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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 
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Voorwoord

Alweer een jaar voorbij. Een jaar met, zoals dat gebruikelijk is, hoogte- en 
dieptepunten. In kleine kring tot op wereldniveau. Het is mooi, maar tegelijk 
ook triest, dat ‘Imagine’ van John Lennon als nummer 1 van de top 2000 het 
jaar zal afsluiten. 

Ook voor Harmonie Heer Vooruit was het weer een druk jaar. Druk op muzi-
kaal gebied, maar ook op het gebied van de andere activiteiten om de clubkas 
op orde te houden. 

Muzikaal was er een prachtige afsluiting met het 14 e Galaconcert in het 
MECC. Een vol auditorium 2 werd een avond lang getrakteerd op muziek-
werken van ons Harmonieorkest onder leiding van Sjef Ficker en de solisten 
Suzan Seegers en Will Druiett. 

En dat deed het Leerlingenorkest op haar manier onder leiding van Willy Sour 
tijdens het Decemberconcert in de kloosterkapel Opveld. Ook daar werd het 
beste muzikale beentje voortgezet. 

En dan komt 2016 om de hoek. Een bijzonder jaar want Harmonie Heer Voor-
uit wordt 110 jaar jong. Daar willen we natuurlijk de nodige aandacht aan 
geven. Te beginnen op 18 maart a.s. in het MECC als onze vereniging een 
eerste cadeau in ontvangst mag nemen in de vorm van een concert van de 
Marinierskapel o.l.v. Pieter Jansen, ook bekend als muzikaal adviseur van 
heer Vooruit en als zodanig nog actief tijdens de voorbereidingen op het Gala-
concert. 

Jullie lezen over genoemde onderwerpen alles in dit Vooruitzicht. Tevens blik-
ken we terug en vooruit. Dit laatste met de traditionele ‘Vooruit in 2016’ van 
onze voorzitter. 

Voor nu prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en veilig 2016!

De redactie

p.s. Door het verlies van een usb stick verschijnt dit Vooruitzicht later dan 
gepland omdat een aardig deel van de kopij opnieuw moest worden gemaakt. 
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Vooruit in 2016, het 110 jarig bestaan 

Het is een traditie waaraan ik ook dit jaar 
weer inhoud wil geven door op de drempel 
van de jaarwisseling terug- en vooral Vooruit
te blikken naar het nieuwe jaar. 2016 een 
nieuw jaar dat uiteraard in het teken zal 
staan van het 110 jarig jubileum van onze 
vereniging en van diverse andere jubilea 
van personen, geledingen of evenementen 
binnen onze vereniging. 

Om ze maar meteen op te noemen: 
Lidmaatschappen van 70 tot 12 ½ jaar, 
K.T.K. (Drumfanfare)  60 jaar, het Damescomité startte begin 2007 hun eerste 
activiteiten (voorbereid in 2006), dus 10 jaren dames! En einde 2016, naar 
verwachting, de 15e editie van het Galaconcert. Kortom in veel geledingen 
binnen Harmonie Heer Vooruit zijn volgend jaar jubilea te vieren. Het eerste 
cadeau daarvoor ontvingen wij tijdens het afgelopen Galaconcert in de vorm 
van  een concert van de Marinierskapel onder de speciale leiding van onze 
muziekadviseur en oud dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
en Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht Pieter Jansen, in het MECC op 18 
maart 2016. 

Voordat we aan het nieuwe jaar beginnen blik ik nog even terug naar het bijna 
achter ons liggende jaar. Een jaar waarin weer vele (muzikale) activiteiten 
hebben plaats gevonden. Activiteiten die mede door de inzet van vele vrijwil-
ligers (financieel) mogelijk zijn gemaakt. Willekeurig hulde aan alle papierop-
halers die iedere maand de kilo’s verzamelde nadat ze eerst daarvoor waren 
opgeleid. De vele personen die de buffetten bemensen bij  een diversiteit 
aan activiteiten De “Jan Linders” actie in de herfst was daarbij een welkome 
nieuwe bron van inkomsten en die met name door en met de leden van het 
Leerlingenorkest is getrokken. En dat alles met het doel om het financiële 
plaatje van de vereniging zo gezond mogelijk te houden. 

