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Voorwoord

Het 110e jaarfeest van Heer Vooruit staat voor de 
deur. Het jubileumjaar 2016 is begonnen en dat ziet 
u ook aan onze aangepaste nieuwe kaft. Maar ook 
recent hebben we daarom kunnen genieten van het 
concert van de Marinierskapel onder leiding van onze 
eigen muzikaal adviseur Pieter Jansen in het MECC. 
Een cadeau dat ons werd aangeboden en georgani-
seerd door de Stichting Vrienden van Heer Vooruit. 

Bij het 110-jairg jubileum van Heer Vooruit hebben 
we ook twee bijzondere jubilarissen, die 70 jaren aan 
de vereniging verbonden zijn: Léon Schurgers en Lei 
Pasmans. Een hele brok Heer Vooruit geschiedenis 
en samen met de 25 jarige Heer Vooruit jubilarissen 

Jo Cobben en Bèr Bastiaans en Agnes Braeken-Magermans met 12,5 jaar 
lidmaatschap van Heer Vooruit is dat ruim 200 jaren ervaring. De jubilarissen 
staan centraal tijdens het jaarfeest en dit Vooruitzicht. Een laatste jubilaris 
hebben we dit jaar met Adrienne Bruinen - van Wietingen, die12,5 jaar bonds-
jubilaris (L.B.M.) is. 

Het is deze keer een goed gevuld Vooruitzicht. We pakken de draad op bij 
het decemberconcert van het Leerlingenorkest in kloosterkapel Opveld. Via 
de Winteractiviteit in Eben Emael en MVV belanden we bij de carnavalsactivi-
teiten. De Sjraveleirs onderscheidden daarbij ons Damescomité met de Orde 
vaan d’n Duuker. 

Vooruit kijken we niet alleen naar het Jaarfeest maar ook naar de 15e editie 
van het Galaconcert op 10 december a.s. en tevens de afsluiting van het ju-
bileumjaar is. U leest welke artiest is vastgelegd voor deze editie, wederom 
in het MECC. 

Een bijzonder woord van welkom bij Heer Vooruit aan onze nieuwe adverteer-
ders: Rijwielhandel Quaaden en Maison Culinair. 

De redactie feliciteert de jubilarissen met hun diverse jubilea en wenst ieder-
een fijne Paasdagen en een geslaagd 110e jaarfeest. 

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

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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Léon Schurgers: 70 jaren Heer Vooruit

Erelid Léon Schurgers is net terug van Spanje (Lanzarote) als we (Raymond 
Braeken en Marc Verbeet) hem en zijn vrouw José ‘overvallen’. Overval-
len omdat de reisspullen nog niet allemaal zijn uitgepakt en zij slechts twee 
dagen terug zijn. Maar de deadlines dringen nu eenmaal. Léon is een jaar 
ouder teruggekeerd dan vertrokken. 80 jaar een mijlpaal! Trots laat hij de 
felicitatiekaarten zien van zijn dochter Vivian en het hotel. 

Dat maakt het gemakkelijk rekenen dat hij op 10 jarige leeftijd is begonnen 
bij Heer Vooruit. Zijn opa was een van de oprichters van de Harmonie en ook 
zijn vader (o.a. voorzitter) en broer waren bij Heer Vooruit toen hij het kar-
retje trok met daarop de trom. De eerste beginselen van de muziek werden 
hem bijgebracht door de koster Cris Bovens. Hier kwam een einde aan om-
dat pastoor Merckelbach vond dat de kerk neutraal moest zijn met de twee 
harmonieën. 

Hij schetst dat de harmonie repeteerde in de Hebios (voormalige bioscoop 
aan de Akersteenweg), café Ummels en daarna in zaal de Ridder, met ver-
schillende uitbaters. Klachten van studenten leidden ertoe dat de vereniging 
op enig moment een brief ontving dat zij De Ridderzaal moesten verlaten. 
Aangezien de Wan vrij was verhuisde HHV naar de Einsteinstraat. Na afloop 
van de laatste repetitie in De Ridder trokken ze in optocht naar de Wan, ver-
telt hij. De repetitieavond switchte van vrijdag naar dinsdag. “En dat is maar 
goed ook, want op vrijdag krijg je helemaal geen jeugd meer” zegt hij. 

Uiteraard komt ook zijn gemiste bus tijdens een uitstapje naar Plettenberg 
aan de orde. “Ik stond te praten met Martin Boelen tussen de bussen” vertelt 
hij, “Toen werd aangegeven dat de bussen vertrokken haalde hij de ingang 
van de bus niet meer. Martin wel de andere bus. Kennelijk werd ook niet ge-
controleerd.“ Via lift en te voet bereikte hij het hotel waar hij door een raam 
naar binnen werd getrokken. “Hij zag er niet uit” zegt José “in plaats van dat 
vader op dochter moest letten, had beter de dichter op de vader kunnen let-
ten”. 

Léon is tig-keer op concours geweest. Begin jaren ’60 haalt hij aan, zijn we 
met 48 muzikanten op concours geweest, na herrie binnen de vereniging. 
Met Sipers, als opvolger van Driessen, haalden we het hoogste aantal
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punten. Léon had samen met Pierre Knubben de solo op trompet. Hij haalt 
melodie en tegenmelodie zo op uit zijn geheugen. 

Léon begon zijn muzikale carrière op piston om met cornet te vervolgen, daar-
na volgde de trompet en de laatste ongeveer 20 jaren de bariton-tuba. Dit 
laatste op advies van Hub Nickel. Van diens broer, Hans Nickel, kreeg hij les. 
Léon is nog altijd actief muzikant binnen Heer Vooruit. Repetities heeft hij niet 
zo veel gemist. Zelfs toen hij woonachtig was in Dilsen-Stokhem en Heerlen 
werden de repetities trouw bezocht. 

