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Proloog 

Al vrij snel in het nieuwe jaar ligt al weer een nieuwe editie van Het Vooruit in 
de bus. Er is alweer genoeg kopij, met deze keer uiteraard het Galaconcert 
centraal. Wat hebben we weer genoten in december jl. in het MECC van de 
15e editie met prima solisten en een geweldig eigen harmonieorkest. Het kost 
een paar maanden, extra repetities etc. maar dan heb je ook wat. Chapeau 
dirigent en muzikanten!

Het nummer dat omstreeks deze tijd van het jaar verschijnt, start traditioneel 
met een vooruitblik van de voorzitter op het komende jaar. Zo ook deze keer 
als voorzitter Raymond Braeken vooruit kijkt naar 2017. De goed heilig man 
bezocht op uitnodiging van Yvette en Kelly ook dit jaar weer Heer Vooruit en 
waar in het verleden sprake was van een Mheerder tongval was deze nu ver-
anderd in een Belgische. Awel het kan verkeren. 

Een terugblik op ons jubileumjaar mag uiteraard niet ontbreken en staat dus 
in het Vooruitzicht. Bij het honderd jarig bestaan verscheen een boek over de 
historie van onze vereniging. Daar dit nu niet het geval is, en het toch leuk 
terugblikken is op de laatste 10 jaren, ook nu weer een terugblik. Vorige keer 
een terugblik op 10 jaren Galaconcert in dit nummer een terugblik op 10 jaren 
Leerlingenorkest. 

Bij MVV zijn we voorlopig klaar met onze activiteiten. Andere verenigingen 
mogen nu aan de bak. Mocht MVV de play-offs halen, dan zijn er voor ons in 
mei wellicht weer financiële kansen en sportieve kansen voor hen. Geld inza-
melen voor de vereniging doen we voorlopig via het oud papier ophalen op 
elke vierde zaterdag van de maand. Ook in 2017 vanaf 8 uur. 

Rest de redactie jullie nog te wijzen op het concert van het Leerlingenorkest 
op 5 februari a.s. in het Magisch Theatertje in Amby (Molenweg 4) waar om 
14 uur het concert begint. 
En uiteraard wensen we iedereen een gezond en voorspoedig 2017!
 
Veel leesplezier
De redactie 
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Voel je,  je een stimulans, inspiratiebron onder jouw vrienden om ook 
deze te betrekken bij H.H.V.?
Mijn vrienden willen absoluut niet bij een Harmonie komen,
jammer maar helaas!
Het Laatste Woord; 
Ik hoop dat we veel succes hebben tijdens het concours. Verder hoop ik mijn 
eerste jubileum mee te kunnen maken bij de Harmonie. Tot slot betreur ik 
het ten zeerste dat er géén jeugdkamp meer georganiseerd wordt!

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

    

 
 
 

  
Einsteinstraat 16-B, 6227 BX Maastricht , 043 -3618166 
 
Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur 
Maandag gesloten  
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Vooruit in 2017!            

Met een tevreden gevoel kunnen we terugkijken op ons 
jubileumjaar 2016. Een jaar dat begon in het MECC met 
een schitterend concert van de Marinierskapel en dat 
eindigde in hetzelfde MECC met een prachtig 15e jubi-
leum Galaconcert. En daar tussen in vele, vele activitei-
ten; muzikale en niet-muzikale. In het Jaaroverzicht in 
dit Vooruitzicht worden de meeste activiteiten nog eens 
belicht. 
Meer dan ooit hebben we ook het afgelopen jaar een 

beroep gedaan op onze leden, vrijwilligers, dames-comité, ondersteuners, 
familieleden, sponsoren etc. om de vereniging ‘draaiende’ te houden. En 
daar zijn we met ieders hulp weer in geslaagd. Op veel plaatsen zijn we 
aanwezig geweest en hebben we ons als vereniging getoond. Zonder an-
dere activiteiten tekort te willen doen wil ik de concertreis naar Sneek, mede 
in het kader van ons jubileum, noemen. Een lang gekoesterde wens binnen 
de vereniging werd vervuld. Het eerste weekeinde van juli toog Heer Vooruit 
naar Sneek voor een concert en een gezellig weekeinde.

Zorgen waren en zijn er ook. De voornaamste zorg is toch wel het teruglo-
pend aantal leden. Het aantal spelende leden van het korps wordt kleiner en 
dus moeten we vaker en in grotere getale bevriende muzikanten vragen om 
te ondersteunen bij concerten. Hoopgevend is de dag van de Blaasmuziek 
geweest, die een aantal nieuwelingen heeft opgeleverd. Zij bereiken echter 
pas over enkele jaren het KTK, Leerlingen- of Harmonieorkest en de aanwas 
moet dan ook nog geen incident zijn. We zullen ons met elkaar moeten inzet-
ten om oude / nieuwe leden, op welk niveau dan ook starter of gevorderde, te 
binden aan Heer Vooruit. Recent heeft het bestuur besloten dat een groepje 
zich gaat bezig houden met de werving van nieuwe leden. Persoonlijke en 
directe benadering zal daarbij belangrijk zijn. 

