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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
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Voorwoord
Als we dit lezen is het jubileumjaar van Heer Vooruit volop in gang. In het 
kader van 110 jaar hebben we inmiddels de startrepetitie gehad, het concert 
van de Marinierskapel, concerten met de Koninklijke harmonieën van Grons-
veld en Heer en een concertreis naar Sneek. En dat naast verplichtingen bij 
Dodenherdenking en de Pinksterprocessie. Het was een drukke tijd. en dus 
veel om over te schrijven in dit Vooruitzicht. Zo veel dat het blad al vol zit vóór 
de slotactiviteit op 10 juli. 

Eindelijk een concertreis na jaren van wachten en mislukte pogingen. Het was 
een hele klus alles voor elkaar te krijgen. Het aantal mutaties in de laatste we-
ken voor het vertrek was niet van de lucht. Maar uiteindelijk vertrok de bus op 
1 juli naar Sneek. Een lang gekoesterde wens van velen ging in vervulling. Op 
alle genoemde activiteiten blikken we terug natuurlijk. We pakken de draad 
op bij de jaarvergadering, waar we drie bestuursleden rijker werden, maar ook 
afscheid namen van Louis Konings, die Heer Vooruit tientallen jaren diende. 
Louis merci! 

Afscheid nemen we ook van Willy Sour als dirigent van het Leerlingenorkest 
waar hij sinds 2012 actief was. Ook Willy merci! Naast het terugblikken kijken 
we ook vooruit naar het Galaconcert op 10 december a.s. Lijkt ver weg, maar 
hoe snel is het eerste half jaar niet gegaan. Ook Preuvenemint kondigt zich 
alweer aan. We zijn nog volop op zoek naar vrijwilligers die ons zaterdag of 
zondag willen helpen. Meld je nog aan vóór je vakantie! 

Kortom genoeg leesvoer. Veel plezier ermee en een prettige zomer!

De redactie
P.s. Max Verstappen wint in Spanje op de dag van de processie. Max wordt 
tweede tijdens de reis naar Sneek. Moeten we niet vaker op zondag spelen? 
Want ook Wout Poels wint in Luik tijdens concert met Gronsveld en 
Tom Dumoulin op de zondag van de slotactiviteit.

Preuvenemint
Al jaren verzorgen wij op Preuvenemint een buffet. Zo ook dit 
jaar, op zaterdag en zondag 27 en 28 augustus. Wij zoeken 
nog veel vrijwilligers voor die dagen. Meld je tijdig aan, zodat 
we geen hulp van andere verenigingen hoeven in te roepen en 
de opbrengst geheel voor Heer Vooruit is. 
Doe het nog voor je vakantie! Merci
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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 110 met twee 70 jarige jubilarissen !

In een bijzonder jaar, 2016, het 110 jarig bestaan van Heer Vooruit, kende 
de vereniging ook twee bijzondere jubilea: 70 jaren Heer Vooruiter. Of te wel, 
deze jubilarissen,Léon Schurgers en Lei Pasmans, hebben ongeveer twee 
derde van het verenigingsleven van Heer Vooruit meegemaakt. Lei is daarbij 
ook nog eens het oudste lid van Heer Vooruit. Zij staan samen met de an-
dere jubilarissen, Jo Cobben (25), Bèr Bastiaans (25), Agnes Braeken (12,5 
jaar) allen Heer Vooruiter en bondsjubilaris Adrienne Bruinen (12,5 L.B.M.) 
centraal op tweede paasdag. 

Zoals ieder jaar start het Jaarfeest met het organiseren van de dag door 
de activiteitencommissie met name door Agnes Braeken en Peter Kicken. 
De dagen ervoor wordt de Wan aangekleed, buiten (nieuw bord!) en binnen 
daags ervoor met dank aan Raymond Braeken en Bèr Bastiaans. De nodige 
uren werk zijn daarvoor nodig. Op paaszondag zijn er vrijwilligers om de 
stoelen klaar te zetten in de kerk en het programma in de banken te leggen, 
zodat alles klaar staat als het korps op maandag arriveert.
Sjef Ficker en zijn muzikanten hebben weer een mooi programma in elkaar 
gezet. Compleet met solo van Math Knubben en een vogeltjesfluit met water, 
bespeeld door Rian Pasmans.
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De voorbeden werden zoals elk jaar verzorgd door Agnes Braeken. Na afloop 
van de mis presenteerde het korps zich op de trappen voor de kerk en werd 
voor de eerste maal die dag de Limburgse jagersmars gespeeld. Omdat jubi-
laris Léon Schurgers in zijn diensttijd deel heeft uitgemaakt van de Limburgse 
jagers, jubilaris Jo Cobben momenteel deel uitmaakt van het reünie-orkest 
van de Limburgse jagers en het bestuur van de Jagers daarom op de receptie 
aanwezig  was, werd de mars in Aen de Wan herhaald compleet met zang uit 
volle borst van Léon en witte zakdoeken.

Maar voor het zover was bezocht de harmonie de begraafplaats in Heer waar 
bloemen werden gelegd door de voorzitter en jubilaris Lei Pasmans. Daarna 
werd voet gezet richting de Wan, waar Léon de Roij met de bonnen klaar 
stond en het Damescomité had gezorgd voor de vlaai, koffie en broodjes. 
Tijdens de interne huldiging worden de jubilarissen altijd toegesproken door 
voorzitter Raymond Braeken. Sjef Ficker en de muzikanten van het orkest en 
K.T.K. omlijstten deze toespraken muzikaal. Terecht wordt aangehaald dat het 
110 jarig bestaan van Heer Vooruit mede bijzonder is door de twee 70 jarige



5

lidmaatschappen van Léon en Lei. Maar kennelijk niet bijzonder genoeg voor 
De Limburger en 1Maastricht om daar ondanks kant en klare aangeleverde 
informatie met foto's aandacht aan te besteden. 
Het Leerlingenorkest bracht hun twee jubilarissen Agnes en Adrienne een mu-
zikaal onthaal. Drie werken brachten zij ten gehore waaronder het door Agnes 
zeer gewaardeerde Yellow mountains. 