Zijn militaire diensttijd (’58-’59) bracht hij door bij de Limburgse jagers (op 
trompet) in Blerick/Venlo. De hele dag was het daar repeteren. Daarmee is 
ook een bruggetje gemaakt naar zijn voetballoopbaan. Lëon speelde in het 
militair elftal, maar vult hij aan, ook in het eerste van Heer.  Viel het voetballen 
samen met de harmonie, dan prevaleerde uiteraard de harmonie. 

De Heerder Burghkapel blijft ook niet onbesproken. Daar heeft hij 50 fijne ja-
ren mee gehad. Een gezellige tijd noemt hij die periode. Op een gegeven mo-
ment stopte de Burghkapel omdat er geen goede opvolgers meer waren. Van 
de dirigenten haalt hij Martin Koekelkoren en Miguel aan. Van Martin herinnert 
hij zich de lessen op zaterdagmiddag met de piano. Miguel liet iedereen in zijn 
waarde. Hij wist wat je kon en niet kon. Ook herinnert hij zich Piet Stalmeijer 
met een geweldig concert. 

Ook hij heeft aan de wieg gestaan van het oud papier ophalen. Het idee kwam 
uit Venlo vertelt hij. Met een aanhangwagen werd het papier ingezameld en bij 
zaal De Ridder aanvankelijk in een container overgeplaatst van de firma Box. 
Later heeft de gemeente Maastricht mede vorm en inhoud en garantiesubsi-
die gegeven aan het inzamelen, toen door Rijcke. 

Wat we niet moeten vergeten te noemen is het concert in een hal in Greven-
brück.  Met drieduizend mensen was de hal helemaal vol. De dag erna heb-
ben ze marsen gespeeld bij het vogelschieten. Ze mochten ook schieten  en 
Léon herinnert zich een halve vogel neer te hebben gehaald. 
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Opvallend is dat Léon alle muziekwerken die ter sprake komen nog kent. Met-
een volgen melodieën en toelichting als een werk is genoemd. Zijn conditie 
onderhoudt hij met eenmaal per week te sporten (fitness) en samen met zijn 
vrouw de dansles te bezoeken. Verhalen volgen elkaar op. Het oprichten van 
het Vooruitzicht komt ter sprake, het een tijdje behren van het muziekarchief, 
de bevroren diesel van de bussen op weg naar Praag etc. etc. Kortom Léon is 
het levende geheugen van 70 van de 110 jaren Heer Vooruit. 

Léon en José proficiat!
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Jubilaris Lei Pasmans (70 jaar lid Heer Vooruit): 
Muziek maken is plezier en vriendschap

Bij het 110e jaarfeest van Heer Vooruit hebben we twee jubilarissen die 70 
jaren verbonden zijn aan onze vereniging. Grof weg hebben zij twee derde 
van het verenigingsleven van Heer Vooruit meegemaakt. 

Kort na carnaval trekken Raymond Braeken en Marc Verbeet naar een van 
die 70-jarige jubilarissen: Lei Pasmans. Hij heeft op 15 jarige leeftijd de mu-
zikale draad bij Heer Vooruit opgepakt en is momenteel 70 jaren later erelid 
van onze vereniging. 

Lei vertelt over hoe in de oorlog de instrumenten waren ingemetseld door 
zijn vader. Dezelfde mensen die voor de oorlog bij Heer Vooruit waren, heb-
ben de vereniging na de oorlog (jaren van inactiviteit) weer voortgezet, met 
de mogelijkheden die er toen waren. Voor Lei was dat een klarinet, die hij al 
doende leerde bespelen. Geen muziekleer, maar oefenen en leren op het 
instrument. En dat betekende dat Harrie Walraven (vader van Sjef) hem de 
beginselen bijbracht. De laatste circa 20 jaren (tot circa 2006) als muzikant 
heeft hij saxofoon gespeeld. 

Lei gaat van links naar rechts door 70 jaren Heer Vooruit tijdens het gesprek. 
Dan komt dit weer boven en dan weer een andere herinnering. Het orkest van 
de ‘Pasmennekes’, komt ter sprake, de familieharmonie van de familie Pas-
mans, die circa 15 leden telde. Vervolgens de ‘Blaw boere’ als voorloper van 
de ‘Hierder Burghkapel’, opgericht door Bèr Pasmans, zijn oom. 

Lei geeft aan altijd muzikant te zijn geweest en daarnaast weinig tijd te heb-
ben gehad voor andere activiteiten binnen de Heer Vooruit-familie, mede door 
zijn werkzaamheden in het noorden. Wel komt later in het gesprek zijn inzet 
bij het verzamelen van oud papier bij zaal De Ridder aan de orde. Het papier 
werd daar met aanhangwagens verzameld en opgehaald. Ook heeft hij een 
tijdje de muziek verzorgd als opvolger en voorloper van Nico Konings. 

Gevraagd naar hoogtepunten bij Heer Vooruit noemt hij de concertreizen naar 
Duitsland en een processie in het Sauerland. 
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Deze concertreizen waren altijd goed zegt hij en met de leden onderling ging 
het ook altijd goed op een dergelijke reis. 
Aan de dirigenten Piet Stalmeier en Martin Koekelkoren (dirigent 1946-1948) 
heeft hij de beste herinneringen. Met die twee dirigenten heeft hij heerlijk 
geblazen. De laatst genoemde dirigent was er ook verantwoordelijk voor dat 
Lei Pasmans een achttal jaren als zanger lid is geweest van de
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Mestreechter Staar, een nieuwtje ook voor zijn dochter, die bij het gesprek 
aanwezig is. Na de Staar volgde ook nog een circa tien jarige zangcarrière 
bij de Avanti-kapel. Hij geeft aan dat iedere dirigent zijn eigen eigenaardig-
heden heeft en eigen accenten. 