Ook muzikaal hebben we ons in 2015 weer op diverse plekken laten zien. In 
de Heerder gemeenschap bijvoorbeeld bij het inhalen van de 
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Prins van de Sjraveleirs, de communiekinderen, de optocht en de processie. 
Of bij de benefietlunch voor het Toon Hermanshuis op het Vrijthof en het Leer-
lingenorkest bij de boekhandel Dominicanen 
Dat we niet alleen muzikaal bezig waren, daar zorgden o.a. de Activiteiten-
commissie, het Damescomité en de commissie jeugd en opleiding voor met 
o.a. de viering van quatorze juillet, het kienen, het jeugdkamp, de kleding-
markt en de winteractiviteit. En zo droeg iedereen een steentje bij aan weer 
een verenigingsjaar Harmonie Heer Vooruit. Dank daarvoor en ook dank 
daarvoor aan onze sponsors bij de diverse activiteiten. 

Ik spreek op deze plek, zoals ieder jaar, weer de hoop uit, dat wij in 2016 ook 
weer van uw gaven en diensten gebruik mogen maken. Dank alvast daarvoor. 

Dan ons komende jubileum jaar. Samen met de Stichting vrienden van Heer 
Vooruit kijken we uit naar de activiteiten in het kader van ons jubileumjaar. 
De eerste contouren worden duidelijk met het genoemd concert van de Ma-
rinierskapel als start, ons jaarfeest, onze reis naar Sneek, concert voor de 
Heerder gemeenschap in juli als muziekjaar afsluiting en het jubileum Gala-
concert.  We hebben gemeend de knoop “Sneek” door te hakken en in te 
plannen in het eerste weekeinde van juli. Nog niet aangemeld? Doe dat dan 
alsnog want we kunnen nog wat muzikanten voor deze concertreis gebruiken.
Eindelijk weer een concertreis voor Heer Vooruit, een wens van velen! 
Naast de jubileumactiviteiten waarover nog volop informatie volgt, staan wij 
als bestuur en wij allemaal als vereniging voor de taak onze vereniging weer 
een jaar draaiende te houden. Net als alle verenigingen hebben we te maken 
met terugloop van leden, met vermindering van inkomsten, de 24-uurs eco-
nomie etc.  en ook wij zullen de tering naar de nering moeten zetten maar met 
het aanboren van gelden zoals de buffetten van “Veer zien MVV” en winkel-
acties, proberen we toch onze huidige status van activiteiten vast te houden. 
Maar jullie begrijpen dat deze opgave steeds moeilijker wordt. Toch gaan we 
er samen weer voor en ik reken daarbij op ieders steun op welke wijze dan 
ook.

Voor nu wens ik jullie prettige feestdagen en heel veel goeds en gezondheid 
toe voor het nieuwe jaar. 

    Raymond Braeken
    Voorzitter 
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Galaconcert voorbereiding 
 
Zodra de solisten en de uit te voeren werken bekend zijn beginnen de 
echte voorbereidingen. Nico Konings begint met het vermenigvuldigen 
en bij elkaar verzamelen van alle partijen. En eigenlijk gaat hij daarmee 
door tot vlak voor de uitvoering, als nog extra  setjes nodig zijn voor 
bijvoorbeeld een vierde hoorn.  
Het repetitieschema wordt exact ingevuld en vooral de extra repetities 
gepland waarbij ook gekeken wordt naar de locaties waar gerepeteerd 
kan worden.  
Alle eindjes komen bij elkaar in de laatste week voor de concertdag. 
Op dinsdag wordt nog gerepeteerd in Aen de Wan en dan vindt de 
volksverhuizing van de instrumenten plaats richting MECC. Daar prijkt 
immers al geruime tijd op de gevel dat 28 november Harmonie Heer 
Vooruit concerteert met Suzan Seegers als solist. Heerlijk 
amateuristisch met letters die een voor een worden bevestigd tegen de 
gevel van het MECC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanden is er dan al publiciteit geweest over het concert op de 
website, Markant, facebook etc. Dit alles leidt ertoe dat Auditorium 2 
nagenoeg vol zit. Repeteren in het MECC betekent ook repeteren met 
de solisten en werken met geluid, licht en opnamen. Roel, Henk en Jo 
zorgen ervoor dat op zaterdagavond alles perfect te volgen is.  
En Pieter Janssen werkt met dirigent en solisten aan de laatste, maar 
o zo belangrijke muzikale puntjes op de i. Orkest en solist worden 
letterlijk op elkaar afgestemd. Donderdag- en vrijdagavond wordt nog 
hard gewerkt onder leiding van Sjef Ficker. Opmerkelijk is dat dit 
gebeurt in een ontspannen sfeer. Ook al gaan bepaalde intro’s wel 
tienmaal opnieuw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan volgt de zaterdag. De lange dag begint om 16 uur met het 
soundchecken. Iedereen is aanwezig om ontspannen toe te leven naar 
het concert. Gezamenlijk wordt gegeten bij Mercedes om terug te kern 
naar het MECC. Nu moet het gebeuren en een gezonde spanning 
heeft zich inmiddels meester gemaakt van de muzikanten. Raymond 
komt nog een laatste uniformjasje brengen. En terwijl de toeschouwers 
de zaal vullen, vullen de muzikanten het podium. Klaar voor de 14e 
editie van het galaconcert. Het is weer gelukt.  
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Dank voor uw steun aan en inzet 
voor Heer Vooruit in 2015.                       