Het einde van de huldiging is ieder jaar voor het Damescomité. Ook nu had-
den zij weer een cheque van € 110 , sorry € 2500 bij zich. Na het aanbieden 
van de cheque zou een deel van het Damescomité nog tweemaal terugkeren. 
Eenmaal om de bestuursleden toe te zingen en eenmaal om als K3 ook in 
Heer afscheid te nemen. Onder aanvoering van Marlou was alles weer in orde 
gekomen. 
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De stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit zegden toe de kosten voor 
de Concertreis naar Sneek te verlichten. Rozen lagen klaar voor Danique 
Brew en Yvonne Teeuwen. En zo werd nog een tijd doorgevierd in Aen de 
Wan, met een buffet van Maison Culinair voor de inwendige mens en een 
optreden van mister loco-loco Jérôme Gilissen. 
  

	   Programma Heer Vooruit 
tijdens de mis Jaarfeest 

 
Chanson	  de	  Matin	  
van	  Edward	  Elgar	  

Romance	  
van	  Ronald	  Binge	  

Salzburg	  Impression	  
van	  Jacob	  de	  Haan	  
Ecce	  Sacerdos	  

van	  Anton	  Bruckner	  
In	  a	  monastery	  garden	  
van	  Albert	  Ketelby	  

Hymne	  a	  la	  musique	  
van	  Serge	  Lancen	  

	  
Voor	  de	  kerk	  

Limburgse	  Jagers	  	  mars	  
Op	  de	  begraafplaats	  

Koraal	  
van	  J.S.	  Bach	  



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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Concert Marinierskapel 
Op de valreep van de vorige editie van het Vooruitzicht konden we nog net 
iets toevoegen over het concert van de Marinierskapel op 18 maart jl., georga-
niseerd door de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit. Vandaar dat 
we in deze editie ook nog even terugblikken. 
Een grote bus vol instrumenten bereikt het MECC die dag, vanuit de thuisba-
sis van het orkest: Rotterdam. Onder leiding van Luitenant Kolonel der Mari-
niers b.d. Pieter Jansen volgt die avond een programma met twee verschil-
lende gezichten. Voor de pauze brengt het orkest:
• Benvenuto Cellini - Hector Berlioz 
• Rhapsodie pour Clarinette et Orchestere - Claude Debussy 
• Daphnis en Chloé – Maurice Ravel
                                           

              Dirigent Pieter Jansen 

Het Rhapsodie staat in het teken van het afscheid van hun muzikant, solokla-
rinettist en concertmeester Fons Klesman, na 29 jaar dienst. 
Na de pauze is het showtime in het MECC. De bok met de mooie inscrip-
tie Marinierskapel is verdwenen op het podium, Pieter Jansen staat ener-
giek te dirigeren voor de muzikanten. De ene solist(engroep) volgt de andere 
solist(engroep) op. Het MECC geniet van het concert.
 
De bloemen na afloop zijn uiteraard voor de dirigent (die ze doorgeeft aan zijn 
aanwezige moeder). Raymond Braeken herinnert de muzikanten er aan, dat 
als tweemaal iets goed bevallen is in Maastricht, er sprake is van een traditie. 
We kunnen de agenda voor 2026 (120 jaren Heer Vooruit) dus alvast trekken. 
Terwijl de gasten waaronder gedeputeerde Ger Koopmans en wethouder An-
dré Willems nog napraten in de foyer wordt de zaal opgeruimd. Later konden 
de bezoekers van het concert nog eens van dit optreden genieten bij de uit-
zending van L1, waar nagenoeg het gehele concert werd uitgezonden. 



 

 
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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Afscheid Willy Sour als dirigent Leerlingenorkest

Na geruime tijd van wikken en wegen kwam het hoge woord er bij Willy 
Sour uit, hij stopt als dirigent van het Leerlingenorkest. Alles bij elkaar op-
geteld werd het iedere zondag repeteren toch wat veel van het goede in 
combinatie met zijn privéleven. Willy werd in 2012 de opvolger van Jo 
Cobben als dirigent van het Leerlingenorkest. 

Paasmaandag 2013 trad Willy voor de eerste malen op met het Leerlin-
genorkest voor eigen publiek na een generale repetitie in de Croonenhoff. 
Willy was oprecht gezond zenuwachtig voor aanvang van het concert. ‘Ut 
kump toch good?’ vroeg hij zijn muzikanten. The small world’ diende als 
opwarmer, waarna o.a. ‘The wonderfull world’ volgde. Concerten in o.a. de 
Entre Deux (2013), tijdens de slotactiviteit 2014 met de cupsong en Mup-
petshow, bij Dominicanen en Jan Linders (2015) volgden. 

Natuurlijk noemen we ook de kerstconcerten in Polare (2013), het Thea-
tertje in Amby (2014) en Kloosterkapel Opveld (2015). Het meest opval-
lende concert vanuit de dirigent gezien was waarschijnlijk het optreden op 
het Jaarfeest 2015 waarbij Willy als André Rieu lookalike voor het leerlin-
genorkest stond compleet met sopranen en bassen. 

