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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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Slotactiviteit 

Dag van de 
Blaasmuziek 

Preuvenemint

16 oktober 

Opening Tuin Opveld   

Ryan van Slycke 

15e Galaconcert

    
110 jaar HHV: 
Galaconcerten 
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Voorwoord

Zondag 16 oktober is de deadline van dit Vooruitzicht. En niet zomaar na-
tuurlijk, want op die manier kunnen we nog deze ‘drukke’ zondag voor Heer 
Vooruit met de kleding- en snuffelmarkt, een hele dag repeteren voor het 
Galaconcert en de buffetten bij MVV meenemen.  Een afsluiting van de eerste 
maanden na de zomervakantie, waarin alweer van alles plaatsvond. 

De grootste activiteit was ongetwijfeld het project rond de Dag van de Blaas-
muziek. De commissie jeugd en opleiding was maanden bezig met de voor-
bereiding van dit project dat startte met lessen op twee basisscholen, een 
hoogtepunt kende met een Schoolconcert en ook daarna nog een vervolg 
kende. Lees er meer over in dit Vooruitzicht. 

We pakken de draad op vlak voor de zomervakantie. Het seizoen 2015-2016 
wordt afgesloten met een slotactiviteit bij de Maasgouwschool. Alle geledin-
gen presenteren zich voor vooral eigen publiek en voor het KTK is dat al weer 
enige tijd geleden. Leuk dat ze zich weer presenteren.  

Een van de eerste activiteiten na de zomer is altijd Preuvenemint en ook daar 
waren we weer bij deze keer. Net zoals Heer Vooruit present was bij de ope-
ning van de herstelde tuin/bos bij het klooster Opveld. Mooi plaatje als Heer 
Vooruit zo door het bos trekt. Iets dat niet start na de vakantie maar in de va-
kantie gewoon doorgaat, is het ophalen van het oud papier. Ieder 4e zaterdag 
van de maand staan onze leden weer klaar. 

Vanaf nu is veel gericht op het a.s. 15e Galaconcert, dat 10 december a.s. 
weer in het MECC zal plaatsvinden. De solisten zijn bekend en de voorver-
koop is gestart. U bent er toch zeker bij als Jef Ficker en zijn muzikanten zich 
zelf presenteren en de solisten begeleiden?

Veel leesplezier weer!

Redactie Vooruitzicht 
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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
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Dorpstraat 1 - 6227 BK  Maastricht
tel. 043 3671188

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

www.weertsonline.nl
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Slotactiviteit onderdak bij Maasgouwschool 

De afsluiting van het muzikale seizoen 2015-2016 vond onderdak bij de 
Maasgouwschool. Waar eerder een akkoord was met het Leeuwenborgcol-
lege, moesten we uiteindelijk toch uitwijken naar de Burgemeester Corten-
straat. Alle geledingen van het korps zouden zich presenteren die dag, die 
ook nog in het teken stond van het eerste optreden van het K.T.K. onder lei-
ding van Jos Stoffels en het laatste optreden van het Leerlingenorkest onder 
leiding van Willy Sour. 

‘Waar is Wally?’ was het thema en in Wally-uitrusting waren enkele muzi-
kanten te bespeuren in het K.T.K., dat het spits afbeet. Jos Stoffels met zijn 
muzikanten zorgden voor een gevarieerde opening van de dag. Compleet 
met autoclaxon, bespeeld door Kyara 

          
Het was het eerste optreden van het K.T.K. onder leiding van instructeur Jos 
Stoffels. Na dit eerste optreden stond het Damescomité klaar met de zoet-
waren, die er in gingen als zoete broodjes. Intussen was het leerlingenor-
kest begonnen met de voorbereidingen op het laatste optreden onder leiding 
van Willy Sour. Eigenlijk waren ze daar al veel eerder mee begonnen. Nog 
voordat het publiek arriveerde hebben zij al gerepeteerd onder leiding van 
Josette Aerts om een verrassingsmuziekwerk voor Willy te oefenen. 

Compleet met een bretel met Friese pompeblêden betreedt Willy de bok. 
Een keuze was gemaakt uit de muziekwerken die de afgelopen jaren werden 
gespeeld. Lindy Mast kondigde de werken van het Leerlingenorkest aan en 
leidde ook de afscheidsceremonie van Willy. Een afscheidskaart ontbrak ui-
teraard niet, de regen wordt voortaan gepareerd met een paraplu voorzien 
van de namen van de leerlingen.
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En dan komt het laatste nummer. Eerder was een poging om dit nummer te 
spelen gestaakt, maar nu moest Willy toch het nummer van Maja de bij dirige-
ren. De pupiters werden voorzien van Maja posters, op Willy’s hoofd werden 
de sprieten van de bij aangebracht en zo werd Maja de bij en het vriendje 
Willy ten gehore gebracht. 