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 

wensen u 
Prettige Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2016!
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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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Succesvol Galaconcert 2015 
 
Het met veel spanning tegemoet geziene Galaconcert 2015 werd een 
daverend succes. Een zeer goed op dreef zijnde orkest onder de altijd 
inspirerende leiding van dirigent Sjef Ficker, in combinatie met 
uitstekende solisten, maakten er weer en een prachtige muzikale 
avond van. 
 
Er was gekozen voor het kleine auditorium van het MECC dat met ruim 
500 plaatsen goed bezet was. Het was duidelijk dat op deze zaterdag 
een groot aantal evenementen in Maastricht plaatsvonden. Op minder 
dan 1 km afstand was er zelfs een soortgelijk concert van de harmonie 
Sint Michael uit Heugem. Coördinatie van dit soort evenementen zal 
zonder twijfel voordelig zijn voor alle betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolute ster van de avond was soliste Suzan Seegers. Al tijdens de 
repetities op de donderdag en vrijdag voor het concert wikkelde zij het 
orkest inclusief dirigent om haar vinger. Het was een genot voor de 
muzikanten om met deze topzangeres te kunnen werken. Totaal 
ongecompliceerd paste zij zich aan en geen moeite was haar teveel.  
Zelfs dirigent Sjef Ficker kreeg haar naast zich op de bok!! 
 

Voor de pauze verraste zij met twee verschillende arias. Het ingetogen 
gezongen Pie Jesu bracht menig zakdoekje naar de ogen. Even later 
een totaal andere zangeres die Glitter and be gay ten gehore bracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrukwekkend ook het optreden van de pas 18 jarige reus Will Druiett 
die op de bastuba liet horen wat er op dit instrument voor geweldig 
bereik haalbaar is. Het was bij de lage tonen net of de stoomboot 
arriveerde.  
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Na de pauze opnieuw onze soliste die een aantal eigen nummers ten 
gehore bracht als ook een drietal nummers van Toon Hermans. Will 
Druiett kwam na de pauze nog een keer terug met de Fantastic 
Bombardon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het orkest zat op de puntje van de stoel. Het begeleiden van solisten is 
geen sinecure en vereist opperste concentratie van dirigent en orkest. 
Dat Suzan Seegers van improviseren houdt was bekend maar dat zij 
aan het einde van het concert nog een prachtige toegift gaf met een 
van Toon Hermans liefste liedjes, was voor orkest en organisatie ook 

een verrassing. Met het Graas van de Wei, samen met pianist Sergiy 
Melchakov kwam er een einde aan alweer de veertiende editie van het 
Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit. Niet onvermeld mag blijven 
dat Monique Budy opnieuw op vlekkeloze wijze een professionele 
presentatie van het concert afleverde. De prachtige creatie van Envie 
Couture droeg daar natuurlijk een steentje aan bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een woord van dank aan iedereen die achter de schermen heeft 
meegewerkt om dit concert weer te realiseren. Zonder al die 
sponsoren en vrijwilligers was het onmogelijk om elk jaar opnieuw een 
dergelijke productie op te zetten.  
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Na de pauze opnieuw onze soliste die een aantal eigen nummers ten 
gehore bracht als ook een drietal nummers van Toon Hermans. Will 
Druiett kwam na de pauze nog een keer terug met de Fantastic 
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dat Monique Budy opnieuw op vlekkeloze wijze een professionele 
presentatie van het concert afleverde. De prachtige creatie van Envie 
Couture droeg daar natuurlijk een steentje aan bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een woord van dank aan iedereen die achter de schermen heeft 
meegewerkt om dit concert weer te realiseren. Zonder al die 
sponsoren en vrijwilligers was het onmogelijk om elk jaar opnieuw een 
dergelijke productie op te zetten.  
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Programma Galaconcert 2015 

