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Proloog 

Het voorjaarsnummer van Het Vooruitzicht staat altijd in het teken van het 
naderende Jaarfeest (dit jaar 17 april a.s.) en de jubilarissen staan centraal. 
Zo ook dit jaar met René op den Buijs en Peter Smeets als jubilarissen met 
resp. een 50 jarig en 25 jarig lidmaatschap van Heer Vooruit.  Voor René het 
vierde jubileum in 10 jaren en voor Peter zijn eerste jubileum. Over René is 
dus al veel geschreven, over Peter is alles ‘nieuw’. Reden waarom in overleg 
met en op aanbod van René het deel over zijn persoon beperkt is en er een 
bewerkte versie, van een artikel over slagwerk, dat eerder in 1983 verscheen 
van zijn hand, opnieuw wordt geplaatst. 

Jos Cobben zou zijn 60 jarig lidmaatschap van de muziekbond hebben ge-
vierd, maar bij dit jubileum heeft Fanfare St. Gertrudis al in het najaar stil 
gestaan. Jos toch proficiat!

Memorabel op eerste Paasdag zijn ook de 15 Galaconcerten, eerst georgani-
seerd door het Galacomité en sedert enkele jaren door de Stichting Vrienden 
van Harmonie Heer Vooruit. Een andere naam, maar toch veelal dezelfde 
mensen, die het mogelijk maakten. Ook memorabel het 10 jarig jubileum van 
het Damescomité. In 2007 gestart in een nieuwe samenstelling zijn zeven 
dames nog steeds actief met het inzamelen van gelden voor de vereniging. 
Chapeau!. 

We pakken de draad op bij het concert van het Leerlingenorkest in het Ma-
gisch Theatertje begin februari. Het eerste echte concert onder leiding van 
Wouter Pletzers. De jaarvergadering komt uiteraard aan bod. Daarin hebben 
we afscheid genomen van voorzitter Raymond Braeken, die niet meer her-
kiesbaar was. Aan wie hij het stokje gaat doorgeven is nog even onbekend. 
Het bestuur zet zich in om rondom de zomer een nieuwe voorzitter aan de 
ledenvergadering te kunnen voorleggen. Bij het afscheid van Raymond staan 
we uiteraard stil. 

De kienavond treffen jullie aan, het aanstaande 16e Galaconcert en enkele 
weetjes in Wis geer. Kortom weer genoeg te lezen. 

Fijne paasdagen, Jaarfeest en 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
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Openingstijden: di-zo 16.30 – 22.00 uur 
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René op den Buijs, 50 jaren Heer Vooruit!          

René heeft de afgelopen jaren al diverse malen in de spotlights gestaan van-
wege een jubileum. Na het 60 en 70-jarig bondslidmaatschap en het 40 jarig 
lidmaatschap van Heer Vooruit staan we dit jaar stil bij zijn gouden (50) jarig 
lidmaatschap van Heer Vooruit. 

René op den Buijs is in 1967 bij Heer Vooruit terecht gekomen. Bij Heer 
Vooruit is hij bekend als oud muzikant, oud bestuurslid en thans ere lid. Hij 
kwam bij ons terecht nadat hij eerder lid was geweest bij Fanfare St. Huber-
tus in Hoensbroek Passart (1944-1966) en bij het Harmonieorkest Staats-
mijn Wilhelmina (1959 en 1960). In Hoensbroek vervulde hij tevens vanaf 
1954 zes jaren de secretaris functie. 

Als René gevraagd wordt waar hij het eerste aan denkt bij 50 jaar Heer 
Vooruit, dan noemt hij de beginjaren. Hij kwam van een fanfare naar een 
harmonie. Feilloos weet hij zich te herinneren hoe hij zijn eerste repetitie 
welkom werd geheten door dirigent Piet Stalmeijer, die aan het einde van de 
repetitie geen dirigent meer was. Tijdens de repetitie vergaderde het bestuur 
ook en ontbood Stalmeijer met het genoemde gevolg. Ook klopt het aantal 
van 319,5 punt behaald bij het concours in 1968, een ander opmerkelijk feit 
in die feit jaren, dat hij noemt. 