Hoopvol was ook dat drie leden toetraden tot het bestuur. Nieuwe mensen, 
allen uit het orkest, nieuwe ideeën, frisse wind, altijd goed voor een bestuur 
en dus de vereniging. Bij hun aantreden hebben alle drie aangegeven een 
(nog) betere communicatie hoog in het vaandel te hebben staan.
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Als dat lukt, en waarom niet, vaart iedereen er wel bij. Het afgelopen jaar sluit 
ik af met iedereen te bedanken die zich op welke manier dan ook heeft inge-
zet voor Heer Vooruit. 
En dan 2017. Onze vereniging groeit niet, maar bloeit wel. Vele activiteiten 
zullen ook in 2017 weer plaatsvinden. Het regelmatig verschijnende activitei-
tenoverzicht geeft daar een beeld van evenals de maandelijkse nieuwsbrief, 
die allesbehalve leeg is. Derhalve kunnen we in 2017 ook weer aan de bak 
met vaste evenementen en nieuwe dingen. Door het tijdig bekend maken van 
de activiteiten is iedereen vroeg op de hoogte van de datum waarop een en 
ander plaatsvindt en kan men hier al rekening mee houden.
Wat brengt het nieuwe jaar? Op de eerste plaats wens ik jullie, aan het begin 
van het jaar, een gezond en gelukkig nieuw jaar. 
Het concert van het Leerlingenorkest op 5 februari is een van de eerste activi-
teiten van de vereniging, maar zeer zeker het eerste concert onder leiding van 
haar nieuwe dirigent Wouter Pletzers. De muzikale presentatie van het KTK 
tijdens de slotactiviteit vraagt om een vervolg en samen met de leden en de 
Stichting Vrienden van Heer Vooruit gaan we onderzoeken of de Galaconcert-
formule in de huidige vorm nog houdbaar en haalbaar is. Mocht dat niet het 
geval zijn moeten we zoeken naar bijstellingen en/of alternatieven. 
Zoals gezegd zal het stoppen van de terugloop van leden ook in 2017 een 
actueel thema zijn. Wellicht zullen we ons uitgavenpatroon (drastisch) moeten 
wijzigen en onze focus en gelden meer moeten spenderen aan opleiding, bij-
scholing etc.. Minder muzikale ondersteuning is op korte termijn wellicht niet 
haalbaar en is voor bepaalde instrumentgroepen bij bepaalde concerten altijd 
aan de orde. 
Als bestuur en wij allemaal als vereniging, staan voor de taak onze vereniging 
wederom een jaar draaiende te houden. Met de gemeentelijke subsidie, de 
contributie en opbrengsten oud papier komen we tekort in de exploitatie. We 
moeten in 2017 weer creatief zijn om inkomsten te genereren, of als dat niet 
lukt, de tering naar de nering te zetten. We zullen weer een beroep op jullie 
inzet doen bij acties ten goede van de clubkas van Heer Vooruit om zodoende 
toch onze huidige status van activiteiten vast te houden. Deze opgave wordt 
steeds moeilijker maar toch gaan we er samen weer voor en ik reken daarbij 
op ieders steun op welke wijze dan ook. 

Ik wens jullie nogmaals een voorspoedig, gezond, 
inspirerend en muzikaal 2017.
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JUBILEUM GALACONCERT 
door Jean Boelen namens de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit
                    
15 jaar Galaconcerten. Wie had ooit gedacht dat een idee van onze dirigent 
in 2002 zo medebepalend zou worden voor het gezicht van Harmonie Heer 
Vooruit? Anno 2016 is het jaarlijkse Galaconcert bijna niet meer weg te den-
ken en neemt het een vaste plaats in op de agenda van de vereniging.

Terugblikken op 15 Galaconcerten. We bewaren prachtige herinneringen 
aan 15 unieke concerten die alle hun eigen charme hadden. Uitgaand van 
de doelstelling: “herkenbare muziek voor een breed publiek” hebben we in 
de loop van de jaren veel prachtige muzikale hoogtepunten mogen beleven.

De 15e editie was er echter een die met een gouden randje in de geschiede-
nis van de Galaconcerten mag worden bijgeschreven. Na een niet eenvou-
dige voorbereidingsperiode zijn dirigent en orkest er opnieuw in geslaagd het 
talrijke publiek een prachtige avond te bezorgen. 

     

Monique Budy            Jean Boelen          Sjef Ficker 

10 december togen enkele honderden bezoekers naar het MECC voor dit 
jubileumconcert. Onder hen de burgemeester, mevr. Annemarie Penn-ter 
Strake met haar man Olaf Penn en wethouder mevr. Mieke Damsma. Onze 
vaste bezoeker wethouder André Willems is momenteel nog herstellende. 

De voor dit jubileumconcert gecontracteerde solisten bleken een schot in de 
roos. Sopraan Fenna Ograjensek betoverde het publiek meteen bij haar eer-
ste solo-optre4den bij de vertolking van de prachtige aria ‘Lied in den Mond’
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uit de opera Rusalka en in het Bloemenduet (Lakmé) samen met trompettist 
Omar Tomasoni. 