       
 

  2013       2014                      2015 

Willy ontbrak ook nooit bij niet-muzikale activiteiten zoals de jeugdkam-
pen, het schaatsen in Geleen of minigolf in Gulpen. Willy gaf op eigen ma-
nier vorm en inhoud aan zijn dirigentschap op een wijze die goed aansloeg 
bij zijn leerlingen. Willy bedaank!
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advocatenkantoor

echtscheiding · bemiddeling · gezag
omgang · alimentatie · adoptie

Astrid Weerts

Fysiotherapie Weerts
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Drie nieuwe bestuursleden voor Heer Vooruit 

Op woensdag 16 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de 
foyer van Aen de Wan. Circa 40 leden zijn aanwezig als voorzitter Raymond 
Braeken de jaarvergadering opent. Hij heet de aanwezigen welkom in het 
bijzonder de ereleden: Chrit Budy, Pierre Budy, Nico Konings, Math Jaspers, 
René op den Buijs en Léon Schurgers. 
De vergadering begint zoals gebruikelijk met ‘huishoudelijke’ aangelegenhe-
den. Het verslag van de vorige jaarvergadering van Peter Smeets wordt ge-
accordeerd. Het jaarverslag over 2015 door Carol Magnée wordt vastgesteld 
evenals het financieel jaarverslag gepresenteerd door Léon de Roij. Uit het 
jaarverslag blijkt dat Heer Vooruit haar gezicht in de Heerder gemeenschap 
heeft laten zien bij de optocht, de processie, de communiekinderen en het 
concert met als thema ‘Hier mien dörpke”. Nieuw waren de activiteit rondom 
14 juillet, de actie bij Jan Linders en de mis in Vijverdal naast de vele jaarlijks 
terugkerende activiteiten waaronder Preuvenemint, Galaconcert, kienavond 
en Decemberconcert. 
Omdat Marja Pasmans later tijdens de vergadering zal toetreden tot het be-
stuur verlaat zij de kascontrolecommissie, waarin Lindy Mast en Jef Smeets 
wel zitting blijven houden en versterking krijgen van Waddy Dzon bij de vol-
gende controle. 

Carol Magnée rapporteert over de activiteiten in 2015 en Jef Smeets over de controle van de 
financiën over 2015

Het laatste punt voor de pauze betreft de bestuursverkiezing. Drie leden heb-
ben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie: Marc Bosch, Yvette 
Cobben en Marja Pasmans. Het stembureau bestaande uit Rob Boelen en 
Eric Jeurissen offeren hun pauze op om de stemmen te tellen en na de pauze 
de vergadering mede te delen dat alle drie de kandidaten ruim voldoende
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stemmen hebben verkregen om te worden benoemd tot bestuurslid. Samen 
met Léon de Roij, die herkiesbaar was, en herkozen werd, gaan zij in het be-
stuur aan de slag. Van Louis Konings werd afscheid genomen als bestuurslid. 
Hij was aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar. Helaas was Louis bij 
de vergadering  niet aanwezig, zodat op dat moment  geen afscheid van hem 
als bestuurslid kon worden genomen. 
 

Aan de rechter zijde van de tafel de herkozen Leon de Roij en de nieuwe bestuursleden Marc 
Bosch, Marja Pasmans en Yvette Cobben. 

Yvette Cobben deelde de vergadering meteen al mede bezig te zijn met het 
bekijken of het haalbaar is een reünieconcert te organiseren in oktober of 
november. Jean Boelen maakte bekend dat het 15e Galaconcert op 10 de-
cember a.s. doorgang zal vinden. Over dit concert en de solisten zie elders in 
dit Vooruitzicht. De uiteenzetting over de reis naar Sneek door Marc Verbeet, 
leidde tot een discussie of gezien de bezetting van het orkest de reis wel door 
moet gaan. Mede gezien eerdere mislukte pogingen om een concertreis te 
maken, heeft het bestuur de knoop doorgehakt en besloten te gaan, met een 
maximaal aantal aanvullingen van 8 tot 10 spelers. Door een donatie van het 
Damescomité kon de deelnameprijs ook nog aangepast worden. 

O.a. dirigent Sjef Ficker maakte gebruik van de rondvraag om de vereniging 
de spiegel voor te houden. Met respect voor ieders inbreng wees hij op het 
geringe repetitiebezoek, mag de discipline verbeterd worden, is het jammer 
dat de opleidingskosten zo laag zijn, mogen er meer concerten en repetities 
zijn en mag de afstemming met het K.T.K. beter. Rian Pasmans sloot af met 
het vragen naar een visie voor de toekomst. 
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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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De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
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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

WEERTS
Dorpstraat 1 - 6227 BK  Maastricht
tel. 043 3671188

Winkelcentrum “De Leim” 
Kopen bij Weerts, plezier voor jaren!

www.weertsonline.nl



  

     

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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Concert met Koninklijke harmonie Gronsveld  

Het viel toevallig samen. Het einde van het jeugdkamp met een concert 
door de leerlingen in Heppen, bij Leopoldsburg en het concert met de  
Koninklijke Harmonie van Gronsveld in café Groéselt in Gronsveld. En  
dat op de dag dat in Heer en de Heeg communicantjes waren.    
Acht jaar na het concert met Gronsveld een nieuw gezamenlijk concert. 
Enig geschuif met de aanvangstijd en de harmonie uit Gronsveld laten  
starten, leverden op dat Heer Vooruit om half vijf kon aanvangen 
compleet met jeugdleden van het kamp en Danique helemaal uit Noord 
Holland. 

Carol Magnée sprak de muziekwerken van Heer Vooruit aan elkaar. 
In de goed gevulde zaal van café Groéselt startte de Koninklijke harmonie
uit Gronsveld onder leiding van Léon Simons onder toeziend oog van hun 
geblesseerde voorzitter Jan Weling. Sjef Ficker nam het dirigeerstokje 
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over na de pauze onder toeziend oog van o.a. het bestuur van Heer 
Vooruit. Sjef Ficker had gekozen voor een gevarieerd programma met
werken van het Galaconcert, nieuwe werken en, om te eindigen. 
Een nieuwe mars Elkerliek. Het Heer Vooruit onderdeel mocht er zijn 
met drie kwartier gevarieerd musiceren. 