Lei Pasmans heeft een rol gespeeld om René bij Heer Vooruit binnen te 
loodsen. Beide heren kenden elkaar van hun werkgever de PLEM en Lei was 
er als de kippen bij om René warm te maken voor Heer Vooruit nadat René 
en zijn vrouw waren verhuisd naar Heer. 

Ook uit die tijd stampt het verhaal dat zijn baas bij de Plem het niet gepast 
vond als hij als slagwerker van de harmonie over straat ging. Hij vond dat niet 
passen bij de status van René bij de Plem. Hij trok daarom de eerste tijd ook 
niet mee over straat. Een andere opmerking die hem bereikte toen bekend 
was dat hij slagwerker was: “Dat moet ook gedaan worden!”. 

René begon als slagwerker om in 1985 over te stappen naar de contrabas. 
Jean Sassen heeft hem daarbij begeleid. Zijn kinderen Anja (Lyra), Marianne 
(Fluit) en Leon (Slagwerk)zijn eveneens lid geweest van Heer Vooruit. 
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De betrokkenheid van René bij onze vereniging is groot. Als erelid van Heer 
Vooruit is hij nagenoeg altijd aanwezig en mocht hij onverhoopt niet aanwe-
zig kunnen zijn, meldt hij zich af. Of het nu concerten betreft van het Har-
monieorkest of een andere geleding, René is erbij evenals bij het uittrekken 
van de vereniging of andere activiteiten, muzikaal of niet-muzikaal.  Voor de 
komende processie heeft hij zich afgemeld, want het langzame tempo begint 
lastig te worden. 

foto Artica Heer



5

René is niet alleen erelid van onze vereniging, maar ook van de Limburgse 
Bond van Muziekgezelschappen en onlangs ontving hij die titel bij Sainte 
Cécile in Eijsden. Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van heer Vooruit 
ontving hij (en Henri Cortjens) een koninklijke onderscheiding. 

Kijkend naar de toekomst ziet hij dat alle muziekverenigingen het moeilijk 
hebben. Sommigen vallen weg en sommigen gaan samenwerken in welke 
vorm dan ook. De gebondenheid van leden is ook minder, zij rijden niet meer 
wekelijks voor de repetitie van Heerlen naar Heer bijvoorbeeld. Al zijn er nog 
uitzonderingen op, ook bij Heer Vooruit. Combinaties zullen dan ook gezocht 
moeten worden. Sentimenten spelen daarbij uiteraard een rol. 

De redactie heeft al vroeg een aanbod van René gehad, om in plaats van 
een uitgebreid interview met hem, een artikel opnieuw te plaatsen. René 
heeft ooit vier artikelen over slagwerk geschreven die in het Vooruitzicht zijn 
gepubliceerd. Voor deze gelegenheid heeft hij het eerste artikel ‘Slagwerk, 
och ja…’ bewerkt en ons toegestuurd. Onderstaand treft u het artikel aan. 

René, van harte proficiat met het gouden jubileum van jou bij Harmonie Heer 
Vooruit. Het zal even vreemd zijn, het is je eerste jubileum zonder je vrouw. 
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Haal meer uit je huis.
Caberg-Maastricht,  Clavecymbelstraat 58-62,  Tel. 043-3432162
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Kopen bij Weerts, plezier voor jaren!

www.weertsonline.nl
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Slagwerk Och ja . . .

In 1983 werd mij door de secretaris van Heer Vooruit en redacteur van Het 
Vooruitzicht, gevraagd iets te schrijven over slagwerk, uiteindelijk werden het 
4 artikelen. Hierbij het eerste deel, mijn ervaringen in mijn eerst jaar bij Heer 
Vooruit (aangepast) op herhaling. 