Bij het Leerlingenorkest werd niet alleen afscheid genomen van de dirigent, 
maar ook van Nancy Willems. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor het Leer-
lingenorkest. Nancy bedankt! Daphne en Koen nemen afscheid om volgend 
seizoen door te gaan bij het Harmonieorkest en bij het K.T.K. 

Het derde optreden was voor het Harmonieorkest onder leiding van Sjef Fic-
ker. Hier geen eerste of laatste optreden van de dirigent, maar een vervolg op 
een prachtig concert in Sneek. Wel ook hier een afscheid, namelijk van Roos 
van der Linden. Zij gaat naar Genève voor een paar jaren. Toegezongen door 
Huub Boelen verliet zij aan het einde van de dag op de fiets het terrein, nadat 
zij van iedereen afscheid had genomen. 
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Verdiensten 
Op initiatief van de nieuwe bestuursleden werden twee leden van Heer Voor-
uit in het zonnetje gezet voor hun verdiensten voor de vereniging het afge-
lopen jaar: Nico Konings en Jo Hoofs. Nico voor zijn nimmer aflatende inzet 
om iedereen te voorzien van de benodigde muziekstukken. Jo voor zijn om-
vormingstraject van saxofoon naar percussiewerker. Heren, ut tuurtsje vaan 
Royale is uuch vaan harte gegund. Smakelijk. 

Het sluitstuk van de middag was voor de frituurwagen. Gretig werden de ont-
vangen bonnen omgewisseld voor frites en snacks. Daarna restte voor de 
organisatie nog het opruimen van het terrein, want daar werd maandag weer 
gebruik van gemaakt. Agnes bezorgde de school nog een attentie voor het 
gebruik van het terrein. We waren blij dat we met dit weer onder dak waren bij 
de Maasgouwschool.
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Afscheid van Willy Sour als dirigent Leerlingenorkest

Het Leerlingenorkest was druk bezig geweest met de voorbereidingen op het 
afscheid van Willy Sour als dirigent. Nog een keer zou Willy voor de ‘troepen’ 
staan. Na afloop samen op de foto natuurlijk.



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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Het Schoolconcert, de voorbereiding door Agnes Braeken 

Met het motto: ”Beter goed gepikt, dan slecht verzonnen”, is de Commissie 
Jeugd & Opleidingen aan de slag gegaan met de vraag van Kumulus op 14 
juli 2015 om een werkgroep te vormen, samen met Maastrichtse muziekver-
enigingen, om te onderzoeken op welke manier en moment in het jaar 2016 
een wervingsmoment te organiseren.
Josette Aerts heeft ons als lid van de commissie een goed en al uitgevoerd 
idee aan de hand gedaan om dit muziekproject te laten slagen. Josette heeft 
namelijk met haar harmonie in Blerick voor de Kinderboekenweek dit project 
mee georganiseerd. Zij heef gezorgd dat wij het boekje “Muziek in het kippen-
hok” met alle toebehoren mochten gebruiken en daar waren wij de harmonie 
van Blerick  enorm dankbaar voor. Vandaar ons motto!

      
Op de eerste bijeenkomst bij Kumulus m.b.t. het organiseren van de toen nog 
HAFA-dag waren 7 verenigingen, die aan de slag gingen.  Uiteindelijk bleven 
er 5 over. Lindy, Josette en Agnes hebben de workshop 'Creatief jeugd en 
leden werven' gevolgd,  die door het Huis van de Kunsten Limburg werden ge-
organiseerd. In maart werd in de commissie genotuleerd bij het kopje: “Wer-
ving”: Op 9 oktober 2016 een Hafa-dag organiseren met de hele harmonie. 
Eerst 5 weken lessen op scholen en dan als afsluiting de Hafa-dag. Sjef Fic-
ker vragen mee te denken en bedenken wie die lessen op de scholen geeft. 
En dan op welke scholen? Agnes heeft als buren PC Suringarschool in Heer 
en zij heeft jaren gewerkt op OBS De Perroen in De Heeg. De contacten 
op beide scholen lenen zich goed om dit project daar te laten plaatsvinden. 
Aangezien het hele project het een en ander gaat kosten qua lessen van 
muziekdocent (met conservatorium diploma), vervoerskosten muziekdocent, 
vergoeding voor muziekwerken, organisatie  etc. heeft Josette de Stichting 
Vrienden van Heer Vooruit, in de persoon van Jean Boelen,
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bereid gevonden een subsidie bij de LBM aan te vragen. Dat is uiteindelijk 
met dank aan Jean, ook gelukt. 
    

    
Op de PC Suringar zouden we in de combigroepen 3 /4 en 5/6 in totaal 45 
kinderen les geven. Op OBS De Perroen de groepen  3,4,5 en 6, maar door 
een interne lesprogramma wijziging, uiteindelijk naar groep 7 en 8. Door toe-
doen van Lianne, de leerkracht van groep 8, heeft doelgroep 4 en 5 toch in-
strumentjes geknutseld en de liedjes geleerd waardoor zij gemotiveerd waren 
om naar ons “Schoolconcert” te komen. In totaal 143 kinderen. Beide scholen 
bij elkaar 188 kinderen. 