1. Flashing Winds     Jan van de Roost       
2. Hymn of the Highlands   Philip Sparke   
3. Pie Jesu     Andrew Lloyd Webber 
     Suzan Seegers
4. Capriccio      Rodney Newton   
     Will Druiett
5. Glitter and Be Gay   Leonard Bernstein
     Suzan Seegers
6. La Primitiva       Jef Penders

Pauze
7. Skyliner    Otto Schwartz
8. Appels op de tafelsprei  T. Hermans/arr. A. van Zoelen
     Suzan Seegers
9. Foute mannen   Suzan Seegers/Gé Reinders
     Suzan Seegers  
10. The Bombastic Bombardon    Edrich Siebert
     Will Druiett  
11. Leedje van Mie Laeve   Suzan Seegers/Gé Reinders
     Suzan Seegers
12. Waorom   Suzan Seegers 
     Suzan Seegers
14 Klezmer Karnival  Philip Sparke
15 Als de liefde niet bestond J. Brel/Toon Hermans/
     arr. A. van Zoelen   
     Suzan Seegers 
16 Lente me   Toon Hermans/
     arr.  A.van Zoelen
     Suzan Seegers

Uitvoering: 
28 november 2015, MECC Maastricht 
Harmonieorkest Heer Vooruit, o.l.v. dirigent Sjef Ficker 
met solisten Will Druett en Suzan Seegers. 
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Heer Vooruit toont betrokkenheid  
  
Enkele dagen nadat we het Preuvenemint hadden verlaten was Heer 
Vooruit weer aanwezig op het Vrijthof. Ditmaal om de gasten voor het 
benefietdiner ten behoeve van het Toon Hermanshuis te begeleiden 
van hun verzamelplaats, de Sint Janskerk, naar het plein.  
 
En dus vertrok een bus vanuit Heer richting Theater an het Vrijthof met 
muzikanten uit Heer. Daar aangekomen werd ons korps uitgebreid met 
de muzikanten die zelf rechtstreeks naar de stad waren gekomen. Bij 
gebrek aan tamboermaître deed drapeaudrager Pie Soudant dienst als 
aankondiger van de harmonie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer Vooruit trok via Vrijthof, Keizer Karelplein, Onder de bogen naar 
het Vagevuur waar de gasten werden opgewacht. Vervolgens werd 
koers gezet naar de Vrijthof, langs de terrassen om vervolgens het 
plein op te gaan en de gasten ‘af te leveren’ bij de gedekte tafels onder 
party tenten. Een dankwoord, consumptie en reclame voor het 
Galaconcert viel ons ten deel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Heer Vooruit toont betrokkenheid
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Dank voor uw steun aan en inzet 
voor Heer Vooruit in 2015.                       

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 
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Prettige Feestdagen 
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Voorspoedig 2016!
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Kostons Assurantiën
Premievergelijking pakketverzekering (met vergelijkbare voorwaarden):
  *  Gezin met kinderen woonachtig in Maastricht.
  *  Aansprakelijkheidverzekering gezin € 1.000.000,-
  *  Inboedelverzekering met garantie tegen onderverzekering € 59.000,-
  *  Woonhuisverzekering + glas met garantie tegen onderverzekering € 285.000,-
  *  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering
  *  Rechtsbijstandverzekering gezin
  *  Autoverzekering WA Casco (Peugeot 307 uit 2004 met 8 schadevrije jaren)

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

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

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

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

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

Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleenwww.triepels.com

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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Jan Linders spaaractie succesvol   
  
Toen we de nieuwe supermarkt Jan Linders benaderden voor een 
advertentie in Het Vooruitzicht werden we gewezen op de mogelijkheid 
in te schrijven voor deelname aan de Jan Linders clubspaaractie. Daar 
hadden we wel oren naar en we is in dit verband met name het 
Leerlingenorkest.  
 
