
plannen voor het 14e Galaconcert op zaterdag 28 november a.s. Daarover las 
u al in het vorige Vooruitzicht.  
Tweede hoofdmoot was het peilen van de meningen over een mogelijke con-
certreis in 2016 ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan. Jean Boelen lichtte 
toe dat gekeken wordt naar een reis naar Sneek, Zwitserland en Berlijn. In-
dien de reizen verder zijn uitgewerkt komt het bestuur hierover terug bij de 
leden. Met het organiseren van een concertreis wordt tegemoet gekomen aan 
een langer levende wens in de vereniging dit nog eens te doen. Geconsta-
teerd werd dat de reis voor de deelnemers betaalbaar moet zijn, evt. met een 
spaarregeling en dat het orkest toch een bepaalde bezetting moet hebben 
willen we concerteren. Een nieuwe poging is geboren om dit te realiseren.  



mail@essersbouw.nl

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

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

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

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

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

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

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com

Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden)
 

 
 

Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 

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

www.triepels.com

www.triepels.com
Rijksweg Centrum 31

6161 EB Geleen

 

 
 

Verzekeringen & Financiële Diensten 

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

Binnenkort op nieuwe lokatie

NIEUWE LOCATIE
Bergerstraat 70-A

6226 BD Maastricht
+31 (0)43 311 76 88

info@tuinmeubelenkicken.nl
www.tuinmeubelenkicken.nl
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Palmpasen: Leerlingenorkest naar de Croonenhoff

Gelet op de bezetting op straat werd er dit jaar voor gekozen om niet de scou-
ting op te halen bij de kerk en samen met muziek en de paastakken naar de 
Croonenhoff te trekken, maar om direct naar de Croonenhoff te gaan. Dus 
onze leerling muzikanten meldden zich Palmzondag om 9 uur (jawel rekening 
houdend met de veranderde zomertijd) in Aen de Wan om eerst te repeteren. 
Paasmaandag naderde immers en er moet nog werk verzet worden. Tegen 
11 uur vertrokken de muzikanten naar de Croonenhoff waar de scouting om-
streeks die tijd ook arriveerde, nat door de regen. Dit jaar  werd weer gekozen 
om een concert te geven in de recreatiezaal. 

Nadat de paastakken waren verdeeld kon dirigent Willy Sour en zijn muzikan-
ten starten met een aantal marsen. Zo volgden Arosa, Calanda en de Garde 
elkaar op. Ieder jaar is de zaal zeer redelijk gevuld en moet het even doordrin-
gen dat het niet het harmonieorkest is dat speelt, maar het leerlingenorkest 
vaan de nuij. 

Het tweede deel van het concert is voor het meezingen bedoeld. De leerlingen 
brengen een puike uitvoering  van de 'Fliegermarsch'  al wordt de zangtekst 
'Komm du sei mein Passagier'  vervangen door 'Kom veer goon de Vriethof 
op'. ' Een duidelijk herkenbaar nummer voor het publiek. Een opmaat voor wat 
komen gaat. Bij ‘Let it go'  is het nog even tijd om te luisteren, maar het door 
Willy Sour in Duitsland bestelde 'Adieu mein kleiner Gardeoffizier'  doet het 
prima in de zaal. Het concert krijgt een Rieu gehalte. Alleen de viool ontbreekt 
nog bij Stehgeiger Willy Sour.
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Net als een week eerder bij het Harmonieorkest werd het concert afgesloten 
met 'Hier mien dörpke', uiteraard een meezinger bij dit publiek. Na afloop wis-
selt het publiek elkaar herinneringen uit aan dit nummer en geeft aan waar het 
werk in de kamer hangt. 

Kortom een geslaagde generale oefening voor de tweede paasdag bij een
dankbaar publiek. 
 

18 oktober: Kleding- en snuffelmarkt van Damescomité 

Eenmaal per jaar organiseert het Damescomité een gecombineerde snuffel- 
en kledingmarkt. Zo ook dit jaar op 18 oktober a.s. in Aen de Wan. Op de web-
site www.heervooruit.nl vind je de formulieren om een kraam te huren. Wie het 
eerst komt het eerst maalt en de belangstelling is meestal groter dan kramen 
geplaatst kunnen worden. Voor € 17,50 per tafel kunt u terecht. Standplaatsen 
zijn net als in 2014 alleen te verkrijgen op de bovenverdieping in de zaal en in 
de foyer. Het aantal stands in de foyer is uitgebreid.