Dat zou niet passen in Aen de Wan en daarom weken we uit naar het Porta 
Mosana College, waarvoor Lindy  de contacten legde De aula leent zich goed 
voor dit soort concerten. In overleg met Henk van den Hof, werd bekeken of 
de ruimte voldeed. De Stichting Vrienden van zorgden voor licht, geluid, cate-
ring en kramen om na afloop van het concert de kinderen letterlijk en figuur-
lijk te laten proeven aan de instrumenten die ze tijdens het concert hadden 
gehoord. Daar was de Cie J&O enorm blij mee. De start van het project was 
op vrijdag 23 september. Drie voorbereidende lessen (waarin instrumentjes 
werden geknutseld en liedjes (Lieve haan, Een nieuw lied en De Kippenhok 
rock) werden geleerd en geoefend, Het Schoolconcert op zondag 9 oktober 
en als nazorg twee vrijdagen, 14 en 21 okt., lessen over de instrumenten die 
na het concert in de opgestelde kramen te zien waren geweest: Alle kinderen 
hebben een inschrijfformulier voor muzieklessen bij HHV meegekregen. Af-
wachten wat dat oplevert. 
Tijdens de voorbereidingen zijn we geconfronteerd met enkele tegenslagen. 
Allereerst bleek het een heel grote uitdaging te zijn een geschikte muziekdo-
cent te vinden die op vrijdag de lessen op de scholen kon verzorgen. Toen we 
eenmaal iemand hadden, kreeg deze persoon opeens een baan aangeboden.
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Gelukkig vond Josette op de valreep Claudy van Bokhoven, collega-muzikant 
bij Blerick, bereid op heel korte termijn de lessen te willen geven. Het toeval 
wil dat Claudy deze lessen ook had verzorgd bij het project in Blerick.
 

De volgende tegenslag was, dat onze dirigent Willy Sour, besloten had de ba-
ton erbij neer te leggen. Door de concertreis naar Sneek kwamen we toevallig 
in aanraking met twee kandidaten. Tijdens een sollicitatierondje werd Wouter 
Pletzers onze nieuwe dirigent. Omdat we de repetities van het LLO voor de 
maand september en Het Schoolconcert moesten plannen en niet wisten of 
we tegen die tijd een nieuwe dirigent zouden hebben, heeft de Commissie 
Sjef Ficker en Josette Aerts gevraagd deze repetities te willen verzorgen. Bei-
den hebben dit met veel plezier en elan gedaan.
Stilaan kwam 9 oktober de Hafadag, waarvan de naam inmiddels veranderd 
was in “Dag van de Blaasmuziek Maastricht 2016”, steeds korter bij. De Cie 
is tot slot op zoek gegaan naar iemand die het hele concert aan elkaar zou 
moeten praten, het verhaal voorlezen én zingen. We hadden Katja Henz al 
een heel tijdje in ons hoofd maar pas op zat 3 sept.! hebben wij ons eerste 
gesprek met Katja gehad. Gelukkig was Katja meteen enthousiast. Ze zag het 
helemaal voor zich. Ondanks de drukke tijd rond de opnames voor haar cd’s 
wilde Katja dit dolgraag doen. 

De lessen in de scholen verliepen naar wens, maar de priemende vraag was: 
komen er überhaupt en hoeveel kinderen naar het concert? Via social media 
is er meer dan voldoende reuring gemaakt. 
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Kumulus volgde ons project op de voet. Josette Aerts had ondertussen Pieter 
Jansen (muzikaal adviseur van HHV) benaderd met de vraag of hij jury wilde 
zijn bij het beoordelen van de gemaakte instrumentjes. Daar hadden we een 
soort wedstrijdelement aan verbonden om kinderen naar het concert te krij-
gen. Uiteindelijk zou ieder kind een prijs krijgen een memoboekjes met HHV 
stickers (ontwerp Dennis Wouters, die ook getekend heeft voor de instrument-
borden boven de kramen). 85 kinderen waren aanwezig, met aanhang bijna 
200 personen.
Later zou Kumulus op haar Facebook site schrijven: “Het knetterde, het tet-
terde en het bazuinde rond! Wat een muzikale middag in Heer. Kinderen diri-
geren en het publiek klapt mee. Chapeau voor harmonie Heer Vooruit”.
 