SLAGWERK ? Och ja…
Toen we pas in Heer woonden, 1967, en ik me inmiddels enkele malen in 
harmonie uniform had vertoond, werd ik in de Dorpstraat aangesproken door 
een kleine maar levendige oude baas. Fijn dat ik me al zo snel in Heer thuis 
voelde maar vooral vond hij, ex Heer Vooruiter, het geweldig dat ik bij “zijn”  
harmonie was.   
Na wat heen en weer praten vroeg hij zo langs zijn neus weg: “Welk instru-
ment speel je?”   Op mijn antwoord slagwerk reageerde hij duidelijk wat terug-
houdend: “Slaagwerk ? Och ja dat moot auch gedoon weurde”. Waarschijnlijk 
zou Pieke Habets z.g. (d’n Ampa van Pieter Jansen!) in 1983 en zeker nu, 
anders gereageerd hebben. 

Deze uitspraak is me bij gebleven omdat ze illustreerde hoe in de Harmonie- 
en Fanfarewereld over slagwerk gedacht werd: de plaats was duidelijk, let-
terlijk en figuurlijk op de achtergrond.
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Voordat ik over slagwerkinstrumenten begon te schrijven, vond ik het interes-
sant om terug te kijken naar vroeger; niet uit nostalgie, maar ter illustratie.
Het slagwerk stelde echt niet veel voor: Een dikke trom met bekkens erop, 
één, en voor op straat soms twee kleine trommels. De grotere korpsen had-
den een stel (2) pauken; Heer Vooruit kreeg die kort na 1930. Op mars werd 
de dikke trom gedragen, niet door de muzikant maar door een drager die dan 
het hele geval op zijn rug had. Tromdrager werd echt niet als ere baantje ge-
zien; vaak was het een dorpsfiguur die zich dat, en dus letterlijk, liet opbinden; 
een vaste, ritmische slag was moeilijk. 
Wilde men beter uit de hoek komen dan koste de drager geld (rond 1938 f 
2.50, een rijks- daalder). Het bestuur kon dan eisen stellen: goed figuur, ver-
zorgde kleding en hij moest in de maat lopen! In 1946 heb ik bij de fanfare in 
Grijzegrubben (Nuth) de laatste keer een drager in actie gezien.

Na de drager kwam het karretje. Uitgaande van twee fietswielen. Beschikbaar 
materiaal en de inventiviteit van de maker kwam een karretje met meer of 
minder comfort, soms met een kastje voor de mappen. Het trekken van het 
karretje was een eer voor de leerlingen; wie het meest zijn best deed mocht 
(!) het trekken. Op minder goed wegdek of op een voetbalveld was regelmatig 
rijden een kunst. 
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Direct na de bevrijding (1944) was de kwaliteit van de banden een probleem; 
ik heb ooit op een route buiten het dorp een fietspomp meegedragen om de 
poreuze banden opnieuw “moed in te kunnen blazen”; in Oostenrijk worden 
nog steeds karretjes gebruikt (hele mooie!). 
   

Rond 1950 worden de trommen lichter en worden ze gedragen door de mu-
zikant.
 
De opleiding van slagwerkers was navenant, net als bij de blinden was ook 
in slagwerkland Eenoog koning. De leermeester kwam vaak zelf niet verder 
dan de eenvoudige slagen en enkele modelmarsen. Had men geluk en zat in 
het dorp een oud militair tamboer-hoornblazer dan was de opleiding in goede 
handen. 
Op veel plaatsen lag het slagwerk dus aan “de achterste mem”. Grote trom 
slagers die geen noot konden lezen en dus op gevoel en gehoor draaiden 
waren, vooral bij kleinere verenigingen, geen uitzondering.

René op den Buijs 

De bij het artikel behorende zijn getekend door Hammy Lipsch, 
illustrator bij de PLEM (mijn toenmalige werkgever). 



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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Peter Smeets: 25 jaar lid van Heer Vooruit en nog nooit een 
muzikale noot gespeeld, alleen bestuurlijke noten.

Voor Peter Smeets is dit zijn eerste jubileum. Want zoals hij zelf zegt, indertijd 
werd bij 12 ½ jaar niet apart stil gestaan. Over Peter is dan ook niet eerder in 
Het Vooruitzicht gepubliceerd. 