Het principe was simpel. De klanten kregen bij besteding van € 10 een 
munt en die munten konden gedeponeerd worden in de kokers van 
een van de vier deelnemende verenigingen achter de kassa. Om de 
actie voor je eigen vereniging te ondersteunen mocht elke vereniging 
een zuil plaatsen en zich zelf presenteren op die zuil. Tijdens het 
jeugdkamp werd de zuil van Heer Vooruit gereed gemaakt door Lindy, 
Agnes en Josette, zodat deze op tijd aanwezig was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tweede ondersteuningsactie voerden de leerlingen uit tijdens het 
jeugdkamp door vele tientallen tekeningen te kleuren. Immers iedere 
gekleurde tekening leverde drie munten op. En zo kon Charlotte iedere 
week 30-40 tekeningen inleveren. Een leuke basis.  
 
De grote slag sloegen we op zaterdag 3 oktober toen een versterkt 
Leerlingenorkest acte de présence gaf bij Jan Linders. Driemaal 
verzorgden de muzikanten onder leiding van Willy Sour een concert op 
de parkeerplaats en werden binnen de munten gevraagd van de 
klanten. Vervolgens deponeerden we die munten uiteraard in onze 

koker. Via de inzet van de vertiendubbelaars (ieder vereniging had er 
daar honderd van) werd het een succesvolle zaterdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Jan Linders Club spaaractie heeft  
Harmonie Heer Vooruit € 937,-- opge= 
bracht. Wij danken het boodschappen  
doende publiek dat de munten in de 
juiste (HHV) koker heeft gestopt.  
Tevens dank aan degenen die de actie  
hebben georganiseerd namens Heer  
Vooruit en aan de muzikanten die 3  
oktober de actie hebben ondersteund  
bij Jan Linders. Dank gaat tenslotte uit  
naar Jan Linders, die ons in staat stelde 
om als verenigingen deel te nemen aan  
de actie 

   

 

 

 

Jan Linders spaaractie succesvol
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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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Marinierskapel der Koninklijke Marine komt naar Maastricht.

Bij aanvang van het Galaconcert had Jean Boelen, namens de Stichting Vrien-
den Van Harmonie Heer Vooruit, het genoegen om, vooruitlopend op het 110 
jarig bestaan van de Harmonie in 2016,  een eerste cadeau aan de jubilerende 
vereniging aan te bieden.
Evenals bij het 100 jarig bestaan van de vereniging in 2006, zal de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine, naar Maastricht komen voor een concert. 

Op vrijdag 18 maart om 20.15 uur zal het concert plaatsvinden in het MECC. 
Dit is ook al weer heel speciaal omdat het hoogst ongebruikelijk is dat gedu-
rende de TEFAF toestemming voor een nevenactiviteit wordt gegeven. .

Het concert zal onder leiding staan van Pieter Jansen, oud dirigent van de Ma-
rinierskapel en muzikaal adviseur van onze vereniging. Voor Pieter Jansen ge-
boren in Heer-Maastricht volgde in april 2001 de overstap naar de Koninklijke 
Marine ten gevolge van zijn benoeming aldaar als dirigent van de Marinierska-
pel der Koninklijke Marine te Rotterdam. Vanaf maart 2008 tot december 2011 
was Pieter Jansen binnen de krijgsmacht aangesteld als Inspecteur Militaire 
Muziek Krijgsmacht. Pieter Jansen is nationaal en internationaal actief als jury-
lid bij concoursen en treedt op als gastdirigent. 

De entree voor het concert is ook bijzonder feestelijk. Voor € 10 bent u getuige 
van een concert van een van de beste militaire orkesten ter wereld. 
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De voorverkoop is inmiddels  gestart. Kaarten zijn beschikbaar op de bekende 
voorverkoopadressen bij :
Monique Budy en Kookwinkel Kicken, Dorpsstraat Heer
en kunnen ook via email besteld worden: Info@vriendenheervooruit.nl.

Leden Heer Vooruit gratis naar concert Marinierskapel

Alle leden van Harmonie Heer Vooruit, inclusief leerlingen en Damescomité 
kunnen gratis naar het concert van de Marinierskapel op 18 maart. 
Voor partners en ouders geldt het speciale tarief van € 10 per kaart.
Voor de Heer Vooruit familie wordt een blok gereserveerd in de zaal zodat 
men bij elkaar van deze avond kan genieten. Uiteraard kunnen ook partners 
of ouders van leerlingen in het gereserveerde blok plaatsnemen.