Concertdeel 
Heer Vooruit
1. Flashing Winds
2. Pierius Magnus
3. Skyliner
4. Ross Roy Overture
5. La Primitiva
6. Klezmer Karnival
7. Elkerliek



�����������������

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

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

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

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

�����
���������

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

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

�����������������

AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht
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Jeugd Heer Vooruit en Heugem op jeugdkamp 
door Charlotte Verbeet

Na verschillende succesvolle jeugdkampen van de leerlingen van Heer Voor-
uit stond nu een heel ander soort jeugdkamp voor de deur: een kamp samen 
met de jeugd van Heugem. Het stond al een lange tijd op de kalender:  22 
april,  half 7 verzamelen om vanuit Heugem met een bus naar het Belgische 
Heppen te gaan.
Daar aangekomen werden eerst de kamers verdeeld, de regels uitgelegd en 
toen was het tijd voor het eerste spel. Om iedereen met elkaar kennis te laten 
maken moest iedereen van zichzelf 2 eigenschappen verzinnen. Als er dan 
iemand was, die vond dat een van die twee eigenschappen ook bij zichzelf 
hoorde, sloot deze zich aan en vertelde dan over zichzelf. Nadat de jeugd en 
begeleiding kennis hadden gemaakt met elkaar was het tijd voor de eerste re-
petitie van het kamp. De jeugd van Heer plaatste zich tussen de nieuwe buren 
en toen leidde Willy Sour de eerste repetitie. Aangezien het 27 muzikanten 
waren, was de dirigent hier natuurlijk enthousiast over. 
   

Ook stond nog een bosspel op het programma voor de avond. Om 21.00u 
probeerde de jeugd nog langs de douane te rennen om binnen de tijd zoveel 
mogelijk smokkelwaar naar de overkant te brengen, met  of zonder zaklamp.  
Eenmaal uitgerend en terug bij het kampgebouw werden er nog spelletjes 
gedaan en bij het kampvuur gezeten waar de laatsten rond half 3 toch maar 
naar bed gingen.

De ochtend erna werden de leerlingen (op een verbazingwekkende lieve ma-
nier) wakker gemaakt. Na het douchen en ontbijt stond alweer de eerste re-
petitie op het programma. Alweer met een enthousiaste Willy en ondanks het 
vroege tijdstip ook enthousiaste muzikanten. 
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Om genoeg af te wisselen tussen de 4 repetities (afgewisseld tussen Willy en 
Remy Wolfs, de dirigent van Heugem ) die dag was er een spel bedacht voor 
een aantal uren: het chaosspel. Zoals de naam al verraad was het een grote 
chaos in en rondom het gebouw van groepjes die allerlei opdrachten voorbe-
reiden en deze erna aan de jury lieten zien. De opdrachten verschilden tussen 
‘doe iets geks met je haar’, waarin de potten gel ruim werden gebruikt en ‘maak 
een scene van een soap serie’ waarin de meest creatieve scenes werden be-
dacht, van ontvoeringen tot sprookjes.
                    

Aan het einde van het spel werd de uitslag bekend gemaakt, het groepje van 
Remy had gewonnen, doorgestoken kaart?  In de pauzes was er tijd om te ta-
felvoetballen, kaarten of het al onder de jeugd van Heer bekende Kubspel. Ook 
die avond ging de jeugd het bos in. Vlag veroveren was de bedoeling. Flink wat 
gegil, valpartijen en veel energie later was het een team toch gelukt de vlag te 
veroveren van het andere team. 
Niet van iedereen was de energie na het spel op, ook deze avond vertrokken 
de laatsten pas om 3 uur naar bed. Althans nadat het raadsel van ‘Het land 
van geen idee‘ was opgelost, wat voor sommigen meerdere uren heeft gekost.
De ochtend erna begon weer met douchen en ontbijten voordat er een gene-
rale repetitie plaatsvond met de samenspeelgroep. Het hele programma werd 
doorgespeeld voor het concert later die middag. Nadat alle kamers waren op-
geruimd, 2 repetities waren geweest en ook het Kubspel meerdere keren was 
gespeeld, was het na de lunch tijd om de ouders te ontvangen en het concert 
te geven.
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Het werd geopend door de samenspeelgroep, die samen met Josette Aerts 
tijdens het kamp aan een aantal stukken hadden gewerkt. Naast hun eigen 
instrument kwamen ook de Boomwhackers te pas. 
Na de samenspeelgroep was het tijd voor de andere muzikanten om hun stuk-
ken te laten horen die ze in een weekend hadden geleerd.
Onder andere Just give me a reason, Music, How to train a dragon en the 
Party Dance Mix werden ten hore gebracht, afgewisseld tussen de dirigenten 
Willy Sour en Remy Wolfs.

          
De reacties van de jeugdleden vallen makkelijk samen te vatten ‘volgend jaar 
weer!’. Echter was er niet veel tijd om na te praten voor de leden van Heer, 
ze konden namelijk allemaal snel terug naar Gronsveld, waar hen nog een 
concert te wachten stond. Maar tijd voor na- en bijpraten is er genoeg, in 
opgerichte Whatsapp groepen zijn de muzikanten van de twee verenigingen 
namelijk nog dagelijks met elkaar in contact. 
Dank aan André en Jolanda van Dijk aan de zijde van Heugem en Agnes 
Braeken aan de zijde van Heer Vooruit. 
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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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Tuinconcert Heerder Harmonieën geslaagd 

Zondag 26 juni was het de vraag: houden we het droog in de tuin van de 
Croonenhoff. Veelvuldig werd buienradar geraadpleegd, maar uiteindelijk viel 
de regen pas toen iedereen al lang weer naar huis was. 

Geslaagd mag het tuinconcert worden genoemd, waarbij Harmonie Heer 
Vooruit en de Koninklijke Harmonie van Heer om beurten de in grote getale 
aanwezige toeschouwers vermaakten.  Naast elkaar gezeten was het één 
groot Heerder muziekkorps. Zelfs de tenues waren afgestemd op elkaar: al-
lemaal een witte blouse met een rood of groen (door Agnes zelf gemaakt) 
vlinderdasje. 
 