De 85 jarige Lei Pasmans geeft aan altijd met plezier te hebben gespeeld, 
vanaf de eerste dag heeft het hem bekoord bij Heer Vooruit. Diverse anek-
dotes volgen over groepen die samen op vakantie gingen, met carnaval op 
stap gingen en verder buiten en binnen Heer Vooruit met elkaar optrokken. 
Het was een hechte gemeenschap. Hij haalt aan dat muziek maken plezier 
is en vriendschap. En dat vond hij bij Heer Vooruit. 

Uiteraard komt het Kerstnachtensemble bij de oudere jubilarissen altijd 
aan bod. Lei heeft daar geen deel van uitgemaakt. ‘een klarinet hadden 
ze daar kennelijk niet bij nodig’ zegt hij. Het was een groep van circa 15 
personen die speelden bij het uitgaan van de nachtmis en daarna de hele 
nacht door Heer trokken. 

Gevraagd naar wat we zeker moeten opschrijven geeft hij aan dat de grote 
tenten op het Kennedyplein bij de diverse jubilea van de vereniging niet 
onvermeld mogen blijven. Op die feesten wordt met plezier teruggekeken. 
Ook geeft hij aan nog steeds muziek te maken bij Math Knubben. Na een 
periode van inactiviteit rondom de ziekte en het overlijden van zijn vrouw 
is deze draad weer opgepakt mede door toedoen van Margret Knubben, 
vertelt hij, met het hele verhaal erbij. 

Lei Pasmans heeft de actieve muziek verlaten in 2004/2005. In 2006 is 
aan hem de titel erelid van Heer Vooruit verleend ter gelegenheid van zijn 
60-jarig lidmaatschap van de vereniging. 

Paasmaandag loopt hij met de harmonie mee naar de kerk en begraaf-
plaats. Zijn twee dochters en twee kleinkinderen, alles met aanhang zegt 
hij, zullen erbij aanwezig zijn. 

Lei van harte gefeliciteerd met je jubileum en nog vele jaren bij 
Heer Vooruit als erelid!



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

De Mandel 7.02
6227 CS Maastricht
Telefoon 043 - 3561555
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Jo Cobben in 2016: Zilveren jubileum bij Heer Vooruit

Deze keer is het een zilveren jubileum van Jo Cobben waarbij we stilstaan. En 
wel 25 jaar lid van Harmonie Heer Vooruit. 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 Leerlingenorkest (2012), Jo stopte als in-
structeur van het K.T.K.(2014), en Jo stond in het spotlight omdat hij 50 jaren 
lid was van de Limburgse bond voor muziekgezelschappen (2015). 

Veel nieuws voor de buitenwereld is er sinds zijn vorige jubileum in 2015 dan 
ook niet te vertellen. Jo is een jaar ouder en een jaar langer opa. “Opa zijn, is 
het leukste wat ik doe” zegt hij over zijn opa-schap van Gilles. “Voor de rest 
weet je alles. Alles is in het archief” zegt hij als we (Raymond Braeken en 
Marc Verbeet) op bezoek zijn. 

We zoemen in op het moment dat Jo bij Heer Vooruit terecht is gekomen. 
Zoals zo vaak gebeurd in muziekland was Jo gevraagd uit te helpen bij een 
concours. Via Henri Cortjens was hij daarvoor gevraagd in 1991. Op dat mo-
ment deed Jo alleen orkesten en was geen lid van harmonie of fanfare. Hij 
herinnert zich nog dat hij de kinderkamer aan het behangen was (Yvette was 
op komst) toen hij gebeld werd en gevraagd werd meteen naar de repetitie te 
komen. Daar mocht hij aan de tafel bij het bestuur plaats nemen en vroeg hij 
zich af waarom hij aan een bezetting van circa 80 muzikanten moest worden 
toegevoegd met een bastrombone. Naar zijn herinnering de vijfde bastrombo-
ne. Bastrombone was toch wel even wennen voor hem, want op dat moment 
bespeelde hij trompet. Dat instrument leende hij van zijn schoonvader, wat si-
tuaties opriep dat schoonvader eerst repeteerde en vervolgens het instrument 
naar zaal de Ridder bracht voor Jo. Het na afloop van het concours inleveren 
van het uniform was er niet bij. 

Jo startte in 1977 bij de stichting Creato. Hij volgde daar een 2 ½ jarige op-
leiding en kreeg o.a. les van Adams en Pierre Kuijpers. De eerste beginselen 
van de muziek waren hem op 5 jarige leeftijd echter bij de Wieker Fanfare 
door Jo Beckers bijgebracht. 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 Harmo-
nie in Roermond en de Politiekapel. En de laatste jaren zien we de jubilaris 
ook regelmatig in de Schotse kilt van de Kachelpiepers.
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Hoewel hij dinsdag dit jaar heeft overgeslagen. “Was al de zoveelste dag en 
nu kon ik ook op Gilles passen” zegt hij. Naast al deze verenigingen is Jo ook 
nog 18 jaren beroepsmuzikant geweest bij de René Kranszband. Zijn carrière 
bij Heer Vooruit behelst het zijn van muzikant op de trombone, bijna 20 jaren 
dirigent te zijn geweest van het Leerlingenorkest en eenzelfde tijd als instruc-
teur van het K.T.K. “De beste tijd van de vereniging was rondom het 100-jarig 
bestaan” zegt hij. “Dat geldt voor alle geledingen.” 