   

Fenna Ograjensek     met Omar Tomasoni

Diezelfde Omar Tomasoni, toonde zijn grote kunnen in het speciaal voor hem 
geschreven werk  ‘Delphic Hymne and Dance’  De uitvoering van Gershwins 
‘Rhapsody in Blue’ was voor velen het absolute hoogtepunt van het concert.  
Wat kan deze man met lippenspanning doen. Een applaudisserend orkest viel 
hem ten deel na de vertolking van dit nummer. Imke Heitzer wist na de pauze 
met haar jazzy stem het publiek voor zich te winnen in de uitvoering van en-
kele nummers uit het American Songbook, waaronder het bekende ‘Girl from 
Ipanema’ en ‘On the sunny side of the street’. 

     

Imke Heitzer    Omar Tomasoni                              Sjef Ficker 
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Het harmonieorkest van Heer Vooruit presenteerde zich zowel als begeleider 
van de solisten, maar ook zelf als orkest. In totaal hadden zij 17 werken op 
de pupiter staan waaronder ‘Swan lake suite’ en ‘Masquerade’. Een Spaans 
nummer ontbrak deze keer ook niet en was in de vorm van ‘Cherumbelerias”  
aanwezig. 
Kortom een prachtig concert waarmee op muzikale wijze het jubileumjaar 
2016 werd afgesloten. Na afloop was er de nazit in de foyer van het MECC. 
De aanwezige Omar Tomasoni was een gewilde gast om mee op de foto te 
gaan. De dag erna verscheen op de social media diverse foto’s met Omar. 
Toen de laatste gasten het MECC verlieten, hadden zij letterlijk de laatste bus 
van Veolia gemist.

Jean Boelen, voorzitter Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit, burgemeester 
Annemarie Penn-te Strake en voorzitter Heer Vooruit, Raymond Braeken. 

De vraag is hoe nu verder?  Het concept van de Galaconcerten is inmiddels 
door veel verenigingen uit Maastricht en omgeving overgenomen en volle-
dig gekopieerd. De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit zal in de 
komende weken het Galaconcert 2016 uitvoerig evalueren en deze met het 
bestuur delen. Tijdens de jaarvergadering hopen we dan bekend te kunnen 
maken hoe we ook in 2017 weer een spetterend muzikaal hoogtepunt kunnen 
organiseren. 
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Vanaf deze plek is een woord van dank op zijn plaats aan iedereen die op 
welke manier dan ook in de afgelopen15 jaar een bijdrage heeft geleverd aan 
het tot stand komen van de Galaconcerten van Harmonie Heer Vooruit.

Aanvulling van de redactie
De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit is er weer in geslaagd een 
prachtig Galaconcert te realiseren. Jean Boelen en zijn ‘vaste’ medewerkers 
tekenden weer voor de productie. In het vorige Vooruitzicht hebben we deze 
mensen genoemd. Echter waren we toen vergeten Carol Magnée te noemen. 
Carol is eveneens jaren actief in de voorbereiding en realisatie van het con-
cert. Tijdens het concert is Carol te zien als degene die zorg voor het klaarzet-
ten van de materialen voor de solisten. En dit jaar mocht hij de lady speaker 
de bloemen overhandigen. Sorry Carol. 

Twee memorabele momenten in het concert willen we u niet onthouden. Fen-
na Ograjensek deelde het publiek mede als kleine Fenna ooit in Hulsberg in 
de Fanfare met haar saxofoon alles te hebben moeten doen wat dirigent Sjef 
Ficker wilde. Nu waren de rollen omgedraaid en moest Sjef alles doen wat 
Fenna wilde, vertelde zij. Het kwam Sjef op een kus te staan na afloop van het 
werk: Meine Lippen sie küssen so heiss van Götz Alsmann. 

   
Meine Lippen sie küssen so heiss

Een ander bijzonder moment vond plaats na afloop van het concert. De voor-
zitter van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit en voorheen van 
het organiserende Galacomité werd in de bloemen gezet voor 15 maal Gala-
concert. Geeft hij ‘normaal’ de bloemen aan de presentatrice, nu waren de 
rollen omgedraaid en werd ‘de grote broer’ zoals Monique Budy zei, in de 
spotlight gezet. Jean bedankt!
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Zus zet broer Jean Boelen in de bloemetjes voor 15 jaar Galaconcert

Ontlading is er na afloop altijd in de kleedkamers van de muzikanten en so-
listen. In een vloek en een zucht staan ze gereed om in dit geval ‘naar boven’ 
te gaan, naar het publiek. Nog net kon een foto worden gemaakt van de drie 
solisten samen met de presentatrice. 

Presentatrice met solisten na afloop van het concert

Voor de muzikanten zit een lange voorbereidingstijd er op. Een vrij weekeinde 
lonkt voor even. Een Grand Merci voor hen en de dirigent is zeker op z’n 
plaats. We laten ons verrassen in 2017. 
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Op weg naar het 15e Galaconcert

Vrijdagavond, de dag voor het Galaconcert, eindelijk in het MECC. Maanden 
van voorbereiding moeten dit weekeinde leiden tot een prachtige uitvoering 
van het 15e Galaconcert. Iedereen is aanwezig als we na de Europese bijeen-
komst om 20 uur het MECC binnen mogen: dirigent Jef Ficker, zijn muzikan-
ten, de solisten Fenna en Omar, de mensen van licht en geluid, Henk, Roel en 
Jo en de muzikaal adviseur Pieter Janssen. 
De stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit als organisator heeft er met 
enkele vrijwilligers voor gezorgd dat alles klaar staat voor de muzikanten en 
de stoelen in de zaal zijn voorzien van het programmaboekje. Dirigent Jef 
Ficker kondigt aan het begin van de repetitie aan de tijd hard nodig te heb-
ben waardoor de eerste pauze om half 12 zal plaatsvinden. Pauze zal er die 
avond helemaal niet plaatsvinden. De plekken van de muzikanten zijn voor-
zien van water, hetgeen erg gewaardeerd wordt en de repetitie eindigt ergens 
vlak na 23 uur.