Nadere inlichtingen (alleen per e-mail): damescomité@hotmail.com



  

     

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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Pinksterprocessie in Heer

Dit jaar geen twijfel over het doorgaan van de processie in Heer, dit jaar geen 
inspanningen voor niets. Pinksterzondag trok de processie door de straten 
van Heer. De zandtaferelen, zeer kenmerkend voor de processie in Heer, 
waren op diverse plaatsen weer aangebracht, de vlaggen wapperden, de zon 
scheen en vele Heerder verenigingen waren klaar om zich te presenteerden 
aan de Heerder gemeenschap. Zo ook harmonie Heer Vooruit, die de proces-
sie nagenoeg sloot. Resultaat was een processie, die er mocht zijn en waar 
de organisatie en de deelnemers trots op mogen zijn. Tevens het begin van 
het Pinksterweekeinde met kermis in Heer. 
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Preuvenemint  2015 
Tijdens de jaarvergadering is het belang aangegeven van het genereren van 
geld voor de vereniging. Een opsomming is gegeven van evenementen waar 
Heer Vooruit geld heeft verdiend voor de kas. Een van die jaarlijkse evene-
menten is het Preuvenemint. Zoals iedere keer in het laatste volle weekeinde 
van augustus. 
Wij hebben dit jaar het buffet bij het Spaans gouvernement en wel op

Donderdag 27 en vrijdag 28 augustus!

Vele handjes maken het werk licht en vele handjes hebben we ook dit jaar 
weer nodig.  Voor donderdag (één dienst) en vrijdag (twee diensten) hebben 
we in totaal 75 personen nodig (25 per dienst). Meld je daarom aan bij Agnes 
Braeken of het secretariaat. 



19

Galaconcert 2015 : 28 november a.s. in het MECC

Tijdens de jaarvergadering in maart van dit jaar, maakte de Galacommis-
sie bekend dat de veertiende editie van het Galaconcert zal plaatsvinden 
op zaterdag 28 november 2015. Ook dit jaar is gekozen voor het grote 
auditorium van het MECC als locatie.

In tegenstelling tot eerdere jaren kon de commissie deze keer pas een 
van de solisten bekend maken omdat de gesprekken met de tweede 
solist op dat moment nog niet waren afgerond.

Suzan Seegers
De eerste solist van het Galacon-
cert 2015 is niemand minder dan 
de Limburgse zangeres Suzan 
Seegers. Ze maakte het afgelo-
pen jaar furore met haar theater-
show ‘ Suus zingt Toon’. In deze 
show zingt ze een groot aantal 
onbekende liedjes uit het archief 
van Toon Hermans. De kritieken 
op de wijze waarop ze de onver-
getelijke Toon Hermans vertolkte 
waren zeer lovend en diegenen 
die de show gezien hebben, kun-
nen dit volmondig beamen.

Suzan werd in Nederland be-
kend tijdens het AVRO program-
ma “Op zoek naar Evita”. In dit 
programma waarin de hoofdrol in 
de gelijknamige musical te win-

nen was, werd ze knap tweede achter Brigitte Heitzer. Ondanks dat ze 
de hoofdrol niet wist te bemachtigen slaagde ze er toch in zich een vaste 
plek in de Nederlandse muziekwereld te veroveren.
Wij zijn er dan ook bijzonder trots  op dat Suzan haar medewerking 
heeft toegezegd voor het Galaconcert 2015. 
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Will Druiett

Het is een traditie dat elk jaar een instrument uit het orkest wordt voorgesteld 
door een solist. Dit jaar viel de keuze op de grote bas. In feite hoefde de com-
missie niet zo lang te zoeken naar een solist. Hier hoort echter een kleine 
voorgeschiedenis bij.