Het plezier nu is zelf wat muziek maken, na wat hij allemaal gedaan heeft. Zo 
musiceert hij tegenwoordig ook bij de Limburgse Jagers, waar hij eenmaal per 
2 weken voor in Linne repeteert, met plezier. 

Jo wederom proficiat!



 

 
Demertstraat 4  -   6227 AR Maastricht   -    043-3614718                 
info@cortjensdc.nl               -              www.cortjensdc.nl

NOTEN
ZANG
visitekaarten • flyers • brochures • folders • enveloppen • 
briefpapier • websites • apps • banners • posters • vlaggen •
zeildoeken • stickers • jaarverslagen • scripties • mailings
• stanzen • perforeren • nummeren • inbinden • pregen
personaliseren (direct mail) • plastificeren • ontwerpen •

VEEL

OP DE

Wij maken alles volgens 
uw persoonlijke wensen

In alle formaten en speciale papiersoorten
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Zilveren jubilaris: Bèr Bastiaans 

We (Raymond Braeken en Marc Verbeet) trekken naar Bèr Bastiaans om zijn 
verhaal over 25 jaar Heer Vooruit eens te horen. Over hem is immers nog 
nooit iets verschenen in het Vooruitzicht. Wel heeft Bèr het Vooruitzicht ge-
haald toen hij lid van verdienste werd in 2007 (einde Comité 75). 

Bèr Bastiaans begon zijn lidmaatschap bij Heer Vooruit als bestuurslid. Bèr 
was daarvoor al enige tijd actief bij het Comité ‘75. Aanvankelijk zonder lid te 
zijn van de vereniging. Echter een uitstapje waarbij alleen leden mee moch-
ten, deed hem besluiten ook lid te worden om dit reisje zodoende niet te mis-
sen. Henri Cortjens, op dat moment voorzitter van het Comité en van de ver-
eniging, vroeg hem als bestuurslid voor Heer Vooruit, waarmee Bèr instemde. 
Jarenlang heeft hij dit gedaan. Op het moment dat hij op zijn werk stopte met 
bepaalde activiteiten o.a. ondernemingsraad bij de K.N.P./Sappi, stopte hij 
ook als bestuurslid bij Heer Vooruit. Daar was overigens geen relatie tussen. 

Bèr kon niets van muziek en dat was voor hem een drempel om muzikant te 
worden. Door duw- en trekwerk van Jo Cobben werd Bèr toch overgehaald 
te gaan spelen, ook omdat Frans Michon eveneens net begonnen was. Hij 
begon meteen op de sousafoon, het instrument dat hij nog steeds bespeelt. 
Vooral in de beginjaren heeft Jo Cobben veel tijd gestoken in het begeleiden. 

Gevraagd naar zijn hoogtepunten bij de harmonie noemt hij de tentfeesten op 
het Kennedyplein, de Kessensingel naast het voormalig tankstation en naast 
de Joppenhof. Absoluut hoogtepunt daarbij was het samen met de Sjraveleirs 
organiseren van het uitroepen van het carnavalsliedje.” Een overvolle tent 
op het Kennedyplein waarbij het donker bier ’s middags al op was”, herin-
nert hij zich. Ook het Nederlands kampioenschap in Barneveld in 2005 wordt 
genoemd. 

Goede herinneringen zijn er ook aan de uitstapjes naar Hamont Achel en Plet-
tenberg. De harmonie stond op het podium en het KTK trok door de straten. 
“Overal waar je bestelde in je uniform was het gratis. Soms kregen we nog 
geld voor een dergelijk optreden in plaats van dat het geld kostte”, haalt hij 
aan. 
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Bèr vindt het jammer dat er zo weinig aanwas blijft hangen bij het K.T.K. Eigen-
lijk alleen Dennis en Nadine zijn bij het K.T.K. gebleven en Maarten helpt nog 
op momenten dat hij dat kan. Hij heeft vaker overwogen om te stoppen, maar 
tot een daadwerkelijk besluit is het gelukkig nog niet gekomen. 

Opa Bèr is naast het muzikant zijn ook (meestal samen met Math Jaspers) het 
manusje van alles als er geklust moet worden binnen de harmonie (muziekkis-
ten, kasten, boot Sinterklaas als voorbeelden). Zijn vrouw Ulla maakt deel uit 
van het Damescomité. Niet onbesproken blijft ook zijn tweede muzikale hobby: 
de Kachelpiepers. Een korte intensieve periode per jaar, die net weer achter 
de rug is. Begonnen als uithulp, daarna met de Kachelpiepers mee met Beppie 
naar Ahoy en vervolgens gebleven als onderdeel van de Heer Vooruit enclave 
bij de Kachelpiepers. Hij haalt aan veel prinsenwachten te hebben uitgevoerd 
tijdens carnaval. 

Bèr en Ulla proficiat met het jubileum van Bèr. 



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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Agnes Braeken: 12,5 jaar Heer Vooruit 

Hoe ben je 12,5 jaar geleden terechtgekomen bij HHV?
“Doordat onze zoon, Jérôme, een vereniging zocht nadat Jeugd Klaroen-
Tamboekorps St.Jan opgehouden was te bestaan. Mijn vader, Huub Mager-
mans zelf dirigent geweest van enkele korpsen in de regio, had Jérôme toen 
geadviseerd, als hij moest kiezen tussen `de Aw` en Heer Vooruit, hij voor “de 
Nuij” moest gaan. En als rechtgeaarde moeder ga je dan de eerste keren mee 
naar de repetitie. Jopie Jeurissen heeft mij toen gevraagd of ik interesse had 
om iets meer te doen bij HHV dan alleen maar naar de repetities van Jèrôme 
te kijken.”