Het Schoolconcert, het Concert door Charlotte Verbeet
Op 9 oktober was het dan zover; De Dag van de blaasmuziek. Hij begon al 
vroeg om 09:00 uur verzamelden de eerste helpers al om de aula van het 
Porta Mosana om te bouwen. Er moest plek zijn voor 200 mensen om te zit-
ten, kinderen vooraan op de banken en de ouders erachter op stoelen. De 
marktkraampjes werden opgebouwd die later versierd werden door de leden. 
Het podium moest klaargemaakt worden zodat de harmonie daar kon spelen 
en de muziekinstallatie en diapresentatie werden klaargemaakt. Buiten aan 
het hek werd het spandoek van de dag van de blaasmuziek opgehangen 
terwijl binnen iedereen druk in de weer was. Maar na 2 uur lang door gewerkt 
te hebben zag het er al super uit. Het orkest zat klaar op het podium, het KTK 
kon beginnen met de laatste keer repeteren, de tafels en bekers 
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voor de cupsong stonden klaar, de muziek werkte en de kraampjes stonden al 
klaar om later gebruikt te worden.
       

Het concert was in een woord geweldig! Het KTK opende het concert met 
een mars, die werd ondersteund door een beat. Daarna heette Katja Henz, 
die deze dag de presenteerrol had, het publiek welkom. Het harmonieorkest 
speelde het nummer ‘Waanzinnig gedroomd’. Echter de leerlingen van OBS 
de Perroen en de Suringarschool hadden een andere tekst geleerd. En dit 
werd goed meegezongen!

Omdat het thema van het concert draaide rondom de Kinderboekenweek 
ging Katja verder met het vertellen van het verhaal ‘Muziek in het kippenhok’. 
Terwijl Katja het verhaal vertelde speelde op het doek boven het orkest een 
PowerPoint af met daarin de illustraties uit het boek. Ook het orkest deed 
mee met het verhaal te vertellen en dat wel door muziek te maken. Het orkest 
speelde de nummers Kippenhokrock, Een nieuw lied en Lieve haan die door 
Katja en de leerlingen van de scholen werden meegezongen. En wederom 
werd dit enorm hard meegezongen.
Tijd voor een bekend nummer bij de leerlingen; Let it Go uit de Disneyfilm 
Frozen. Hier hadden ze niet voor geoefend in de lessen met Claudy, maar dit 
was verder geen probleem om het toch mee te zingen. Ditzelfde gold voor de 
melodie van de cupsong. De harmonie speelde het nummer en een aantal 
leerlingenorkest leden speelde de melodie mee op bekers. Maar hier waren 
ze niet alleen in want veel leerlingen waren de melodie aan het meeklappen 
met hun handen of instrumentjes. Hierna maakten de leerlingen meer kennis 
met Sjef Ficker. Na een aantal vragen aan de dirigent kwamen 5 leerlingen op 
het podium om ook eens een orkest te dirigeren. Dit leverde 5 totaal verschil-
lende varianten op van het liedje ‘Lang zal ze leven’. Toevallig dat Wies jarig 
was vandaag..? Dus een bloemetje
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De leerlingen mochten hierna hun zelfgemaakte instrumentjes uithalen. Deze 
werden gejureerd door Pieter Jansen die speciaal voor ons nog even een keer 
jurylid was geworden. Nadat ons jurylid met een kritisch oog de instrumen-
ten had bekeken (en het enthousiasme van de muzikantjes) heeft hij iemand 
uitgekozen met een instrument dat pakweg 3x zo groot was als zijzelf. Deze 
instrumentjes zijn uiteraard ook gebruikt. De leerlingen moesten de melodieën 
die de harmonie speelde op hun instrumentjes naspelen. De ouders werden 
hier niet gespaard, het bleek voor hun toch erg moeilijk om een echo oefening 
te doen met de harmonie.
Maar Pieter was erg vrijgevig. Hij vond dat iedereen er geweldig uitzag met 
hun instrumenten en besloot iedereen een prijsje te geven. Nadat de harmonie 
afsloot met Do-Re-Mi/ Waanzinnig gedroomd, waarin alle kinderen voor de 
harmonie mochten komen staan op de trappen werd het tijd dat de leerlingen 
bij de marktkraampjes terecht konden. Hier stonden de leden van de harmonie 
vervolgens klaar om de kinderen allemaal te laten spelen op hun instrument. 
En ook dit was een succes. Er stond al vrij snel een rij om onder andere de 
hoorn, hobo en saxofoon uit te proberen.  En wat waren veel kinderen trots en 
blij als ze geluid kregen uit de instrumenten. 

Wis geer…..

• Afscheid Jean Boelen bij Mercedes
In augustus jl. heeft Jean Boelen afscheid genomen van zijn werkzaam leven. 
In het gebouw van Mercedes in Randwijck nam hij afscheid en als verrassing 
waren de Heer Vooruit muzikanten, die niet op vakantie waren aanwezig. 

• Start dirigent Leerlingenorkest 
Op 23 oktober jl. is Wouter Pletzers gestart als dirigent bij het Leerlingenorkest. 
We proberen Wouter in het volgende Vooruitzicht aan het woord te laten. 