Na het uitwisselingsconcert met de Harmonie uit Sneek in juni verleden jaar, 
kregen we het verzoek van een lid van deze vereniging of we een zeer ge-
talenteerde Engelse muzikant aan woonruimte in Maastricht konden helpen. 
Door toeval konden we hier de helpende hand bieden en de jongeman, die 
inmiddels aan het Maastrichtse conservatorium studeert, was zo blij met onze 
hulp dat hij graag tijdens het vorige Galaconcert meespeelde.

De onlangs 18 jaar geworden Will Druiett is afkomstig uit het Engelse Chi-
chester. Op 10 jarige leeftijd begon hij Tuba te spelen en op 12 jarige leeftijd 
speelde hij al de eerste tuba in “the national children’s orchestra of Great 
Britain”

Vervolgens speelde hij twee jaar in het “Na-
tional Youth Orchestra” en trad op in alle gro-
te concertzalen in Engeland en ook tijdens 
de beroemde BBC Proms concerten. 
Een jaar was hij lid van de wereldberoemde 
Brighouse and Rastrick Brass Band.

Internationaal vestigde hij de aandacht op 
zich na het winnen van een internationaal 
solisten concours in Linz Oostenrijk. 
Hierna volgden uitnodigingen voor concer-
ten en masterclasses in Italie , Hongarije en 
Oostenrijk. Hij studeerde bij Roger Bobo, 
Roland Szentpali en  Andreas Hofmeir. 
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Op dit moment studeert hij aan het Maastrichtse conservatorium bij profes-
sor Hans Nickel, broer van onze ere-dirigent Huub Nickel. Dit jaar speelt hij 
eveneens in het Europese Jeugd Mahler orkest. Omdat zijn woning in Heer 
ligt, schuift Will zo vaak het kan op dinsdagavond aan bij de repetitie van het 
harmonieorkest. 

Op 28 november is hij dus de  tweede solist bij het Galaconcert van Harmonie 
Heer Vooruit. Will verheugt zich enorm op dit concert en de Organisatie is erg 
blij dit uitzonderlijke talent te mogen presenteren.

Start voorverkoop
De voorverkoop voor het Galaconcert is op 9 juni gestart en de kaarten zijn 
weer verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen. 
• Monique Budy, Desire Leesensstraat 34 in Heer Maastricht. 
 Telefoon 043 3614014
• Kookwinkel Kicken, Dorpstraat 21 in Heer Maastricht. 
 Telefoon 043 3613201
 De kaarten kosten net als verleden jaar € 17,50. 

.

En natuurlijk het Harmonieorkest o.l.v. Sjef Ficker
Foto: Angelsky 
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

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

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

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

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

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

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

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

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

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

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

❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80  ▲   ‘s maandags gesloten

Nell Klaessens

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Golvend door Gulpen
Na het goed bevallen uitstapje naar de schaatsbaan in Geleen had de 
commissie Jeugd en opleiding in het voorjaar een nieuwe activiteit bedacht: 
(mini) golven in Gulpen. Niet op een daarvoor geprepareerde baan, maar 
kris kras door het centrum van Gulpen. 
Circa 15 personen togen naar Mosaqua in Gulpen waar de start van deze 
tocht was. Het idee van de verhuurmevrouw om te splitsen in drie groepen 
werd al snel verlaten en de Heer Vooruiters togen als één groep van hole 
naar hole. Geen keurig aangelegde holes zoals je dat gewend bent bij een 
mini golfbaan maar gewoon natuurlijke holes in de dorpskern. 

Het balletje lag dan wel eens onder een struik of in het water van de Gulp. 
Steeds werden de ballen weer terug gevonden of boven water gehaald, want 
een bal kostte anders € 2,50. Na afloop werd het centrum van Gulpen nog 
op een andere manier aangedaan: rustig zittend bij de horeca. 
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Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit 
 
De Galaconcerten werden de afgelopen jaren georganiseerd door de Gala-
commissie. Deze commissie opereerde weliswaar zelfstandig maar de juridi-
sche en financiële verantwoordelijkheid  lag uiteindelijk toch bij de Harmonie. 
Gezien de omvang van de werkzaamheden alsmede de financiële aspecten 
en risico’s hebben zowel de Galacommissie als het bestuur naar elkaar toe 
de wens uitgesproken om te bekijken of er een stichting zou kunnen worden 
opgericht die de juridische verantwoordelijkheden behorend bij de organisa-
tie van evenementen zoals het Galaconcert kan overnemen. Het oprichten 
van een stichting voor de organisatie van grote(re) evenementen wordt door 
de overkoepelende muziekbonden ten zeerste aanbevolen.
 