Kaarten bestellen kan als volgt:
Op de repetitieavonden kan men de gratis kaart afhalen en eventuele kaarten 
bijkopen voor het gereserveerde blok.
Men kan ook via de email bestellen: info@vriendenheervooruit.nl. 
Wel aangeven dat men lid van Heer Vooruit is. Een kaart is dan gratis.
Indien al een kaart is ingevuld wordt uiteraard een kaart gratis geleverd.
Inmiddels is de voorverkoop gestart en mochten we reeds bestellingen voor 
ruim 200 kaarten ontvangen. Wees er dus snel bij en bestel kaarten voor dit 
mooie concert.

       Jean Boelen 
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Sinterklaas bij Heer Vooruit  
 
Maar liefst tweemaal deed Sinterklaas en zijn gevolg zijn intrede bij 
Harmonie Heer Vooruit. Eenmaal op initiatief van Kelly en Yvette voor 
de kleine kinderen en eenmaal voor de grote kinderen, later op een 
avond omdat Sint het nodig vond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een zondagmorgen, vlak na zijn aankomst in Nederland, was de 
Goedheiligman al in de Wan aanwezig om de jongsten van onze 
vereniging van een cadeau te voorzien. Altijd gezellig zo’n moment met 
ouders en opa’s en oma’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint had het Galaconcert afgewacht om te bezien of een bezoek aan 
de grote kinderen van Heer Vooruit nog nodig was. Een leuk initiatief 
van o.a. Yvette om via cadeaus van € 4,00 onderling sinterklaas te 
vieren.  
 
Eén uitzondering was er Sjef Ficker. Om te voorkomen dat tijdens 
repetities nog vele weddenschappen worden aangegaan met als inzet 
een reep chocolade bezorgde Sint hem een klein blokje chocolade van 
zo’n kilo op 5. Kan hij in ieder geval vooruit tot pakweg Pasen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 
 

Sinterklaas bij Heer Vooruit
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Sint had het Galaconcert afgewacht om te bezien of een bezoek aan 
de grote kinderen van Heer Vooruit nog nodig was. Een leuk initiatief 
van o.a. Yvette om via cadeaus van € 4,00 onderling sinterklaas te 
vieren.  
 
Eén uitzondering was er Sjef Ficker. Om te voorkomen dat tijdens 
repetities nog vele weddenschappen worden aangegaan met als inzet 
een reep chocolade bezorgde Sint hem een klein blokje chocolade van 
zo’n kilo op 5. Kan hij in ieder geval vooruit tot pakweg Pasen.  
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Jubileumjaar 2016, 110 jaar Heer Vooruit   

Het in 1906 opgerichte Heer Vooruit bestaat in 2016 110 jaar. Gedurende het 
gehele jaar zullen er activiteiten zijn, die (mede) in het licht staan van dit jubi-
leum. Noteer daarom alvast in uw agenda:

 8 februari:  Optocht in Heer 
 16 maart:  Jaarvergadering 
 18 maart:  Concert Marinierskapel in MECC 
 28 maart:  Jaarfeest
 9 april:   Kienen Damescomité 
 15 mei:   Pinksterprocessie
 1, 2 en 3 juli:  Sneek concertreis
 10 juli:   Concert in kader van 110 jarig bestaan

Heer Vooruit – M.V.V. 

Na onze eerdere positieve ervaringen bij het bemensen van de buffetten bij 
M.V.V. mogen wij in januari en februari wederom vijfmaal aantreden in de 
Geusselt. Zoals bekend leveren wij personeel om de catering te verzorgen bij 
de loketten en de vereniging ontvangt daarvoor een vergoeding. Daarom zijn 
we zoals in de nieuwsbrief ook al aangegeven op zoek naar vrijwilligers die 
ons weer willen helpen. 