Drukte op het podium met Jo, Omar, Jean en Fenna

Het orkest start met de soliste Fenna Ograjensek, die later die avond nog 
verplichtingen heeft. Het is een eerste kennismaking met de opstelling in het 
MECC en levert nog veel geschuif op met microfoons, opstelling van solisten 
etc. De afsluiting van het oefenen met Fenna is het duet met Omar. Na een 
klein anderhalf uur is het deel met Fenna klaar en wacht Omar Tomasoni, de 
solo trompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Omar wordt welkom geheten en dan blijkt dat hij gisteren nog in New York 
was, het weekeinde in Maastricht verblijft en de komende week drie
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concerten heeft in London. Hoe zo artiest die in de internationale zalen speelt? 
   

Links van Sjef     Rechts van Sjef 
 
Ons harmonieorkest heeft ook een aantal zalen gezien de afgelopen maan-
den maar van andere allure. In de aanloop naar het concert hebben repetities 
plaatsgevonden in het Wittevrouwenveld, Sint Geertruid en Gronsveld, naast 
Aen de Wan natuurlijk. Vele oefenuren zijn daar gemaakt. 

Verbazingwekkend is het gemak waarmee Omar de trompet bespeelt. In 
Rhapsody in blue lijkt het of hij klarinet speelt op zijn trompet. Op het oog gaat 
het niet alleen gemakkelijk bij Omar, maar op het podium lijkt het ook ontspan-
nen, voor zover je dat vlak voor een concert kunt zijn. Presentatrice Monique 
Budy oefent ook haar teksten. ‘Maar die veranderen nog steeds ’zegt ze. 
Steeds wordt gevraagd dit of dat nog toe te voegen’.   Even na elf uur vindt 
Sjef het dan ook goed geweest. Morgen om half vijf verder en dan het deel 
met Imke nog eens doornemen.
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Moe maar voldaan vertrekken de muzikanten huiswaarts, de meeste richting 
Heer. 

Op tijd is iedereen op de concertdag, 10 december, in het MECC aanwezig. De 
meesten al gekleed in het nieuwe concerttenue. Zwarte blouse met een rood 
accent is de dresscode. Geen uniformen dit jaar op voorstel van de nieuwe 
dames bestuursleden. Een lange dag volgt. Licht en geluid hebben weer kleine 
wijzigingen doorgevoerd en zullen dat tot het laatst blijven doen. Imke Heitzer 
is eveneens aanwezig en met haar wordt haar deel van het programma door-
genomen. “Vier jaar geleden zat ik in de zaal’ zegt ze, toen haar zuster Brigitte 
soliste was van ons Galaconcert. 

 

  
Aan alles komt een einde, zo ook aan de voorbereidingen. Gezamenlijk wordt 
nog een maaltijd gegeten en daarna is het wachten tot acht uur. Stipt acht uur 
zit het orkest klaar om haar dirigent te begroeten en de solisten. 
De zaal is nagenoeg vol, het 15e Galaconcert kan beginnen. 



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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Bezoek grot Zonneberg  door Marja Pasmans 

Met een klein, select gezelschap vertrokken we vanaf Slavante voor een spe-
ciale samengestelde tour door de grot. Met Marcel struinde we door de grot 
heen, ook op plaatsen waar je met de reguliere rondleiding niet komt. Langs 
de kapel, en de blote man (jammer genoeg voor de vrouwelijke deelnemers 
met zijn achterste naar het publiek), en Van Houten chocolade naar de pater-
tjes waar we een eng verhaal te horen kregen van niet gevonden paters met 
afgeschuurde vingertoppen....dat deed ons besluiten om toch maar kort in de 
buurt van de gids te blijven. 

 

Onderweg hebben we nog enkele van de vele vleermuizen ontdekt die daar 
hun winterslaap houden. Na twee uurtjes zijn we uiteindelijk veilig uit de grot 
gekomen om daarna nog na te praten bij een kop koffie bij Slavante. 
dank aan de gids Marcel!
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Sinterklaas 2016 in een nieuw jasje?    Door Kellty Verstraelen

Op zondag 20 november heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de jong-
ste (familie)leden van Heer Vooruit. Dit keer werd niet de Sint in een nieuw 
jasje gestoken, maar is er een nieuwe Sint in zijn jasje gekropen. Met de juiste 
voorbereiding en een beetje zenuwen heeft hij de kinderen een onvergetelijke 
ochtend bezorgd met mooie cadeautjes en veel lekkers. En niet te vergeten 
de drie Zwarte Pieten die de Sint hebben begeleid hebben voor veel gezellig-
heid gezorgd. 
   