Welke activiteiten voor de vereniging heb je de afgelopen 12,5 jaar ver-
vuld? 
“Allereerst ben ik bestuurslid. Daarnaast was ik manager van het KTK en 
momenteel al een aantal jaren manager van het Leerlingenorkest. Afgelopen 
jaren tevens voorzitter van de Commissie Jeugd & Opleidingen. Ook lid van 
de Activiteitencommissie en verzorg ik al jaren de uniformen. Verder wil ik 
graag aanspreekpunt zijn voor iedereen binnen onze vereniging.”

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
“Aan muziek, muziek en gezelligheid! Als kind ben ik tussen de muziek op-
gegroeid, omdat mijn vader musicus was. Dat vond ik terug bij Heer Vooruit. 
Des te vreemder is het dat ik niet verder in de muziek ben gekomen dan de 
100-liederenlijst op blokfluit, die ik moest kunnen spelen voor mijn diploma 
Pedagogische Academie. Ik ervaar het als een voorrecht om verbonden te 
zijn met Heer Vooruit zonder überhaupt een instrument te bespelen.”

Heer Vooruit bestaat 110 jaar. Wat was waren volgens jou de hoogtepun-
ten sinds het 100 jarig bestaan?
“Het concert ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de kerk van Heer 
in mei van 2005. Dit valt weliswaar buiten de beoogde tijdspanne, maar ik 
noem graag dit unieke concert van de drie muziekverenigingen van Heer die 
samen concerteerden in het gebouw van het toenmalige Euro College (Ber-
nard Lievegoedschool).
Een van de hoogtepunten waaraan ikzelf heb mogen meewerken was het 
Promsconcert met het Leerlingenorkest vanwege het 100-jarig bestaan van 
Heer Vooruit. Vooral de samenwerking met Jo Cobben en alle leden van het 
Leerlingenorkest. 
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Ook de geslaagde jeugdkampen zorgen ervoor dat we deze nog steeds. blij-
ven organiseren, omdat deze een enorme saamhorigheid bewerkstelligen 
binnen de vereniging. En dan natuurlijk de mooie Galaconcerten en Paas-
maandagen vind ik nog steeds hoogtepunten.”

Wat zou je nog eens graag willen zien bij HHV?
“Een themaconcert met zang en dans!!! (Net als toen in 2006 het Promscon-
cert!)”

Dat wil ik nog even kwijt:
“Dat ik het enorm op prijs stel dat zoveel mogelijk leden de jaarvergadering 
zouden bezoeken om op een andere manier hun betrokkenheid te tonen. Dat 
ik trots ben op mijn muziekvereniging Heer Vooruit!”

Agnes proficiat met dit eerste jubileum bij Heer Vooruit!
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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
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Bondsjubilaris Adrienne Bruinen, 
12,5 jaar lid van de L.B.M. 

Naast de vijf jubilarissen van de vereniging hebben we dit jaar ook een bonds-
jubilaris: Adrienne Bruinen is 12,5 jaren lid van de Limburgse Bond voor Mu-
ziekgezelschappen. 

Waar ben je 12,5 jaar geleden je muzikale carrière begonnen? Met welk 
instrument en heb je steeds hetzelfde instrument bespeeld? 
Adrienne: “Ik ben op 6 jarige leeftijd begonnen met piano. Dit ging erg goed. 
Met 12 jaar heb ik een klein uitstapje gemaakt naar de viool, maar na 1,5 jaar 
op verzoek van de familie opgehouden. Het was te mooi. 

Nadat ik getrouwd ben met Winfred kwamen orgel en keyboard. Deze over-
stap was niet zo groot. Rond 1975 ben ik begonnen met de klarinet. Ik vind 
de klank hiervan erg mooi. Een leuk detail is, dat ik nog les heb gehad van 
Manou Konings. 

In verenigingsverband ben ik in 1978 begonnen bij Harmonie St. Joseph (St. 
Joep) in Sittard. Daar heb ik mede-klarinettiste Lisette Schaekens leren ken-
nen. In de hele St. Joep periode hebben ze geprobeerd ons uit elkaar te zet-
ten, maar dat is nooit gelukt. Lisette is sinds die tijd dus 38 jaar al mijn beste 
vriendin en zal ook aanwezig zijn op Paasmaandag. In die tijd heb ik ook nog 
saxofoon gespeeld, maar dat was niet zo fijn. 

Na onze verhuizing naar Maastricht ben ik in Sittard gestopt en toen in 2013 
begonnen bij Heer Vooruit.”

Waarom ben je overgestapt naar Heer Vooruit? Waarom Heer Vooruit en 
geen andere muziekvereniging?  
“Na onze verhuizing was Sittard te ver. Ik ben in 2013 bij Heer Vooruit begon-
nen omdat mijn echtgenoot er toen al speelde.”

Waar denk je als eerste aan als je Heer Vooruit hoort?
“Ik ben begonnen en nog steeds muzikant bij het Leerlingenorkest en dat 
bevalt nog steeds goed. De sfeer is erg vriendschappelijk en enthousiast. 
Ook het spelen op kleine schaal bij bejaarden en communicanten geeft mij 
voldoening.
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Een tijdje ben ik ook nog actief geweest in het Harmonieorkest.” 

Wat zou je nog eens graag willen zien bij HHV? 
Dat er meer open communicatie is met iedereen.

Adrienne proficiat!