Twee uren voor aanvang van de wedstrijd worden we verwacht en circa een 
uur na afloop dient alles weer opgeruimd te zijn. 
We zijn aan de beurt op:
•	 Vrijdag	15	januari	bij	MVV-Helmond	Sport,	aanvang	20	uur
•	 Vrijdag	22	januari	bij	MVV	–	FC	Oss,	aanvang	20	uur
•	 Vrijdag	29	januari	bij	MVV-Eindhoven,	aanvang	20	uur
•	 Maandag	15	februari	bij	MVV-Almere	city,	aanvang	20	uur	en
•	 Zondag	28	februari	bij	MVV-	Fc	den	Bosch,	aanvang	14.30	uur.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat. 
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AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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❏   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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Jeugdkamp in Bunde 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat een aantal jeugdleden van onze 
vereniging naar Bunde trokken voor hun jeugdkamp. Hoewel het aantal 
deelnemers beperkt was, besloot de commissie Jeugd en Opleiding 
het kamp toch door te laten gaan en waarom ook niet zou blijken.  
 
De spullen werden vrijdagavond ingeleverd bij de bestelwagen die 
klaar stond. De spullen werden immers gebracht, de deelnemers 
moesten zelf via een speciaal daarvoor geopende groepsapp in Bunde 
zien te komen. Zo gezegd zo gedaan. Op stap met de leiding, maar de 
leiding verliet de groep ter hoogte van Meerssen en die zagen de 
deelnemers pas weer terug bij het scoutinggebouw in Bunde. Uiteraard 
hoort een kampvuur bij een kamp en dus konden de wandelaars zich 
na aankomst warmen aan het vuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat bekend was geworden dat Heer Vooruit mocht deelnemen aan 
de spaaractie van Jan Linders, werden tijdens het kamp 
voorbereidingen getroffen voor deze actie. Centraal stond toch wel het 
kleuren van de tekeningen, die per stuk 3 munten zouden opbrengen, 
het versieren van de zuil waarop Heer Vooruit zich kon presenteren in 
de supermarkt en natuurlijk het repeteren voor het concert daarvoor.  
 
Zaterdag werd ingevuld met allerlei spelletjes en ’s avonds een bonte 
avond, waarvoor alle leden van Heer Vooruit waren uitgenodigd. 
Diverse gasten waren aanwezig, al dan niet op klompen, om van de 
avond een geslaagd feest te maken. Voor de leden die al langer lid zijn 

van HHV, het waren de klompen die dienst deden bij het afscheid van 
dirigent Miguel en toen gebruik werden voor een afscheidsdansje, die 
nu weer dienst deden. Over duurzaamheid gesproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Leerlingenorkest repeteert meestal op zondagmorgen, dus ook in 
het kampweekeinde, na het ontbijt met spek en ei. De leden van het 
orkest die niet deelnamen aan het kampweekeinde waren verzocht 
naar Bunde te komen en daar gaven ze gehoor aan, zodat dirigent 
Willy Sour, wel deelnemer, voor de qua grootte normale groep stond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afsluitende activiteit van het kamp na de repetitie was een bezoek 
brengen aan kasteel Hoensbroek. Daar werd de groep middels een 
speurtocht rondgeleid en moest zelfs de toren worden beklommen. 
Moe en voldaan keerden de kampers terug naar Bunde, waar de 
prijsuitreiking van een weekeinde kamp plaatsvond. Een jeugdkamp 
had weer een vervolg gekregen met dank aan de commissie Jeugd en 
Opleiding.  
 

 

  

 
 

Jeugdkamp Bunde

.
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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
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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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11e vaan de 11e op het Vrijthof 
 
De opening van het vijfde seizoen, de 11e vaan den 11e, was Heer 
Vooruit present op het Vrijthof om een tappunt te bemensen. Een 
overvol plein, prima weer en voldoende mensen van Heer Vooruit om 
van ’s morgens tot 21 uur in de weer te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

.  
 
 
      
 
 
 
 

 
Zoals gebruikelijk vanaf 11.11 uur na het aftellen een keur van 
artiesten op het Vrijthof met als afsluiter Beppie Kraft en ‘Heer späölde 
accordeon’. Vanaf circa 15 uur is het echt hard werken aan het 
verkooppunt. Niet alleen bier vindt dan gretig aftrek, maar ook de Jillz 
weet de weg naar het plein te vinden. Op sommige momenten waren 
drie mensen bezig met deze drank, die vanuit klein flesje in de plastic 
richting carnavalisten ging.  
Klokslag 20 uur is het afgelopen en een half uur later kun je op de 
Vrijthof alleen nog maar plastic aantreffen. Ieder jaar hetzelfde beeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophalen oud papier  
 
Maandelijks staan ze klaar, onze leden gediplomeerd en voorzien van 
veiligheidskleding, om het oud papier op te halen. Vanaf negen uur 
trekken drie wagens door Heer, iedere vierde zaterdag van de maand.  
Dat ophalen ieder vierde zaterdag van de maand, dat blijft. Maar de 
gemeente heeft besloten dat we niet om negen maar om acht uur 
starten met het ophalen van oud papier. Dus vanaf zaterdag 23 januari 
start het ophalen een uur eerder.  
 