Na het inwinnen van informaties over het oprichten en het reilen en zeilen 
van een stichting is besloten om tot de oprichting van de stichting Vrienden 
van Harmonie Heer Vooruit over te gaan.  
Door zowel de Galacommissie als het bestuur is een aantal kandidaten voor 
een stichtingsbestuur benaderd en we zijn er trots op te mogen aankondigen 
dat de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit 
op zeer korte termijn bij de notaris zal passeren.
 
Het eerste stichtingsbestuur zal bestaan uit:
• Jean Boelen: Voorzitter van de Galacommissie
• Bert Seegers: Oud voorzitter van Harmonie Heer Vooruit
• Henk van den Hof: Jarenlang sponsor  van de  Galaconcerten
• Michel Badeaux : Zoon van oud Comité ’75 lid Paul Badeaux
• De heer Marc Alofs, directeur van Hotel La Butte aux Bois in Lana-
ken heeft aangeboden als adviseur van de stichting te willen fungeren.
 
Het bestuur van Harmonie Heer Vooruit heeft de intentie om naast de Gala-
concerten, ook de activiteiten rond het 110 jarig bestaan van de harmonie 
door de stichting te laten organiseren. Een samenwerkingsovereenkomst 
tussen beide partijen wordt in de komende periode uitgewerkt. Een en ander 
betekent overigens niet dat alle werkzaamheden voortaan door het bestuur 
van de stichting worden uitgevoerd. Per evenement is iedere vrijwilliger 
meer dan welkom om mee te werken.
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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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Het bestuur hecht er aan om haar dank en waardering uit te spreken aan de 
mensen die vanaf het begin bij de Galaconcerten betrokken zijn geweest en 
hoopt dat, ook in de nieuwe constructie de harmonie op hun medewerking 
mag blijven rekenen.

Raymond Braeken         Jean Boelen
  

Harmonie Heer Vooruit gaat op reis, eindelijk!

Binnen onze vereniging leeft al lang de wens eindelijk weer eens op stap te 
gaan met de vereniging. Tijdens de jaarvergadering werd besloten de moge-
lijkheden voor een concertreis in 2016 te onderzoeken.

Er werden twee opties onderzocht:
A. Een concertreis naar Herznach in Zwitserland 
B. Een tegenbezoek aan de Harmonie in Sneek die verleden jaar te  
 gast was in Maastricht.

Na afweging van alle aspecten zoals datum, reisduur en zeer zeker de  kos-
ten is uiteindelijk gekozen om een tegenbezoek te brengen aan de stedelijke 
Harmonie in Sneek.

Het bezoek gaat plaatsvinden in het weekeinde van 1-3 Juli 2016.
Naast een gezamenlijke concertavond met de gastgever gaan we werken 
aan een leuk en interessant programma. Noteer nu alvast deze datum in je 
agenda en zorg er voor dat je mee kunt op onze concertreis in het  jaar dat de 
harmonie 110 jaar wordt. De reis maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van de 
activiteiten van dit bestaanseest. 
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De kosten voor de reis bedragen voor leden van de Harmonie  
€ 150,00 en € 175,00 voor partners/familieleden etc. 
In deze prijs is inbegrepen:
•  Het vervoer per luxe touringcar
•  Overnachting in het Stay Okay hotel in Sneek op basis van logies en ontbijt
•  Lunch op zaterdag en zondag
•  Diner op vrijdag en zaterdag

Spaarregeling:
Het is mogelijk om de betaling van de reis in termijnen te voldoen. Vanaf 15 
juli bestaat de mogelijkheid om te sparen op een speciaal hiervoor geopende 
rekening. Op 1 juni 2016 dient de reissom dan voldaan te zijn. Daarover volgt 
nog informatie. 

Voor de organisatie is het erg belangrijk om op 1 september aanstaande te 
weten met hoeveel personen we de reis gaan maken. Op zeer korte termijn 
ontvangen de leden een speciale nieuwsbrief met alle informatie en een aan-
meldingsformulier.