 Gaank toch KIENE!  9 april a.s. 
 Zaterdag 9 april a.s. vindt de jaarlijkse kienavond plaats van het 
 Damescomité. Vele mooie prijzen zullen die avond hun weg weer 
 vinden naar de winnaars met een goede rij of kaart. 
 De zaal Aen de Wan, Einsteinstraat, is open vanaf 18 uur en de 
 kienen rollen vanaf 19 uur. WELKOM!!
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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



17

Spetterend begin jubileumjaar 
met concert Marinierskapel 
Met een ' Hierbij verklaar ik het jubileumjaar voor geopend', uitgesproken door 
Monique Budy tijdens het concert van de Marinierskapel werd het 110 jarig 
bestaan van Heer Vooruit gemarkeerd.  Evenals bij het 100 jarig bestaan van 
onze vereniging maakte een concert van de Marinierskapel onderdeel uit van 
het jubileumprogramma. Bij de afsluiting van het 14e Galaconcert werd het 
publiek uitgenodigd voor het concert van de Marinierskapel der koninklijke 
marine op 18 maart 2016, met als bijzonderheid, dat Pieter Jansen als dirigent 
zou optreden. Pieter Jansen met al een hele professionele muziekcarrière 
achter de rug, maar bij ons vooral bekend als muzikaal adviseur, terug in 
Maastricht-oost. 

Een gevarieerd concert is het gevolg. Voor de pauze een klassiek concert 
met o.a. Rhapsody pour clarinet et orchestra van Debussy. Dit deel van het 
concert is speciaal voor de gelegenheid samengesteld, vertelt een van de 
muzikanten uit Weert na afloop. We hebben daar ongeveer zevenmaal op 
gerepeteerd geeft de dirigent na afloop aan. Maar dan moet u wel bedenken, 
dat het beroepsmuzikanten zijn die uit het hele land naar Rotterdam reizen 
om dagelijks te oefenen. En daarnaast circa twee concerten per week geven. 

De stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit is de organisator van dit 
concert in het MECC, dat vanwege de grote belangstelling verhuisd is van 
Auditorium 2 naar het grotere Auditorium 1 en dat samenvalt met de TEFAF 
beurs in hetzelfde pand. Normaal geen tweede activiteit in het MECC gedu-
rende de TEFAF, maar er zijn uitzonderingen.
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Voor de gelegenheid zijn gedeputeerde Ger Koopmans en ‘vaste bezoeker’ 
wethouder André Willems aanwezig bij het concert. 
Na de pauze is het showtime zoals Monique Budy zegt. De Marinierskapel in 
andere uniformen, een andere opstelling op het podium en een totaal ander 
muziekprogramma. Klanken van Adèle's Skyfall zijn te horen, evenals een 
Michael Boublé medley (met o.a. Crazy love), Robbie Williams (o.a. Angels) 
tot een afsluitende allerlaatste toegift met 'De zilvervloot'. Het blijft immers 
een Marinierskapel.

 In dat deel van het programma blijkt ook dat bijna iedere muzikant van het 
korps ook solist kan zijn, hetgeen verklaard waarom het Conservatorium geldt 
als toelatingseis. Solo's van een groep tuba's of trombones, maar ook de kla-
rinet of dwarsfluit om maar voorbeelden te noemen. Kortom een fantastisch 
concert en een geweldig begin van het jubileumjaar van Heer Vooruit. 
Voorzitter Raymond Braeken van Heer Vooruit en voorzitter Jean Boelen van 
de stichting Vrienden van Heer Vooruit danken aan het einde van het concert 
de partijen en personen die het concert mogelijk hebben gemaakt. 
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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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Decemberconcert Leerlingenorkest in kapel Opveld

Na op vrijdagavond een laatste repetitie te hebben gehouden in de Croonen-
hoff, vond op zondag voor Kerstmis het traditionele Decemberconcert van het 
Leerlingenorkest plaats. Ook zij hadden, net als het Harmonieorkest voor het 
Galaconcert, op dat moment vele extra oefenuren erop zitten. Zo zagen de 
muzikanten elkaar op de dag van het concert voor de vierde maal die week. 
Na het uitstapje in 2014 naar het Theatertje in Amby, was dit maal gekozen 
voor weer een locatie in Heer: Kloosterkapel Opveld in de tuin van de Croo-
nenhoff, naast de deur van de zusters, die dan ook aanwezig waren. Lindy 
had de contacten gelegd en gezorgd voor niet alleen de kapel, maar ook voor 
een ontvangstlocatie, die voor en na het concert kon worden gebruikt. En dus 
togen we 20 december naar Opveld. De muzikanten ’s morgens als eerste 
omdat zij alles in gereedheid moesten brengen en nog even moesten afstem-
men. Daarna volgde voor hen een lunch in de ontvangstruimte. 

Na de lunch trokken zij zich terug in de kapel voor de laatste puntjes op de 
spreekwoordelijke ‘i’, terwijl de bezoekers werden ontvangen in een andere 
ruimte. 

Dirigent Willy Sour had een programma vastgesteld dat weer recht deed aan 
de titel van het concert, compleet met samenzang. Hoewel de temperatuur 
buiten helemaal niet deed denken aan de slotmaand van het jaar, passeerden 
binnen muziekwerken als Marching winds, Beyond the sea en Farewell and 
adieu.  
Gezeten voor het altaar bleek de kapel een geschikt podium voor het verzor-
gen van een concert. 
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Daarbij ontbrak een kerstverhaal door Agnes Braeken en een kerstwens van 
Lindy Mast niet. Voor het gevarieerde programma met ook nog o.a. ‘Edel-
weiss’ uit de Sound of Music zorgden de leerling-muzikanten. 