De familie Verbeet dankt jullie voor de vele blijken van medeleven 
bij het overlijden van Henk Hurkmans. Dank voor de kaarten, emails, 

bijwonen crematie, app berichten etc. Het is een steun in tijden 
dat iemand je vrij plotseling komt te ontvallen. Dank daarvoor!
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   35e editie 
   van het Preuvenemint 

   Het laatste volle weekeinde van augustus vond de  
   35e editie van het Preuvenemint plaats en Harmonie 
Heer Vooruit was er weer bij. Op zaterdag en zondag werd de tent bemenst.  
Op tijd waren de helpers bijeen, zodat we geen hulp van buitenaf nodig had-
den en de clubkas dus volledig genoot van onze inzet. 
Onder tropische omstandigheden begon zaterdagmiddag de eerste groep. Al 
spoedig verschenen de eerste berichten op facebook. Na aanvankelijk rustige 
middaguren barstte het publieksgeweld in de avonduren los. En omdat het zo 
warm was, waren de kelen dorstig. En van drinken krijg je dorst, dus het was 
hard doorwerken. Totdat omstreeks 23 uur een onweer los barstte en zelfs het 
optreden van Beppie op het nieuwe grote podium werd onderbroken. 

  
                                                      De starters op 
              zaterdag 

Zondag openden om 12 uur de poorten van het Vrijthof. Een deels nieuwe 
ploeg was op het Vrijthof aanwezig. De eerste middaguren waren heel over-

zichtelijk, maar rondom etenstijd be-
gon de drukte op gang te komen. 
Circa half één verlieten de HHV-ers 
het Vrijthof. Moe maar voldaan. Het 
bestuur dankt iedereen die zich voor 
of achter de schermen heeft ingezet.  
Een deel van de speeltoestellen ver-
spreid over de stad, het doel van de 
opbrengst van het Preuvenemint dit 
jaar, is er door jullie inzet gekomen.
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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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16 oktober: Iedereen bezig voor Heer Vooruit

Zondag 16 oktober zijn de leden en vrijwilligers bezig voor Heer Vooruit. Liefst 
drie activiteiten vinden die dag plaats en van totaal andere inhoud: De mu-
zikanten trekken zich terug in de Klaekeburg in Heugem om een hele dag te 
repeteren voor het a.s. galaconcert, het Damescomité heeft haar jaarlijkse 
snuffel- en kledingmarkt in Aen de Wan en 's middags moeten twee buffetten 
bij MVV worden bemensd. Kortom letterlijk alle hens aan dek die dag. Terwijl 
de zon schijnt kruipen de meesten naar binnen, alleen de MVV ploeg heeft 
geluk. Die medewerkers krijgen iets van de zon mee. 

Buffetten bij MVV-Dordrecht 

Zaterdag opbouwen in Aen de Wan is de eerste stap voor de kleding- en 
snuffelmarkt. De mannelijke hulptroepen zijn daarmee klaar voor de zaterdag 
maar de dames wacht nog het sorteren van de kleding. De boutique van Griet 
moet immers weer draaien. Vele tafels gevuld met kleding en het podium met 
vele rekken eveneens vol met kleding. 
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Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

EIJSDEN
Emmastraat 1

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

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur
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6226 GR Maastricht
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info@bloemenkicken.nl
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De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
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Gelukkig Nieuwjaar
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St. Josephstraat 50a
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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

Burgemeester

De Sint en zijn Pieten zijn weer in Nederland
Ook dit jaar zullen zij een bezoek brengen aan 
Harmonie Heer Vooruit. 
Op zondag  20-11-2016, van 10:30 – 12:30 uur 
(inloop vanaf 10u) in Aen de Wan. 
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Vele kilo's worden ook op voorhand al bestemd voor de kiloprijs zakken omdat 
ze niet voldoen aan de criteria schoon en bruikbaar.  Zondagmorgen staan in 
de Wan minder standhouders dan normaal te wachten op de bezoekers. Dit 
omdat vrijdagavond drie huurders alsnog afzagen van de toegezegde deel-
name.  Bezoekers staan vanaf 9 uur te wachten tot de standhouders klaar zijn 
met het inrichten van de stands. Een half uur voor de geplande opening gaan 
de deuren open en kunnen de eerste deals plaatsvinden.

Leuk detail die dag is een groep vluchtelingen die onder begeleiding leren 
winkelen. Eerst geld pinnen en vervolgens betalen, waarbij ze geldbriefjes 
zonder scheuren willen terugontvangen. 