Sjef Ficker dirigeerde zijn Heer Vooruit muzikanten, die het concert gebruik-
ten als generale repetitie voor het optreden op 2 juli in Sneek. Michel Bergen-
huizen leidde de muzikanten van de Koninklijke door het programma. 
   

Rode en groene strikjes kleden het Heerder korps
Voorzitter Raymond Braeken opende het concert en om beurten stonden de 
dirigenten op de bok te dirigeren. Aan de zijde van
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De twee dirigenten voor hun korpsen 

Heer Vooruit waren o.a. Elkerliek, Pierius Magnus en Ross Roy te horen. Aan 
de zijde van de Koninklijke harmonie o.a. Soldaat van Oranje, Het dorp, In-
diana Jones selection en Music. Het genre dat gebracht werd verschilde dus 
nogal van elkaar. 
Het concert werd gesponsord door de Rabobank. Hierdoor was gratis koffie 
en vlaai beschikbaar. Vlaai die echter, gelet op de veel grotere toeloop dan 
gedacht, snel op was. 
 

   
Na een fantastisch gevarieerd programma rondden de beide korpsen geza-
menlijk af. De Limburgse jagersmars klonk tegen de  gevels van de Croonen-
hoff en absolute uitsmijter was, hoe kan het ook anders, 'Hier mien dörrepke.  
Een schot in de roos bij het aanwezige publiek. Een begin van een zomertra-
ditie?
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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
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info@grummelke.nl
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Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

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

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

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

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

www.hoenjetpartytime.nl
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Jubileum Galaconcert op zaterdag 10 december

In de vorige uitgave van Het Vooruitzicht konden wij de sopraan Fenna Ogra-
jensek als eerste soliste van het Galaconcert 2016 bekend maken. Wij zijn er 
erg trots op nu te mogen melden dat we opnieuw een absolute top instrumen-
talist aan U mogen presenteren. 

De Italiaan Omar Tomasoni is solotrompettist van het Koninklijk Concertge-
bouworkest sinds augustus 2013. Tomasoni studeerde cum laude af aan het 
conservatorium van Brescia, waarna hij snel carrière maakte door de posi-
tie van solotrompettist te vervullen bij onder meer het Orchestra Filarmonica 
della Scala, het Janacek Festivalorkest en - van 2004 tot 2008 - het Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Zubin Mehta. 

Omar remplaceerde bij het Koninklijk Concertgebouworkest, het Mozart Or-
chestra en het Mahler Chamber Orchestra. Sinds 2008 was hij solotrompettist 
bij het orkest van Santa Cecilia in Rome onder Antonio Pappano. Wegens zijn 
verdiensten als actief lid van het European Union Youth Orchestra werd hem 
in 2003 de bronzen medaille van de Italiaanse Republiek toegekend. Omar is 
een fervent kamermusicus. Zo is hij lid en medeoprichter van het eclectische 
blaaskwintet Italian Wonderbrass.
De komst van Omar Tomasoni is mede te danken aan zijn collega bij het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest Bart Claessens die de voorbereidende 
"warming up" uitvoerde. Tijdens de verleden jaar door de NPO uitgezonden 
documentaire Bloed , Zweet en Snaren werd een aflevering geheel gewijd 
aan deze fantastische musicus die op jeugdige leeftijd al grote successen 
behaalde.via de link http://web.avrotros.nl/bloedzweetensnaren/player/
AT_2026949/ kunt u deze uitzending nog een keer bekijken.

Kaartverkoop gestart:
Ter gelegenheid van het 15e Galaconcert hebben we de prijs dit jaar met 
€  2,50 verlaagd naar € 15,00 per stuk. De kaartverkoop voor het Jubileum 
Galaconcert 2016 is inmiddels gestart.
Naast de gebruikelijke voorverkoop via Monique Budy en Kookwinkel Kicken 
bestaat ook de mogelijkheid om digitaal uw kaarten te reserveren.
Via een mail aan info@vriendenheervooruit.nl kunt u kaarten bestellen. U ont-
vangt dan een bevestiging en de kaarten worden toegestuurd.
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Op de website van Harmonie Heer Vooruit en op onze Faceboek pagina vindt 
u regelmatig nieuwe informatie over het Galaconcert.

Stichting 
Vrienden van 
Harmonie Heer Vooruit
 

Dag van de HAFA, 9 oktober a.s. 

De commissie Jeugd en opleidingen bereidt deze dag  al een tijdje voor, die 
plaatsvindt in Porta Mosana. Het opleiden van jonge mensen staat hoog ge-
schreven in het vaandel van Harmonie Heer Vooruit. Het werven van nieuwe 
muziekleerlingen begint bij de basisscholen. In samenwerking met de basis-
scholen Suringarschool en OBS de Perroen in Maastricht-Heer en Sandra de 
Jong Percussion & Music Education worden in de groepen 3, 4, 5 en 6 van 
twee scholen lessen gegeven en wordt de mogelijkheid geboden om actief 
deel te nemen aan het Schoolconcert op 9 oktober 2016. Er worden liedjes 
geleerd horend bij boek/verhaal ‘Muziek in het kippenhok’, een liedje met aan-
gepaste tekst over de harmonie (waanzinnig gedroomd) en de kinderen gaan 
zelf  instrumenten maken.