Dirigent Willy Sour was zichtbaar in zijn element toen hij regie moest voeren 
over de muzikanten en de aanwezigen bij de samenzang van de kerstliede-
ren Stille nacht en Wij komen tezamen. 
 

Presentatrice Lindy en dirigent Willy hadden tot op dat moment gewedijverd 
wie de muziekwerken mocht aankondigen. De samenzang was duidelijk voor 
de dirigent. Na afloop geen vlok sneeuw te bekennen zoals we voorheen als 
eens vaker hadden na een decemberconcert bij Van der Valk. Een nazit met 
koffie en vlaai volgde in de ontvangstruimte elders op het terrein. Een traditie 
werd vervolgd. 
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Orde vaan d’n Duuker en Vastelaovendsoptoch 2016 

Vastelaovend begon dit jaar voor Heer Vooruit toch nog eerder dan 7 februari. 
Tijdens de carnavalsrepetitie op 2 februari kreeg Heer Vooruit bezoek van de 
Sjraveleirs, die op zoek waren naar het Damescomité. Dat comité zat niets 
vermoedend te vergaderen in de bestuurskamer. Het had ziene hoeglöstig-
heid Bjorn I behaagt om het Damescomité de Orde vaan d’n Duuker toe te 
kennen en die orde werd op dat moment uitgereikt. De dames werden naar 
boven gedirigeerd en na een korte polonaise mocht voorzitterse (na analogie 
van burgemeisterse) Marian van Engelshoven de orde in ontvangst nemen. 

            

 

         
De orde wordt toegekend aan de vrijwilliger(s) die zich inzetten voor in dit 
geval Heer Vooruit. Voorzitter Castermans van de Sjraveleirs haalde o.a. de 
inzet van de dames aan tijdens de kienavond, de kleding- en
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rommelmarkten en noemde tevens het aankleden van het korps in de optocht 
van Heer. Dames Marian, Ulla, Ilse, Zus, Karin, Betsie en Marlou proficiat met 
de verdiende onderscheiding! 

Datzelfde Damescomité had er dit jaar weer voor gezorgd dat ons korps in 
het rood-groen door de straten van Heer trok. Onder leiding van John Purnot 
was Heer Vooruit de laatste in de optocht. Als gevolg van het ontbreken van 
praalwagens was het dit jaar een ingekorte optocht. Met ook mindere belang-
stelling langs de kant. 
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Hoenjet Partytime

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

 

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

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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www.brothersconsultants.nl 
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Galaconcert 2016 - Een jubileum           door: Jean Boelen 

Wat in 2002 begon met een concert waarbij de harmonie orkesten van Heer 
Vooruit en St. Caecilia uit Beek voor een keer onder leiding van dirigent Mi-
quel Rodrigo werden samengevoegd, beleeft op zaterdag 10 december in 
het MECC te Maastricht zijn 15e editie. Het Galaconcert van Harmonie Heer 
Vooruit heeft inmiddels een vaste plek op de jaaragenda van de Harmonie 
verworven en wordt jaarlijks tot een van de hoogtepunten gerekend.

Veel is veranderd in de afgelopen 15 jaar. Drie dirigenten drukten hun stempel 
op de invulling van de concerten. Drie maal moesten we de concertlocatie 
veranderen en ook de organisatie is inmiddels overgegaan van de Galacom-
missie die 14 jaar lang de concerten organiseerde naar de in 2014 opgerichte 
stichting Vrienden Van Harmonie Heer Vooruit. Ook bij de techniek rond het 
concert zijn grote ontwikkelingen geweest. We begonnen in 2002 nog zonder 
podium en met een paar lampen op de vloer, Tegenwoordig zijn de teams van 
Soft en Sound en Radio Transit Recordings en Roel Vossen Audio Visuals 
een hele dag bezig om podium, licht en geluid en cameratechniek te instal-
leren en te testen. 

Tot aan de overstap naar het MECC was er veel hulp van leden van de veren-
ging. Stoelen zetten en nummeren in de Mercedeszaal, zelf de bars beman-
nen en niet te vergeten op zondagmorgen de hele zaak weer afbreken, de 
zaal dweilen en dan om 12 uur voldaan met de hele ploeg aan de friet met 
goulash/zuurvlees in de kantine van Mercedes.
Bij het tweede concert zou Peter Boelen ook nog wat opnamen met zijn vi-
deocamera maken. Dat lukte redelijk. Alleen constateerden we op de avond 
dat we met een groep leden de opnames wilden bekijken dat hij een bloemen-
corso er overheen had opgenomen
.
Naast onze eigen solisten mochten we ook een groot aantal nationale en 
internationale solisten ontvangen die ieder op hun manier een prachtige bij-
drage aan het Galaconcert leverden. Met het Galaconcert werden grenzen 
verlegd en tegenwoordig zijn er heel wat muziekverenigingen in en om Maas-
tricht die het concept van Heer Vooruit hebben overgenomen.
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Dit jaar dus het 15e Galaconcert in het jaar dat de Harmonie 110 jaar bestaat. 
Dubbel feest dus. Op zaterdag 10 december staat het 15e Galaconcert op 
het programma. Aanvang 20 uur in het auditorium van het MECC. Tijdens de 
jaarvergadering kon Jean Boelen namens de organisatie al een tipje van de 
sluier oplichten over het komende Galaconcert. 

Ook dit jaar weer een soliste van Limburgse bodem. Sopraan Fenna Ograj-
ensek is de eerste soliste waarmee overeenstemming werd bereikt over haar 
medewerking aan het concert.

Sopraan Fenna Ograjensek, is een veelgevraagd én veelzijdige zangeres. 
Ze voelt zich als een vis in het water in opera- en concertrepertoire, maar zet 
ook graag haar tanden in kamermuziek en nieuwe composities van heden-
daagse componisten. Zij staat bekend om haar warme stemgeluid, muzikali-
teit en connectie met haar publiek. 