Onze ophaalploeg kan ook nog versterking gebruiken. Zoals we in de 
nieuwsbrief al schreven is in 20 januari weer een cursus bij de 
gemeente (dagdeel). Opgeven vóór 3 januari bij ons secretariaat. Vele 
handen maken het werk licht.  
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Einsteinstraat 17
6227  BS  Maastricht - Heer
Telefoon     043 - 361 01 99
E-mail          info@aartsglas.nl
Website      www.aartsglas.nl

met alle aandacht voor uw glas

Bezoek onze 
vernieuwde 
showroom.

•	 Achterwand voor keukens
•	 Douchedeuren
•	 Glazen binnendeuren
•	 Hang- en sluitwerk voor alle toepassingen
•	 Glazen kleinmeubels op maat gemaakt

Aarts Glas adv 128 x 58 mm 1-3-A5 kleur V3.indd   1 18-6-2015   14:04:09

Advertentie Glashandel Aarts   

In de vorige editie van Het Vooruitzicht heeft een gedateerde advertentie 
gestaan van Aarts Glas. De tekst van die advertentie is wettelijk achterhaald. 
Omdat de kaften van het Vooruitzicht voor enkele edities vooruit worden 
gedrukt treft u deze foutieve advertentie ook nu weer aan. 
Ter compensatie hiervan treft u onderstaand de juiste advertentie aan van 
Aarts Glas. . 

Sorry voor het ongemak. 

De redactie 



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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Wis geer

•	 Voor	diegenen	die	het	wellicht	nog	niet	gezien	hebben,	Will	Druiett		
 heeft een opname van Capriccio met ons online gezet:
 https://www.youtube.com/watch?v=fOpwVuhZO8E

•	 Dat	wij	ook	dit	jaar	weer	present	waren	bij	het	Preuvenemint?

•	 Dat	Katja	Henz	recentelijk	op	de	site	Vastelaovend	in	Limburg	
 verwees naar haar optreden met het Leerlingenorkest. Quote: 
 Maar natuurlijk heeft ze wel nog toekomstdromen. Ze zou het erg  
 leuk vinden om een mooi duet op te nemen en wat meer samenwer- 
 kingen op te pakken. Daarbij heeft ze bijvoorbeeld al een keer opge- 
 treden met de leerlingharmonie in Heer. Een fantastische ervaring  
 zo’n groot orkest. Dat zou ze niet willen missen, maar dat smaakt  
 ook naar meer.

•	 Al	het	instrumentenvervoer	dit	jaar	weer	werd	verzorgd	door	Kicken		
 Tuinmeubelen? Peter dedankt daarvoor. 

•	 Dat	Peter	Smeets	bij	een	van	de	baractiviteiten	voor	de	vereniging		
 is gevallen met lege glazen en er gelukkig met sneden en schram- 
 men van af kwam. Maar het moest wel gehecht worden. 
 Peter beterschap en spoedig herstel. 

•	 Dat	oud	papier	voortaan	vanaf	8	uur	wordt	opgehaald,	heeft	de	ge-	
 meente beslist en derhalve de ophalers een uur eerder uit de veren  
 moeten in de toekomst. 

	  

	   	  



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

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

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

HEUTS
WEERTS

F
Y S I O T

H
E

R
A

P
I

E

St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

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

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

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

Haal meer uit je huis.

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

HEUTS
WEERTS

F

Y
S I O T H

E
R

A
P

I
E

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

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

info@trichtglas.nl        
     www.trichtglas.nl

����������������������������������

������������������������

Haal meer uit je huis.
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

Schildere
n

Wandafwer
king

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie

wenst u

Vrolijke
 

Paasdagen ! 

De 
Redaktie 

wenst u

Prettige

vakantie



28

Dank voor uw steun aan en inzet 
voor Heer Vooruit in 2015.                       

Bestuur en (ere) leden van 
Harmonie Heer Vooruit 

wensen u 
Prettige Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2016!