Om 10 uur start Jef Ficker in Heugem zijn repetitiedag met circa 30 muzikan-
ten. Voor het eerst wordt fors gewerkt aan het aanstaande galaconcert. De 
eerste contouren van het programma worden duidelijk, maar die verklappen 
we uiteraard niet. Ook voor de inwendige mens wordt tijdens de lunch ge-
zorgd, die uiteraard buiten in de zon  plaatsvindt. Gevolg is wel dat de bezet-
ting na de lunch gekrompen is. Het is dan ook al de derde zondag op rij dat 
een beroep wordt gedaan op de muzikanten na de opening van de tuin bij 
Opveld en het Schoolconcert in het teken van de dag van de Blaasmuziek.
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Een dag repeteren 
in Heugem 
voor het Galaconcert 

Tegen de tijd dat de kledingmarkt zijn hoogtepunt al heeft gehad starten de 
werkzaamheden omstreeks een uur bij MVV. Het is die zondag puzzelen voor 
de personele bezetting. Een aantal 'vaste' MVV krachten moeten naar Heu-
gem of de Wan, maar het lukt Raymond ook in de Geusselt een HHV-team op 
te stellen. Zij zien hoe MVV ook deze wedstrijd wint en ’s middags als tweede 
terug te vinden is op de ranglijst. Met het bemensen van de buffetten onder 
de noord tribune en onder het bezoekersvak is weer gevolg gegeven aan het 
verzoek van de stichting ‘Veer zien MVV’ om negen wedstrijden deze buffet-
ten te bemensen. 

En de penningmeester, die moet er uiteindelijk wel bij varen als vertegen-
woordiger van de gehele vereniging. 
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Opening Tuin Opveld 

Die dag ((2 oktober) had Jean Pierre Sthijns een dubbelfunctie. Als lid van 
het comité, dat zich had ingezet voor het opknappen van de tuin rondom 
klooster (kapel) Opveld was hij al vroeg uit de veren om het bos/terrein in te 
richten voor de opening. Op relatief korte termijn, binnen een jaar  waren de 
vrijwilligers met een kleine financiële ondersteuning erin geslaagd het park op 
te knappen, in die zin dat o.a. de paden waren aangepakt en een bank werd 
geplaatst tegenover de Bernadettegrot. 
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In de werkgroep Renovatieproject Kloostertuin Opveld werkten de beide 
buurtplatforms van Heer en Vroendaal, IVN Maastricht, de zusters ,de bewo-
ners van de Heerenhof  en Sint Servatius  samen. 
Jean Pierre’s tweede rol was die van muzikant van Heer Vooruit. Omstreeks 
half elf had hij daarom zijn werkkleding verwisseld voor het uniform van Heer 
Vooruit. Het korps arriveerde om kwart voor elf waarna de opening volgde 
door wethouder Gerdo van Grootheest nabij de kapel. Een  zitbank werd ont-
huld waarna het gezelschap achter Heer Vooruit, voor de gelegenheid met 
tamboer-maitre Jean Marie Wolfs, het bos introk naar de weide, waar die dag 
van alles te doen zou zijn. 
Prachtige beelden leverde dit op van Heer Vooruit op deze zonnige dag in het 
bos. Weer een activiteit in de Heerder gemeenschap waar Heer Vooruit bij 
aanwezig was.  Met een comeback van Math. 
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Ryan Van Slyke: Thank You Maastricht Heer Vooruit

Hello! My name is Ryan Van Slyke, and I am a bachelor's student from the 
United States studying music (trombone) and foreign policy at Indiana Univer-
sity-Bloomington. I spent two months in Maastricht this past summer working 
at the United Nations University and playing/performing with Harmonie Heer 
Vooruit

I was fortunate to join Harmonie Heer Vooruit for repetitions on Tuesday nights 
as well as on a concert tour to Sneek the first weekend of July and the final 
concert of the season on July 10th here in Maastricht. As a musician and an 
international citizen, it was such a unique experience to work with and learn 
from musicians in a foreign country and engage in repetitions and concerts in 
a foreign language.

I learned a great deal from being with Harmonie Heer Vooruit, from overall 
concepts of sound and blend to some basic Dutch vocabulary and important 
cultural lessons as well. I especially enjoyed joining the harmonie for their 
concert in Sneek, which was a great opportunity to see a different part of the 
country, listen to different harmonies, and perform in an international setting 
with a harmonie. 

It was also a great time to get to know and meet more people from the harmo-
nie and discuss everything from Donald Trump to music to the Euros! Overall, 
I learned so much from the experience with Harmonie Heer Vooruit and am 
really appreciative of the opportunity to get to know and perform with them. 

Dear Harmonie Heer Vooruit, 
I wanted to take a moment and thank you all again for the opportunity to get 
to know you and play and perform with you this past summer when I was in 
Maastricht for an internship these past 2 months. 

Throughout my time in Maastricht, I always looked forward to repetition on 
Tuesday nights because I really enjoyed working with all of you to create 
beautiful music, as well as getting to know all of you better. I learned so much 
from working with the harmonie, from functioning in repetitions in a foreign 
language to overall concepts of sound and blend for the harmonie.



  

     

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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I really enjoyed getting to play with some excellent trombonists, and I can't 
wait to listen to recordings from your upcoming Gala concert this December. I 
had a great time with all of you in Sneek on July 2nd, between the concert and 
getting to talk and meet some new people in the harmonie! 