De doelstelling is tweeledig: Kinderen en ouders laten ervaren hoe leuk het 
is om muziek te maken en het werven van nieuwe muziekleerlingen voor de 
instroom van jonge kinderen in de opleiding.
Op zondag 9 oktober vindt het Schoolconcert 2016 plaats in het kader van de 
door Kumulus Maastricht georganiseerde HAFA dag. Aan het schoolconcert 
wordt medewerking verleend door het Harmonieorkest van Harmonie Heer 
Vooruit onder leiding van haar dirigent Sjef Ficker. Ook het K.T.K. en het Le-



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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Concertreis Sneek  door Jean Boelen en Agnes Braeken

En toen gingen we op reis. Na eerdere vergeefse pogingen was het bestuur 
de afgelopen maanden erg actief bezig om zoveel mogelijk muzikanten mee 
te krijgen naar Sneek. De keuze voor Sneek was duidelijk. In 2014 was Heer 
Vooruit gastheer van het Stedelijk Muziekkorps Sneek en er lag een uitnodi-
ging voor een tegenbezoek in Sneek.
Vrijdag 1 juli was het dan zover. Ruim voor het afgesproken tijdstip was bijna 
iedereen aanwezig bij Aen de Wan waar een luxe touringcar van de firma 
Hanneman gereed stond. Om 14.00 uur precies vertrok de bus, gevolgd door 
een busje met slagwerk en de uniformen, die voor deze reis professioneel 
in uniforme kledinghoezen waren verpakt. Chauffeurs Jean Pierre Sthijns en 
Pierre Budy hadden de taak op zich genomen om het busje te rijden in plaats 
van een plek in de bus,  waarmee normaal gesproken de muzikanten van het 
orkest van Andre Rieu vervoerd worden. Chauffeur/gastheer Bjorn Jorigas 
gaf aan wel gewend te zijn met een orkest te reizen en hij had zelfs voor een 
charmante hostess gezorgd die daar waar gewenst iedereen van een drankje 
voorzag.
 

Na een voorspoedige reis, met in het laatste uur hevige regen, arriveerden 
we omstreeks 18.40 in Sneek. Hier werden we bij het repetitielokaal van onze 
gastheren opgewacht door een groot aantal orkestleden die voor een warm 
welkom zorgden. Na een officieel welkomstwoord was het tijd voor de BBQ 
die ons werd aangeboden. Omdat het EK voetbal op deze avond de wedstrijd 
België tegen Wales op het programma had, wilde niet alleen onze Belgische 
Eveline de wedstrijd graag zien maar ook een aantal anderen hadden 
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bezorgd gevraagd of de wedstrijd te zien was. ‘Tovenaar’ Michel Badeaux om-
zeilde de afwezigheid van tv en internet en zorgde voor een uitstekend beeld 
via zijn laptop. Alles was geregeld voor een prachtige avond voor Eveline en 
natuurlijk ook voor de Nederlandse Belg Waddy Dzon, alleen de voetballers 
uit België werkten niet mee. 
   

Nadat we onze gastheren hadden laten kennismaken en Michel ook nog ijs 
voor koude drankjes had geregeld was het veel te snel 23 uur en moesten we 
naar Hostel Stay Okay. Hier maakte iedereen zijn bedje op en bracht een flink 
aantal Heer Vooruiters nog een lange tijd door in de bar waar het komende 
concert uitvoerig werd besproken.

Zaterdagmorgen stond in het teken  van een stadswandeling onder leiding 
van gidsen van de muziekvereniging. Nadat in het begin nog enige druppels 
vielen, werd het daarna prima weer voor een tocht door Sneek en bezochten 
we veel mooie plekjes in het centrum. Na de lunch stond voor het orkest een 
repetitie gepland in de concertlocatie.   
Het reisgezelschap, inclusief de nagereisde muzikanten en supporters was 
om 17.00 uur weer bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd in het hotel. Het 
concert dat om 20 uur begon werd goed bezocht door ruim 250 toeschou-
wers. Het eerste deel van het concert was voor Heer Vooruit. Het publiek 
genoot van een goed musicerend orkest onder leiding van Sjef Ficker,, die er 
ook deze keer weer in slaagde iedereen op het puntje van zijn stoel te krijgen. 
Een verrassing voor het publiek was de uitvoering van het Friese werk Pierius 
Magnus. Een imposant werk dat erg op prijs gesteld werd.



22

Na de pauze was het de beurt aan de gastheren, die een leuk en afwisselend  
programma speelden, waarbij ook twee solisten een mooie bijdrage leverden. 
Na afloop van het concert verkasten beide verenigingen naar het Stay Okay, 
waar het nog lang onrustig bleef.
Op zondag volgde een boottocht van ruim drie uur over het Sneekermeer, 
Langweerder Wielen en terug via Uitwellingerga.  Toen alle hens en hanen 
aan dek waren, heette de kapitein ons hartelijk welkom aan boord. Even daar-
na brak de zon door. Iedereen zocht daarom een plekje op het bovendek op. 
Al gauw voelden we dat de boot in beweging kwam. We voeren! De stemming 
zat er weer goed in. De hostessen hadden het  druk met iedereen te voorzien 
van een warm of koud drankje. We voeren langs ons hotel en de stad uit. Ie-
dereen genoot van het mooie Hollandse (Friese) landschap en alle grote en 
kleine bootjes die langszij voeren. Sommige al zwaaiend en roepend. Ook de 
jongens in de badjassen, die we de dag ervoor op het droge hadden gezien. 
Zowel op het voor- als midden- en achterdek werd genoten. Sommigen trok-
ken zich helemaal terug op het achterste benedendek. Een geschikt moment 
om het weekend nog eens in het hoofd de revue te laten passeren. Nadat we 
onder de opgehaalde brug richting de Langweerder Wielen voeren, werd het 
sein ” ETEN” gegeven. Enkele piraten bleven bovendeks kijken hoe de brug-
man de brug omhoog liet gaan. 
Enkele minuten later zat iedereen in de restaurantafdeling van de boot te 
wachten op wat komen ging. Marc Bosch werd aan een tafel van zes, verge-
zeld door vijf lieftallige dames ( Charlotte, Simone, Roos, Nicolle en Bernice), 
die hem nauwlettend in de gaten hielden, waardoor Marc niets tekort kwam!! 
en een geanimeerd gesprek met hem aangingen. Een van de hostessen, 
gaf uitleg om te voorkomen dat het een veldslag zou worden, op
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welke manier er van het buffet gebruik moest worden gemaakt. Maar allereerst 
kregen we een kop heldere groentesoep. Die ging er in als een bootwerker!!!  
Per tafel werd er als een kudde makke schapen van alles uitgezocht, van wit 
tot bruin brood, van krenten- tot suukerbrood. Allerlei soorten beleg, van zout 
tot zoet. Het was een beetje hilarisch toen het buffet vanuit de vloer  omhoog 
kwam. Allereerst zag je de kandelaar met kaarsen en menigeen waande zich 
in een crematorium. Dat idee werd snel vergeten, want daarna  heeft iedereen 
het zich goed laten smaken. 