Fenna studeerde eerst klassieke zang en 
opera aan het Maastrichts’ Conservatorium 
bij Yvonne Schiffelers en vervolgde haar stu-
die aan The Juilliard School in New York bij 
Edith Bers waar ze haar graduate diploma 
behaalde. 

Zij was twee jaar verbonden aan de Florida 
Grand Opera in Miami waar zij als Young Ar-
tist verschillende rollen vertolkte. Tegenwoor-
dig werkt zij als freelance zangeres. 

Naast opera zingt Fenna vele concerten. 
Haar repertoire omvat vele grote werken zo-
als het Requiem van Verdi, de 9e Symfonie 
van Beethoven, 2e Symphonie van Mahler 
en onlangs was zij te horen in een overvolle 
Berliner Dom in het Requiem van Dvorak. 

Haar debuut in Carnegie Hall, New York als solist in het requiem van Mozart 
was zeker ook een hoogtepunt.
De organisatie is er dan ook trots op dat Fenna Ograjensek aan ons Galacon-
cert 2016 haar medewerking verleent.
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Aangezien de onderhandelingen met de tweede solist nog niet afgerond zijn, 
verwachten wij hierover pas in april nadere mededelingen te kunnen doen.

Entreeprijs voor het Galaconcert verlaagd.
De kaartverkoop start op 1 april aanstaande en de entreeprijs is voor dit jubi-
leumconcert eenmalig verlaagd naar 15,00 Euro. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Monique Budy, Desire Leesensstraat 34 in 
Maastricht/Heer. Tel.043 3614014
Indien uw uw kaarten digitaal wilt bestellen, volstaat een email aan het adres 
info@vriendenheervooruit.nl

De Stichting Vrienden Van Harmonie Heer Vooruit hoopt U te mogen begroe-
ten in een uitverkocht MECC op 10 december.

Winteractiviteit 

De laatste activiteit van het jaar was in 2015 ook weer voor de Activiteitencom-
missie. Dit keer geen wandeling maar een bezoek aan het fort Eben Emael 
even ten zuiden van Maastricht-west. Via carpooling kwamen de Heer Voorui-
ters en aanhang aan bij het fort. 

 

Na door de gangen een rondleiding te hebben gehad, werd de inwendige 
mens versterkt. Een afzakkertje was er nog voor sommigen



26

in Heer bij ’t Kölke. Dank aan de Activiteitencommissie voor weer een jaar 
organiseren van muzikale en niet muzikale activiteiten. 
 

Veer zien M.V.V. – Harmonie Heer Vooruit 

In het kader van het geld inzamelen voor de vereniging mochten we in januari 
en februari weer vijfmaal de buffetten bemensen bij M.V.V. Telkens circa 16 
tot 18 personen waren bereid veelal de koude te trotseren en plaats te ne-
men achter de tap, het koffieapparaat, de oven of achter de frisdrank. Door 
de sloop van de hoge hekken en het plaatsen van lage hekwerken konden 
we dit maal ook het voetbal volgen. Wat te zien was op het veld was echter 
wisselend met twee overwinningen en drie nederlagen. Voor onze vereniging 
toch echter weer leuke inkomsten, die we goed kunnen gebruiken. Dank aan 
de circa 25 personen die zich hebben ingezet. 
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EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

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

Restaurant

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

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com
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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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1 maart 2016: Heer Vooruit 110 jaar

“De oprichters in 1906 moeten een vooruitziende blik hebben gehad, dat het 
110 jarig bestaan precies op een repetitieavond zou vallen in 2016”, zo open-
de voorzitter Raymond Braeken zijn toespraak na het gezamenlijk repeteren 
van Harmonieorkest, het K.T.K en het Leerlingenorkest. 
Natuurlijk stonden we op 1 maart jl. stil bij het jubileum van Heer Vooruit. Een 
aangepast repetitieschema die avond en een gezamenlijk musiceren van alle 
geledingen als afsluiting. Daarna stond Raymond Braeken stil bij de geplande 
activiteiten in het kader van het 110 jarig bestaan, waaronder het concert van 
de Marinierskapel, de reis naar Sneek, het Galaconcert en het concert op 10 
juli. 

Een gezellig samenzijn in de foyer van Aen de Wan sloot deze start van het 
jubileumjaar af. 
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Wis geer….

• Dat het oud papier sinds januari vanaf 8 uur wordt opgehaald? Dat  
 dat wennen was voor de inwoners om zo vroeg het papier aan de  
 straat te moeten zetten. Inmiddels is huis-aan-huis een flyer bezorgd  
 ontworpen door Dennis Wouters met daarop de data voor het hele  
 jaar dat oud papier wordt opgehaald. Onze ophalers vertrokken in  
 januari in het donker.   

• Dat het Leerlingenorkest de mis opluisterde in de kerk van Heer   
 waarin de communicanten werden gepresenteerd van de Heeg

AGENDA
• 28 maart: Jaarfeest
• 9 april:  Kienavond 
• 24 april:  Concert met Gronsveld 
• 4 mei:   Dodenherdenking 
• 15 mei:   Pinksterprocessie
• 26 juni:   Concert Harmonieorkest
• 1,2 en 3 juli:  Sneek Concertreis 
• 10 juli:   Concert in kader van 110 jarig bestaan / slotactiviteit
• 18 september:  O.L.V. kerk opluisteren mis
• 10 december:  15e Galaconcert in MECC



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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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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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
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Haal meer uit je huis.
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St. Martinus
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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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