I hope I can come back to Maastricht in the near future, and if I do I'll definitely 
let you all know in case I can come to a repetition or concert!
Thank you all again for being so welcoming and helping make my time in 
Maastricht so special! I sincerely appreciate it!

Best Regards, 
Ryan Van Slyke
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Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl
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❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
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❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
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Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
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15e Galaconcert met drie topsolisten

Voor de 15e editie van het jaarlijkse Galaconcert op zaterdag 10 december 
aanstaande, is de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit er in ge-
slaagd om een drietal top solisten te contracteren. Hierbij is men er van uitge-
gaan, bij deze jubileum editie van het Galaconcert een zo gevarieerd mogelijk 
programma aan te bieden.
De stichting is ongelofelijk trots, in de persoon van Omar Tomasoni, een van 
’s werelds beste trompettisten naar Maastricht te halen. Hij is solo trompettist 
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en concerteert in de grootste en 
mooiste concertzalen ter wereld.

   

Omar Tomasoni    Fenna Ograjensek 

De Limburgse Sopraan Fenna Ograjensek , is een veelgevraagd én veelzij-
dige zangeres. Ze voelt zich als een vis in het water in opera- en concertreper-
toire, maar zet ook graag haar tanden in kamermuziek en nieuwe composities 
van hedendaagse componisten. Zij staat bekend om haar warme stemgeluid, 
muzikaliteit en connectie met haar publiek.
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De uit Noorbeek afkomstige Imke Heitzer volgt de sporen van haar zus Bri-
gitte die een aantal jaar geleden eveneens te gast was bij het Galaconcert van 
Harmonie Heer Vooruit. Imke beheerst meerdere stijlen . Ze zingt met grote 
orkesten maar ook met haar eigen band. Zij zal in het tweede deel van het 
programma voor het voetlicht treden. 

En natuurlijk presenteert het Harmonieorkest onder bleiding van dirigent Sjef 
Ficker zich. 

   

Imker Heitzer    Sjef Ficker 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vindt het concert plaats in het auditorium 
van het MECC. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur kunt 
u in de foyer al terecht voor een kop koffie of een ander drankje.

Na afloop van het concert bent u van harte welkom op de after party in de 
foyer van het MECC om samen met bestuur, dirigent en muzikanten te toas-
ten op het 15e Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit.

Voorverkoop: 
Mevrouw Monique Budy, Desirée Leesensstraat 34 te Heer-Maastricht. 
Tel. 043 3614014    Per email via: info@vriendenheervooruit.nl 
De toegangskaarten voor de jubileum-editie zijn in prijs verlaagd naar € 15,00.
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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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De partner voor al uw fiscale  
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Minderbroedersberg 5 

6211 LK Maastricht 
T: 043 30 20 20 5  

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 

www.bakkerijlekkerbek.nl

coninxkeukens@live.nl
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Heer Vooruit 110 jaren: Het Galaconcert in die jaren

Bij een jubileum hoort ook een terugblik. Tot 100 jaar is alles keurig beschre-
ven in het boek dat ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan is uitgegeven. 
Dus we kunnen ons beperken tot de periode 2006-2016, van 100 tot 110 jaar 
Heer Vooruit. Een van de terugkerende concerten in die periode is het Gala-
concert dat jaarlijks in november dan wel december plaats vindt. Het Galacon-
cert kent dit jaar eveneens en jubileum met de 15e editie. Weer in het MECC. 

Jean Boelen 
in 2015 

Het Galacomité van Heer  Vooruit heeft in die jaren telkens getekend voor de 
organisatie. De laatste twee jaren tekent de Stichting Vrienden van Harmonie 
Heer Vooruit voor de organisatie, maar Jean Boelen blijft in beide gevallen 
optreden als voorzitter. En het team om hem heen veranderde ook nauwelijks 
in die jaren: Monique Budy is steevast de speaking lady die het programma 
aan elkaar praat, Pierre Budy en Peter Boelen de leden van trouwe onder-
steuning. Jean Pierre Sthijns was dit ook tot voor kort.
In de personen van Bert Seegers, Michel Badeaux en Henk van den Hof 
heeft Jean mede stichtingsleden. Ook de technische crew is weinig veran-
derd: Henk van den Hof, Jo  Smeets en Roel Vossen zorgen er steeds voor 
dat geluid, licht en de laatste  malen ook de beelden achter het orkest prima 
in orde zijn. 

Het lukt de organisatie ieder jaar weer aanspreken-
de artiesten naar Maastricht te halen. Gearriveerde 
artiesten als Linda Wagenmans, Edsilia Rombley 
en Ben Cramer, maar ook artiesten volop in de op-
bouw van hun carrière zoals de artiesten van eigen 
Limburgse bodem Brigitte Heitzer en Susan See-
gers. Iedere keer weer lukt het hen het publiek en-
thousiast naar huis te laten gaan. 