We kijken uit naar deze gezamenlijke reis en gaan uit van een maximale 
deelname. Op die manier wordt aan een lang levende wens onder de leden 
inhoud gegeven. 
Dus allemaal samen op weg naar Sneek. Zorg dat je erbij bent !!
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Bestuur, anders bezig

Het duurde lang, heel lang voordat de bestuursleden met partner een datum 
vonden waarop iedereen aanwezig kon zijn om eens wat anders te doen dan 
besturen. In informele setting komen de bestuursleden bij elkaar in Kookstu-
dio Kicken. Carol Magnée en Peter Kicken hebben een diner uitgezet aan 
de diverse werktafels. Per twee/drie personen moet er voorbereidend werk 
worden verricht om later op de avond gezamenlijk op te eten. 

Meteen na aankomst werd het werk aangepakt. Groenten werden gesneden, 
vlees aangebraden, dessert voorbereid, aardbeien gesnipperd met uien, ka-
ramelsaus gemaakt etc. etc. Ondertussen zorgde Leon de Roij dat de glazen 
ook niet leeg kwamen te staan. Na anderhalf uur voorbereiding kon het self-
made diner aanvangen. De resultaten werden gepresenteerd en uitgelegd. 
Twee amuses, voor-, hoofd- en nagerecht werden door de hobbykoks in el-
kaar gesteeld. Daarna resteerde een deel van de afwas. Voor herhaling vat-
baar en dan eerder dan over twee jaren. 



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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We gaan weer op jeugdkamp!

In het verleden heeft de toen zo gehten Leerlingencommissie een jeugdkamp 
georganiseerd. Avondlijke boswandelingen, knapperend kampvuur, spellen, 
creatieve activiteiten en muzikale momenten wisselden elkaar daarbij af. 
Daarna bleek het enkele jaren niet  mogelijk een jeugdkamp te organiseren, 
maar de commissie Jeugd en Opleiding heeft weer plannen voor dit jaar. 

Het kamp zal plaatsvinden in het weekend van 11, 12 en 13 september 2015. 
Op 11 september zullen we om 19.00 uur verzamelen bij Aen de Wan en op 
13 september kunnen de deelnemers om 16.00 uur weer opgehaald worden 
op de kamplocatie. Waar? Groot geheim. 

Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen en deze in te leveren 
via de mail (commissiecenj@gmail.com) of bij Simone Lochs of Charlotte Ver-
beet. Daar is ook het formulier verkrijgbaar. Graag bij inschrijving de kosten 
voor het kamp betalen (contant), deze bedragen € 25 per persoon. Meld je 
je aan via de mail, voldoe deze betaling dan zo snel mogelijk bij Simone of 
Charlotte.



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
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

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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St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

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

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

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën

Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar

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

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl
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Wis geer….

• Dat het Jaarfeest een hele bijzondere dag was voor Chrit Budy? Chrit gaf     
  voor de laatste maal acte de présence als muzikant bij het harmonieorkest.    
  Na 65 jaren lid van Heer Vooruit stopt hij actief muzikant. Chrit merci voor  
  de vele jaren inzet!. Uiteraard blijft hij het wel en wee van de harmonie vol- 
  gen en zullen we hem hopelijk dus nog vaak zien. Misschien is de repetitie 
  avond nu een gelegenheid om een borrel te drinken in Aen de Wan?

• Dat onlangs weer tapinstructie is geweest voor het Preuvenemint?   
  Dat Charlotte en Marc Verbeet hieraan hebben deelgenomen 
  namens Heer Vooruit. 
• Dat ook dit jaar weer de 
  communiekinderen muzikaal 
  zijn onthaald?
• Dat Pierre en Lieke Willems op 
  5 juli hebben gevierd dat zij 
  50 jaren getrouwd waren? Het 
  Leerlingenorkest luisterde de 
  mis op in de kapel van Vijverdal. 

AGENDA 
14 juli :   Aangepaste laatste repetities (quatorze juillet)
25 juli:   Ophalen oud papier
22 aug. :  Ophalen oud papier
27/28 aug.:  Preuvenemint
28 nov. :  Galaconcert