Toen we weer bovendeks kwamen liepen de hostessen met ijs te leuren. De 
dames hadden al snel geen ijsje meer voor handen. Al smikkelend en smul-
lend werd er nog een klein uurtje genoten van de boottocht  en via de brug 
bij Uitwellingerga en over een aquaduct in de buurt van Sneek, voeren we 
opeens weer langs ons hotel en wisten we dat de gezellige en leuke tocht ten 
einde was gekomen. Wat hadden we weer geboft met het weer. Rond 14.00u 
meerden we weer aan op de plek waar we een kleine drie uurtjes geleden ver-
trokken waren. Het was een leuk onderdeel van de concertreis naar Sneek. 
 

  

Moe met mooie herinneringen arriveerden we weer in Heer.
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Op de bestuurstafel 

Tijdens de jaarvergadering bleek dat veel onbekend is bij de leden, waarmee 
het bestuur bezig is. Daarom heeft het bestuur besloten jullie vaker te infor-
meren over welke zaken die  ‘op de bestuurstafel’ liggen of hebben gelegen. 

Het uitgebreide bestuur met de drie nieuwe bestuursleden vergaderde in april, 
mei en juni in In den Hoof op eigen kosten. Centraal stonden uiteraard de eve-
nementen, die de afgelopen/komende maanden op ons afkwamen/afkomen. 
Aan bod kwamen de concerten met Gronsveld en Heer (overleggen met de 
andere verenigingen, programma,  pr, waar, omdat in de Wan niet kan,  tijdstip 
concert i.v.m. dirigenten etc.), de processie in Heer , Dodenherdenking (af-
stemmen, bloemen), Sneek (voorbespreken, plannen, bezetting, indelen ka-
mers etc., en vooral opvangen last minute wijzigingen) en de slotactiviteit op 
10 juli (letterlijk wie, wat, waar en hoe zeker, als de geplande locatie afbelt na 
een eerder akkoord). Een terugblik/evaluatie op het jaarfeest was er, zorgen 
voor de aanwezigheid van een tamboer-maitre hier, een paukenist daar of het 
terugkrijgen van een uniform/instrument. De nieuwe bestuursleden worden 
wegwijs gemaakt.  De HaFa-dag op 9 oktober vraagt nu al veel tijd (enkele 
bijeenkomsten voor de cie j en o en afspraken maken, organiseren) en Agnes 
Braeken gaat mee op jeugdkamp in Heppen. 

Sponsormogelijkheden voor diverse evenementen worden besproken en vra-
gen daarna acties. Jan Linders gaat niet door dit jaar blijkt daaruit en Rabo-
bank sponsort het concert van de Heerder harmonieën. De jaarvergadering 
van LBM, voorbereidingen op Preuvenemint worden bezocht en de commu-
nicatie vraagt aandacht voor de bijdragen in Markant, de nieuwsbrief en het 
Vooruitzicht. Dan zijn er nog de last minute activiteiten om toch nog mensen 
naar de tapcursus te krijgen en het buffet bij MVV te bemensen. 
Gevolgen bespreken van het stoppen van dirigent Willy Sour bij het leerlin-
genorkest, het onderhoud van de uniformen, passeren de revue. En daar-
naast zijn nog vele leden actief in de commissies om het bestuur voorstellen 
te doen en te adviseren. 

Kortom: bestuurlijk lag er van alles op de bestuurstafel. 
De uitkomsten bereiken jullie via o.a. de nieuwsbrieven. 
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10e editie van ´GAANK TOCH KIENE´ 
Ga d´r maar aan staan: Elk jaar weer tientallen prijzen verzamelen bij de 
(vooral) Heerder ondernemers om ieder jaar weer goed voor de dag te ko-
men. Met trots is dan ook al 10 jaar aangekondigd dat weer vele mooie prijzen 
te winnen zijn tijdens de jaarlijkse kienavond van het Damescomité van Heer 
Vooruit. Zo ook op 9 april jl. 

Drukte bij binnenkomst als de zaal open gaat

De opstelling in de zaal is net gereed, tijd om nog snel een broodje te eten is 
er nauwelijks, want ruim voordat de zaal open gaat staan de eerste bezoekers 
al te trappelen voor de deur om toch maar vooral die ene goede kienkaart te 
kunnen bemachtigen. Meer dan 100 prijzen staan die avond gereed om via 
het kienspel dan wel de loterij van eigenaar te verwisselen. 
Tevreden kunnen de dames van het Damescomité de zaal in kijken die goed 
gevuld is. Extra tafels zijn nog bijgeplaatst. Iedereen zit als Rob Boelen om 19 
uur de eerste kienen afroept. 

 

Het zijn vooral ook dit jaar weer de Heerder ondernemers die deze kienavond 
van het Damescomité mogelijk hebben gemaakt. Het Damescomité dankt de 
sponsors voor hun bijdrage. Met of zonder prijs, een gezellige avond
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hebben de bezoekers er in ieder geval aan over gehouden. Als de ligstoel 
als laatste prijs naar de winnaar gaat zit de drie uur durende 10e editie van 
‘Gaank toch kiene’ avond er weer op. Dank aan het Damescomité en haar 
ondersteuners Luc, John, Jo, Peter, Rob, Marc, Bèr, Wim en Charlotte. 