Monique Budy met 
Brigitte Heitzer (2010)
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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

���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

Baby/peuterspeciaalzaak
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Baby/peuterspeciaalzaak
Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

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

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com

8  9

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

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

www.hoenjetpartytime.nl
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De Galaconcerten hebben tot 2013 bij het Customer Assistance Center van 
Mercedes Benz in Randwijck plaatsgevonden. Eerst aan het Robert Schu-
mandomein later in het Gelissendomein. Vooral op de eerste locatie was het 
altijd weer veel opbouw en afbreekwerk. Ergens in een Vooruitzicht is terug 
te vinden dat Zus Boelen zes uren strijkwerk heeft gehad aan het strijken van 
het decor. Ook het opruimen was een hels karwei de dag erna, maar werd 
meestal gezellig afgesloten met een gezamenlijke lunch. Honderden stoelen 
werden geplaatst, die ook weer verwijderd moesten worden, want Mercedes 
moest ’s maandags weer werken. Bij Mercedes werden we gastvrij ontvangen 
en de top van Mercedes was dan ook vaker te gast bij de concerten. 

Ingeborg Stijnen met Vlado Kumpan (2011)   Sjef Ficker dankt will Druiett (2015)

De basis van het Galaconcert was en is natuurlijk ons eigen Harmonieorkest, 
aangevuld met uithulpen. Vanaf 2006 tot en met 2012 heeft Ingeborg Stijnen 
voor het orkest gestaan en met hen vele solisten begeleid, maar ook het or-
kest zelf gepresenteerd. Vanaf 2013 heeft Sjef Ficker het stokje overgeno-
men. 
Om de solisten nog eens naar voren te halen:
2006:  Linda Wagenmans en Geert Cremers
2007: Anna Lorenc en Jack Vinders
2008: Carla Maffioletti en Geert Brouwers
2009: Ben Cramer en Mark Haeldermans
2010: Brigitte Heitzer en Rean Pasmans
2011: Guidos Orchestra en Vlado Kumpan
2012: Ana Rucner en Hind
2013: Ana Rucner en Beppie Kraft
2014: Edsilia Rombley
2015: Suzan Seegers.



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.

€ 28.50  p.p. inclusief bubbels, koffie, thee en jus 
d'orange. K inderen tot 12 jaar € 

Iedere Vrijdag, Zaterdag en Zondagavond 
familiebuffet in Hotel van der Valk Maastricht. 

Onbeperkt culinair genieten in uw eigen tempo.
€ 28.50  p.p. inclusief koffie, thee en jus d'orange.

Kinderen tot 12 jaar € 

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

12.50

12.50
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Carla Maffioletti (2008)           Ben Cramer (2009)        Suzan Seegers (2015)

De opzet van het Galaconcert is steeds hetzelfde gebleven. Voor de pauze 
het ‘zwaardere’ werk en na de pauze het ‘lichtere’ werk. En naast de solis-
ten werd ook ieder jaar een instrument in de spotlight gezet. Zo kon het pu-
bliek genieten van: Laura Verdugo del Rey op gitaar, Hub Nickel met trompet 
(2006), Andreas van Zoelen (saxofoon, 2007), Gerard van Duinen (bando-
neon, 2008), Astrid Handels (dwarsfluit, 2009), Peter van der Vlies (klarinet, 
2010), Josette Aerts (hobo, 2012), Laurens Otto (hoorn, 2013), Bart Claes-
sens (trombone, 2014) en Will Druiett (bastuba, 2015). Een uitgebreid scala 
aan artiesten en heel divers. 
De after party is wel veranderd in de loop der jaren. Waar voorheen een glaas-
je werd gedronken na afloop, was Ana Rucner  in 2012 de eerste artieste die 
tijdens de after party nog eens optrad. Met Ana Rucner is ook de solist ge-
noemd die tweemaal optrad tijdens het Galaconccert. Omdat zij in 2012 een 
deel van haar programma om medische redenen niet kon brengen keerde zij 
een jaar later terig. 
Organisatie proficiat met jullie jubileum van 15 maal Galaconcert!

Jack Vinders  (2007)     Ana Rucner (2012)        Guidos Orchestra (2011)
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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
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Haal meer uit je huis.

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar
kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht
Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl
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ZATERDAG
10 DECEMBER

Lokatie: 
Auditorium
MECC 
Maastricht-Randwijck 

 
Hoofdingang 
Forum 100 - 
naast NH Hotel

Aanvang 
20.00 uur 
       
Zaal open 
19.00 uur 

Entree
€ 15,-- 

 

Harmonie Heer Vooruit2
0
16

 

M.m.v.

Harmonie
Heer Vooruit
o.l.v. Sjef Ficker

Solisten:
Fenna Organjensek
Imke Heitzer

Speciale gast solist:

Omar Tomasoni
Solotrompettist Koninklijk Concertgebouw Orkest

Voorverkoop:
Monique Budy - Desiré Leesensstraat 34 Maastricht - 043 - 3614014
Email: info@vriendenheervooruit.nl                    www.heervooruit.nl
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