Zo heeft Piet Robine samen met Yvette een dansje van de Club van Sinter-
klaas gedaan voor het publiek. Ook nieuw was  de muzikale begeleiding van 
het Leerlingenorkest o.l.v. Wouter Pietzers. Uit volle borst heeft iedereen mee 
gezongen op de bekende Sinterklaas liedjes. 
     

Bedankt voor jullie inzet!
Waddy, Dennis, Robine en Maud bedankt voor jullie komst!
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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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Van de bestuurstafel

Uiteraard vergaderde het bestuur de afgelopen maanden. In de december 
vergadering werd teruggeblikt op het Galaconcert, dat enkele dagen eerder 
plaats vond. Een evaluatie met de organiserende Stichting Vrienden van Heer 
Vooruit volgt later en dan wordt ook gesproken over de toekomst en vorm 
van het Galaconcert. Het bestuur was in de nopjes met de wijze waarop het 
Galaconcert was uitgevoerd. 
Het Jaarfeest werpt de schaduw vooruit. De start is gemaakt met het inventa-
riseren van de jubilarissen en het meegeven van ideeën aan de activiteiten-
commissie voor de organisatie. Muziek is punt van aandacht. Een werkgroep 
is gevormd die zich gaat bezig houden met het werven van nieuwe leden. Er 
zijn enkele signalen van nieuwe leden, die naar Heer Vooruit willen komen. 
Gericht worden deze mensen benaderd. Ook de Jaarvergadering (21 maart) 
komt in zicht en vraagt voorbereiding van het bestuur om de stukken op tijd 
klaar te hebben. Een aantal exitgesprekken dienen nog plaats te vinden met 
leden die vertrokken zijn of vertrekken. Het concert met het reünieorkest van 
de Limburgse Jagers wordt definitief (op 14 mei) en wordt verder organisa-
torisch opgepakt. Een groepsfoto op Paasmaandag in het kader van het 110 
jarig bestaan wordt besproken en moet worden gerealiseerd. 
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Jaaroverzicht 2016: 
Jubileumjaar 110 jaar Heer Vooruit 

Het Jubileumjaar 2016 begon op 1 maart met de eerste activiteit in het kader 
van dit jubileum. Een gezamenlijk optreden van de drie geleden van onze 
harmonie als afsluiting van de repetitie met aansluitend een borrel ter gele-
genheid van. Best een grote groep zo samen. 

 

1 maart 2016: 110 jaren HHV 

Op 18 maart werd het Jubileum officieel voor geopende verklaard tijdens het 
Marinierskapelconcert o.l.v. Pieter Janssen in het MECC.  Een eerste cadeau 
voor de jubilerende vereniging van haar muzikaal adviseur en georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van Heer Vooruit. 

   

Eerste cadeau: 
Marinierskapel in het MECC

Bij de Croonenhoff ging ons jubileum ook niet ongemerkt voorbij. Samen met 
de Koninklijke Harmonie van Heer verzorgden we een tuinconcert in juli en 
in september keerden we terug bij de opening van de gerenoveerde tuin. De 
Heerder gemeenschap werd ook niet vergeten en zo presenteerde ons korps 
zich tijdens de carnavalsoptocht, de processie en de Dodenherdenking.
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Heerder tuinconcert    Tuin Opveld 

   
Optocht in Heer     Processie 

Op muzikaal gebied was er het genoemde concert met de Koninklijke en in 
Gronsveld een concert met de Koninklijke Harmonie uit Gronsveld. Sneek 
werd een combinatie van een bezoek aan Sneek en een concert in Sneek. 
Samen met de Stedelijke Muziekvereniging uit die plaats. Met de reis naar 
Sneek maakte Heer Vooruit eindelijk weer eens een concertreis. En aan de 
reacties te horen blijft het hier niet bij. 
   

Concert in en met Gronsveld    Op weg naar Sneek 
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Alle geledingen van onze vereniging presenteerden zich tijdens de slotactivi-
teit bij de Maasgouwschool. Jos Stoffels trad voor de eerste maal met het KTK 
op, en Willy Sour voor de laatste maal met het Leerlingenorkest. Wouter Plet-
zers werd zijn opvolger later in het jaar. De frituurwagen sloot de middag af. 

   

Slot van de slotactiviteit                      (grote) Dag van de blaasmuziek

Van deze school naar het Porta Mosana is een kleine stap maar een heleboel 
werk verder. Aan de Dag van de Blaasmuziek deed via de commissie jeugd 
en opleidingen het hele korps mee, als een van de vijf verenigingen in Maas-
tricht. Een succes, samen met de basisscholen, en het leverde vijf starters op. 

Uiteraard waren er ook prijzen dit jaar. Verenigingsjubilea van Léon Schur-
gers, Léon Pasmans (allebei 70 jaren HHV), Jo Cobben, Bèr Bastiaans en 
Agnes Braeken tijdens het jaarfeest. Evenals Adrienne Bruijnen 12,5 jaren 
bondslid.  Ons Damescomité ontving de orde van d’n Duuker en Nico Konings 
en Jo Hoofs kregen ‘un tuurtsje’ voor hun inzet voor de vereniging tijdens de 
slotactiviteit. 