Snuffel- en kledingmarkt  16 oktober a.s. 
Op 16 oktober vindt in Aen de Wan weer de jaarlijkse snuffel- en kledingmarkt 
van het Damescomité plaats. Voor inschrijfformulieren kijk op www.heervoor-
uit.nl. Ook kan het Damescomité weer kleding gebruiken. Waar en wanneer 
de kleding ingeleverd kan worden volgt in de nieuwsbrieven van Heer Vooruit. 

HET DAMESCOMITE VAN HARMONIE HEER VOORUIT 
DANKT HAAR SPONSORS, KIENAVOND 9 april 2016:
Tandtechniek Steco, Einsteinstraat, Kicken Kookwinkel-Studio, Dorp-
straat, Kicken Tuinmeubelen, Bergerstraat, Voice Mode, Einsteinstraat, 
Gall en Gall, Burg. Cortenstraat, Slijterij Wijnhandel Het Raadhuis, 
Raadhuisplein, Klus- en Timmerbedrijf Paul Jaspers, St. Servatius-
weg, Kapsalon Cooleköpke. St. Servatiusweg, Beckers Electro, Burg. 
Cortenstraat, Bloemen Kicken, Burg. Cortenstraat, Café de Jokers, 
Dorpstraat, Rijwiel- en Bromfietshandel Quaaden, Akersteenweg, Bak-
kerij Jacqueline v.d. Weerdt, Akersteenweg, Friandises Chocolatier, 
Maastricht, July Albertz – Atelier Ludy’k, Cuyleborg, ’t  Kiesplenkske, 
Akersteenweg, Bakkerij Paulissen, Akersteenweg, Aarts Glashandel, 
Einsteinstraat, Formido, Nijverheidsweg, Tabaksspeciaalzaak Roel 
Geurten, Akersteenweg, Schoenmakerij Verheijen, Burg. Corten-
straat, De Groot-Janssen V.O.F., Raadhuisplein, De Ark, Sint Serva-
tiusweg, Maison Culinaire, Dorpstraat, Teheux Bodyline, Dorpstraat, 
Bakkerij De Lekkerbek, Einsteinstraat, Financieel Advies Bert Huben, 
Berg en Terblijt, Albert Heijn, Burg. Cortenstraat, Mw. en dhr. Cortjens, 
Schildersbedrijf Rob Smeets, Maastricht, Friture ’t Wachhuiske, Aker-
steenweg, Weerts Electro bv, Dorpstraat, Lou Visser, Nagelstudio Kim 
Collier, Dorpstraat, Slagerij Renkens, Einsteinstraat, Bàm Bàm Kinder-
mode, Bloemen Villa Vivante , ’t Rommedoeke, Etos, Plus Schriever, 
Winkelcentrum De Leim, Sportshop Relax, Dorpstraat, Imkerij Kenny 
Essers, Burg. Kessensingel, Infra Ligne, Einsteinstraat, Schols Schoe-
nen, Burg. Cortenstraat, Marion Mode, Akersteenweg.
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Pinksterprocessie 

De dit jaar vroege datum van Pinksteren zorgde ervoor dat de stadsproces-
sie (eerste zondag na 13 mei) gelijk plaats vond met de processie in Heer 
(pinksterzondag). Gevolg was dat een aantal groepen die normaal zowel in 
Maastricht als Heer meetrekken, nu kozen voor de binnenstad. Net als de car-
navalsoptocht, waar geen wagens aan mochten deelnemen, was de lengte 
van de processie daarom ook korter. 

 

Traditioneel presenteren de Heerder verenigingen zich op hun best. Zij wer-
den in de processie aangevuld met uiteraard de geestelijken, de misdienaren 
en o.a. de communiekinderen, Jezus en Moses, die ieder jaar in Heer meelo-
pen. Zo ook 15 mei. Vooraan in de processie trok Heer Vooruit onder aanvoe-
ring van Raymond Essers als tamboer-maitre. De Koninklijke harmonie van 
Heer sloot de processie. Ook de regen ontbrak die dag niet. Een bui zorgde 
ervoor dat de kinderen al eerder uit de processie werden gehaald en na afloop 
was het korps net op tijd binnen voor een droge nazit in Aen de Wan. 
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Wis geer….

•  Dat Rian Pasmans op tweede paasdag op wel een heel bijzonder instrument 
heeft gespeeld? Tijdens het opluisteren van de mis klonk een vogelfluitje. 
Het instrumentje is gevuld met water en heeft een speciale vorm (zie foto). 

•  Dat de instrumenten bus een nieuw uiterlijk heeft gekregen? Voortaan naar 
de zwart-witte bus van Kicken tuinmeubelen kijken (en niet meer naar 
geel-rood). 

•  Dat de ons van de Galaconcerten 2012 en 2013 bekende Kroatische Ana 
Rucner namens Bosnië Herzegovina heeft deelgenomen aan het Eurovisie 
songfestival? Wederom met een modern vormgegeven cello. In de halve fina-
les werd zij met Dalal Midhat Talakic en Fuad Backovic-Deen uitgeschakeld. 

•  Dat bestuur en korps aanwezig waren bij de Dodenherdenking op 4 mei 
op het Raadhuisplein?
•  Dat met goed gevolg Michel Badeaux en Marja Pasmans de tapinstructie 
voor het Preuvenemint hebben gevolgd. Zij werden streng bekeken, 
•  Dat Koen Mourmans voor de opleiding VMBO-TL is geslaagd, Simone 
Lochs voor VWO) en Charlotte Verbeet voor mbo juridisch medewerker?