   

D’n Duuker     Jo als percussionist 
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Groot was de inzet van de vrijwilligers om onze vereniging weer draaiende te 
houden. Maandelijks oud papier ophalen (vanaf 8 uur dit jaar), de kleding- en 
snuffelmarkt, de kienavond, het bemensen van de buffetten bij MVV, bij het 
Preuvenemint en d’n 11e van den 11e. en Golden Oldies. En niet te vergeten 
het opbouwen en het afbreken bij onze eigen activiteiten van stoelen, buffet-
ten etc. 

   

Opbouwen     en afbreken 

Op het gebied van niet-muzikale activiteiten mogen we het jeugdkamp samen 
met Heugem en de ontvangst van Sinterklaas niet vergeten. Hoewel hier ook 
een muzikaal tintje aan zat omdat het, het eerste optreden van het Leerlinge-
orkest was onder leiding van dirigent Wouter Pletzers. 
   

Last but not least natuurlijk ons Galaconcert. Ook zij hebben onlangs met de 
15e editie een jubileum gevierd in het MECC. Een waardige afsluiting van 
2016, ons 110 jarig jubileumjaar. 
Hebben we dan alles genoemd? Het lijkt compleet maar toegevoegd moeten 
nog worden, het kerstensemble, Palmpasen, drie nieuwe bestuursleden en 
de winteractiviteit om compleet te zijn. 



  

     

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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110 jaar Heer Vooruit: Het Leerlingenorkest

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.

Promsconcert 
Een van de hoogtepunten bij het 100 jarig bestaan in 2006 was het Promscon-
cert van het Leerlingenorkest onder leiding van Jo Cobben. Op die zaterdag-
middag werd een schitterend concert gerealiseerd in de tent op het Kenne-
dyplein, dat later door de dirigent een van zijn hoogtepunten genoemd zou 
worden. Special effects met een rookkanon, optreden met danseressen van 
Balletgroep Heer en het begeleiden van de zangeressen van DéJà Vu. Het 
was een prestatie van formaat van het Leerlingenorkest. Het was in een tijd 
2006, dat jaarlijks leerlingen instroomden bij het leerlingenorkest. Eerst de 
blokfluitklas bij Josette Aerts en dan na circa twee jaren op het instrument 
geoefend te hebben, doorstromen naar het Leerlingenorkest. 

   

Promsconcert op 27 mei 2006

In de jaren daarna had het Leerlingenorkest ‘vaste’ muzikale activiteiten op 
de agenda staan: Decemberconcert en Palmpasen. Maar ook genoeg niet 
muzikale activiteiten. 

Het Decemberconcert startte in 2007 in Hotel Maastricht van Van der Valk. 
Een muzikaal optreden van de leerlingen omlijst met zoetwaren buffet ver-
zorgd door Van der Valk en financieel dusdanig geregeld dat het voor onze 
vereniging ook financieel nog eens interessant was. In 2008 tot en met 2011 
volgden opnieuw edities bij Van der Valk om in 2013 uit te wijken naar
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VERHEIJEN
Ambachtelijke schoenreparaties
Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
Orthepedische aanpassingen
Steunzolen
Sleutelservice

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

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

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

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

�����������������

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

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

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

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

�����
���������

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

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

�����������������

AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

VERHEIJENVERHEIJEN
AMBACHTELIJKE SCHOENMAKERIJ

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

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

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

Frits Verheijen      Nell Klaessens

Burg. Cortenstraat 6     6226 GV  Maastricht

Tel.: (043) 362 93 80    ’s maandags gesloten

VO
F

VO
F

VO
F

VO
F

Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
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❏   Sleutelservice
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Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl

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



23

boekhandel Polare in de binnenstad. 2014 kende een bijzondere locatie bij 
het Magisch theatertje in Amby en in 2015 volgde de kloosterkapel Opveld. 
   

2007      2011 

Dirigenten
De edities in Van der Valk stonden onder leiding van Jo Cobben en de laatste 
twee onder leiding van Willy Sour. Daarmee zijn meteen twee van de drie di-
rigenten van het Leerlingenorkest genoemd. Jo Cobben nam in 2012 na bijna 
20 jaren afscheid van het orkest. Willy Sour eveneens uit de eigen gelederen 
werd zijn opvolger vanaf 2013. Bij de slotactiviteit in juli jl. hebben we afscheid 
genomen van Willy en in Wouter Pletzers zijn opvolger gevonden. Wouter 
start op 5 februari a.s. met zijn eerste concert, waarover elders meer. 
   

Willy Sour          Jo Cobben           Wouter Pletzers 

Palmpasen
Een ander vast punt in het jaarprogramma van het Leerlingenorkest is het 
bezoek aan de Croonenhoff. Samen met de scouting trekken de 
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www.hoenjetpartytime.eu
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aan. Omstreeks drie uur is iedereen huiswaarts, is er goed geoefend met 
een gezellige lunch. Het concert kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien.  Kijken of ‘White Chritsmas’ net als in 2009 met een wit decor buiten 
kan worden gespeeld. 

 

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

en administratieve zaken. 
 

Contacteer ons voor een  
vrijblijvende afspraak. 

Uw contactpersoon: Jasper Jongen 
06.50.933.011 

Maastrichter Heidenstraat 3 
6211 HV Maastricht 

info@brothersconsultants.nl 
www.brothersconsultants.nl 
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muzikanten hier naar toe om het uitdelen van de paastakken door de scouting 
muzikaal te begeleiden. De vorm van de begeleiding is wisselend van enkele 
werken in het restaurant tot een bijna concert. Een dergelijk concert gold dan 
als opmaat voor een optreden tijdens het Jaarfeest, een week later. Het be-
zoek wordt altijd afgesloten met een bezoek aan de zusters in de tuin. Ook bij 
andere gelegenheden bezocht het Leerlingenorkest de Croonenhoff als gene-
rale repetitie op een concert. 

   
2012     2014

Opmerkelijke concerten 
Aan het begin is al het Promsconcert genoemd als een van de opmerkelijke 
concerten van het Leerlingenorkest de afgelopen tien jaren. Maar er zijn er 
natuurlijk meer geweest. Zeker moet genoemd worden het concert in de ZOO 
van Antwerpen. Met een bus daar naar toe maakten we van het concert in de 
dierentuin tot een dagje uit. 

 

Antwerpen 2007

Het concert in de Entre Deux in 2013 moet ook zeker genoemd worden. In een 
decor gelijk de scala van Milaan trakteerden onze muzikanten het winkelend 
publiek op een concert samen met een groep dwarsfluiten, nu o.l.v.  
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EEN MOOI CULINAIR GESCHENK...!

Zie ook: Kookwinkel-online.nl

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

Restaurant

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

Restaurant

On the Rokx
  

www.ontherokx.com
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Rijksweg 47a, Gulpen
Tel.: 043 - 450 02 89

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

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

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com

8  9

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

Jordy bedankt!!                   

Koekkelkoren

haraulla@hotmail.com

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

sinds
1909

Hoenjet Partytime

www.hoenjetpartytime.eu

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

sinds 1959

www.hoenjetpartytime.nl
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Josette Aerts. Met dezelfde groep zou het Leerlingenorkest later ook optre-
den in boekhandel Selexyz en later Polare. Recent voorbeeld van opmerkelijk 
concert is het optreden in het kader van de dag van de Blaasmuziek in het 
Porta Mosana. Als een van de deelnemende verenigingen nam Heer Vooruit 
deel aan deze dag. Het concert was van het gehele korps maar de organisatie 
en voorbereidingen was in handen van de commissie Jeugd en opleiding. Het 
Math Knubben concert moet ook genoemd worden. Gezeten langs de Maas 
met zijn vrouw haalde Heer Vooruit hem (onverwacht) op en bracht het gezel-
schap naar Kumulus. Daar verraste het Leerlingenorkest hem op een concert 
ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum bij Kumulus. Het concert ter gele-
genheid van Math zijn 40-jarig dienstverband bij Kumulus, werd een product 
van de samenwerking tussen Heer Vooruit, Kumulus en zijn familie.
 

Entre deux  2013               Dag v.d Blaasmuziek 2016                 Math Knubben 2009

Niet onvermeld mag worden de Play Inn met de harmonieën van Heugem en 
de KOH Eijsden, waarbij een gezamenlijk concert van de drie jeugdafdelingen 
een dag muziek maken afsloot. 

Voorspeeldag, slotactiviteit en Jaarfeest 
Tot 2012 werd het muzikale seizoen afgesloten door een voorspeeldag voor 
de leerlingen. Leerlingen in opleiding, groepjes uit het Leerlingenorkest traden 
op voor familie en bekenden en het Leerlingenorkest zorgde voor de omlijs-
ting. Traditioneel deelde de voorzitter de diploma’s uit aan de leerlingen die 
hun AMV jaar succesvol hadden afgerond. De voorspeeldag is over gegaan 
in een slotactiviteit voor de gehele vereniging, waarbij het uitreiken van de 
diploma’s werd geïncorporeerd evenals optredens van de diverse muzikale 
geledingen, de leerlingen in opleiding en spontaan gevormde 
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groepen. Het Leerlingenorkest was er uiteraard bij. Zo ook de laatste jaren bij 
het Jaarfeest. Het Leerlingenorkest vormde het muzikale intermezzo tussen 
de receptie en de lunch. In de serie opmerkelijke concerten mag het optreden 
van het Leerlingenorkest als Rieuorkest worden genoemd, compleet met de 
Stehgeiger, sopranen en tenoren. . 
   

Als Rieu-orkest in 2015   Voorspeeldag 2009

Niet muzikale activiteiten
Ook de niet-muzikale activiteiten moeten genoemd worden. Het Leerlingen-
orkest ging naar (toen nog) Winterland en later Magisch Maastricht op het 
Vrijthof, schaatsen in Geleen, minigolven in Gulpen, blote voetpad wandelen 
in Zutendaal, survivallen in Eben Emael  en natuurlijk de jeugdkampen op 
diverse plaatsen waaronder Ulestraten, Maria Hoop en Heppen (B) met Heu-
gem. Om enkele voorbeelden te noemen. 

Vaste waarden leerlingenorkest
Gedurende de 10 jaren kende het Leerlingenorkest een aantal vaste waar-
den. Bestuurlijk is Agnes Braeken er tien jaren bij betrokken. Zij vormt de 
schakel tussen de commissie jeugd en opleiding en het bestuur. Daarnaast 
is Lindy Mast (inmiddels voorzitster van deze commissie als opvolgster van 
Agnes) 10 jaren actief als presentatrice van het Leerlingenorkest. Elke pre-
sentatie van het orkest wordt door haar aan elkaar gepraat. Vaste waarde 
mag ook Josette Aerts worden genoemd, inmiddels lid van deze commissie. 
Bijna alle instroom in het Leerlingenorkest begon en begint bij haar muziek-
klas (voorheen AMV-klas). 
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Het vijfde seizoen is weer begonnen

Zoals ieder jaar start op de 11e van de 11e het carnavalsseizoen. En dat ge-
beurt traditioneel op het Vrijthof in Maastricht. Het programma wordt om 11.11 
uur geopend met Beppie Kraft – na het aftellen- en eindigt om 20 uur met 
‘Heer späölde accordeon’ eveneens door  Beppie Kraft. In de tussenliggende 
uren vergapen de carnavalisten zich aan een keur van artiesten en laven zich 
aan de drank. En dat laatste bood de klant dit jaar vele mogelijkheden. Want 
waar de Jilzz en Smirnof de afgelopen jaren al gretig aftrek vonden, kwam 
daar dit jaar de Radler en Desparados (bier met tequilla) bij. En alles in flesjes 
behalve het bier. Flesjes mogen het terrein niet op en dus werd alles voor 
verkoop in plastic overgegoten. Ook de plastic Desparados flesjes. 

Heer Vooruit was present om een deel van de buffetten te bemensen samen 
met o.a. Heugem en de Koninklijke uit Eijsden. De organiserende Sjeng Kraft 
kompenij dankte de deelnemende verenigingen. Wat restte was de plastic 
berg van bekertjes en de drankkartons, die nog opgeruimd moesten worden. 
De horeca ging nog enkele uurtjes door in de binnenstad. 
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Wis geer……….

•  René Proficiat! Dat René op den Buijs op de avond van ons Galaconcert 
voor de 27e (en laatste) keer de bondsinsignes bij Sainte Cécile in Eijsden 
heeft uitgereikt en ter gelegenheid daarvan tot zijn grote verrassing door de 
President, graaf R. de Liedekerke de Pailhe de Ribaucourt werd benoemd 
tot Erelid van de vereniging;
•  Reactie op Galaconcert: Was geweldige avond.Fantastisch dirigent en 
Heer Vooruit. Geweldige solisten.
Omar Tomasoni. De trompettist. Klasse, Heitzer very good in haar genre. On 
the sunny side. Fenna, Ograjensek de klassiek zangeres Wat een stem en 
dictie. Het duet uit Lakme met Omar. Nog nooit zo mooi gehoord. We heb-
ben genoten.
•  Dat iedereen zich op haar of zijn eigen manier voorbereid op het Galacon-
cert. Dit is een beeld van de voorbereiding van de saxofoongroep. 

    

•  Dat de Dag van de Blaasmuziek 5 startende nieuwe leden heeft opgele-
verd, die inmiddels bij Josette zijn begonnen. Uiteraard moesten zij ontvan-
gen worden in een nette omgeving, en dus liet Agnes de bestuurskamer en 
annexe ruimten weer eens stralen. 
•  Dat Picasa foto is op houden te bestaan? Dat alle fotoalbums op de websi-
te van www.heervooruit.nl gekoppeld waren aan Picasa? Dat gezocht is naar 
een oplossing om deze koppelingen in één keer te zetten van Picasa naar 
Google Photos en dit niet gelukt is zodat nu alle verwijzingen naar de foto’s 
handmatig aangepast moeten worden. Inmiddels is daarmee gestart en zijn 
via de fotopagina op de website de bestanden van 2015 en 2016 alweer te 
bereiken. De rest volgt. 
•  Dat er tegenwoordig al een buslijn is die reist van Heer naar Hoensbroek?
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Agenda

22 januari:  uitroepen Prins Sjraveleirs
28 januari:  Oud papier
5 februari:  Concert Leerlingenorkest Magisch Theatertje Amby
        Aanvang: 14 uur 
25 februari:  Oud Papier
27 februari:  Optocht Sjraveleirs in Heer
12 maart:  Leerlingenorkest Mis Grubbenveld
22 maart:  Jaarvergadering
25 maart:  Oud Papier
25 maart: Kienen Damescomité
17 april:  Jaarfeest
30 april:  Lenteactiviteit (i.p.v. winteractiviteit)
14 mei:   Concert met Reünieorkest Limburgse Jagers
4 juni:   Pinksterprocessie 
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Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
Heer-Maastricht, Dorpstraat 1, Tel. 043-3671188

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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

EIJSDEN
Emmastraat 1

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

Zeker 

van een

fijne vakantie!

www.toerkoop.nl

Uw persoonlijke reisagent
• groot regionaal aanbod in vliegreizen
• reisadvies op afspraak mogelijk
• dé cruisespecialist, www.globuscruisevakanties.nl
• deskundig advies
• gratis parkeren voor de deur
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WBurgemeester Cortenstraat 87
6226 GR Maastricht

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

De redactie wenst 
iedereen 
een Zalig Kerstfeest 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht

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

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162

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

Website: www.elektroweerts.nl

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

Emmastraat 1

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. 



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



ST JOSEPHSTRAAT 52 M A A S T R I C H T043
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LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

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