Peter Smeets is 25 jaren lid van Heer Vooruit en heeft nog nooit een noot 
gespeeld. Peter is bijna gedurende deze hele periode bestuurslid geweest en 
nog steeds. Vooral het penningmeesterschap heeft hij vervuld en momenteel 
combineert hij de financiële administratie met het secretariaat. 

Peter is bij Heer Vooruit terecht gekomen door zijn zus Corrie en schoonbroer 
Bèr Heuts. Als supporter heeft hij diverse reisjes meegemaakt, waaronder 
reisjes met de Burghkapel naar Duitsland. Samen met Bèr Heuts, Jef Konings 
en Lei Pasmans en hun vrouwen hadden zij het gezellig bij de Heer Vooruit 
activiteiten. 

Voorzitter Henri Cortjens was er in 1991 als de kippen bij om Peter te benade-
ren voor een bestuursfunctie, op het moment dat Harry Souren te kennen gaf 
als secretaris te willen stoppen. In oktober 1991 is hij gaan meedraaien in het 
bestuur en bij de jaarvergadering 1992 is hij officieel benoemd tot bestuurslid. 
In eerste instantie als ondersteuning van Harry Souren. Onder voorzitter Tom 
Cobben werd hij in 1997 penningmeester. En de centen hebben hem altijd 
bezig gehouden. 

Paasmandag 2009 legde hij die functie neer, maar in het najaar van 2012 
benaderde voorzitter Raymond Braeken hem om het bestuur weer te komen 
versterken. Tijdens de ledenvergadering 2013 werd hij benoemd tot secre-
taris, maar bleef daarnaast de financiële administratie voeren voor penning-
meester Léon de Roij. 

Kortom Peter is 25 jaren actief binnen Heer Vooruit, veelal als bestuurslid. 
Geen muzikale noot gespeeld, maar wel bestuurlijke noten. In totaal kende hij 
8 voorzitters in die periode, waaronder driemaal Henri Cortjens. 
Als Peter gevraagd wordt wat Heer Vooruit is, antwoordt hij dat het een gezel-
loge club is. Vooral het bestuur is een leuke club. 
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Binnen de vereniging is de sfeer veranderd. Het aantal leden is gedaald en 
er is een minder echt Heer Vooruit gevoel. Er is minder gebondenheid aan de 
vereniging. Daardoor ontstaat ook een andere gezelligheid. We gingen ook 
vaker op stap, waardoor een ander Heer Vooruit gevoel ontstond. 

Als hoogtepunten van de vereniging noemt hij de Galaconcerten. Ieder con-
cert is anders en de solisten zijn wisselend van aard, waardoor de een je meer 
aanspreekt dan de ander. Maar Vlado Kumpan heeft indruk gemaakt evenals 
Jack Vinders. En bij deze laatste met name de wijze waarop hij het publiek 
inpakte. Suzan Seegers noemt hij ook. 
Ana Rucner kon aardig spelen, maar was ook maar een gewone dame. Dat 
bleek toen hij haar ophaalde in Keulen voor het concert en zij in slobbertrui en 
spijkerbroek verscheen, haren langs het hoofd en met rugzak. 

Ook de reisjes noemt hij hoogtepunten, maar de plaatsnamen zijn hem ont-
schoten. Hij weet dat het met een jubileum van de brandweer te maken had. 
Hij haalt een anekdote aan dat de vereniging gevraagd werd nog ergens een 
uur door te spelen en daarvoor zou 1000 DMark worden ontvangen. Eenmaal 
thuis bleek van de toezegging niets terecht te zijn gekomen. Uiteindelijk is hij, 
Jopie Jeurissen en Harry Souren terug gegaan naar deze Duitse gemeente, 
waar zij op voortreffelijke wijze werden ontvangen. Een tafel vol lekkere lunch-
gerechten stond klaar als of zij met een hele groep zouden komen. Met de 
toegezegde 1000 DMark keerden zij huiswaarts. 

Dieptepunten noemt hij zelf niet, maar we kunnen het niet nalaten zijn val 
tijdens vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging te noemen, waarbij hij 
lelijk met glasscherven van lege glazen in aanmerking kwam en daar toch 
enkele weken last van heeft gehad. 

Gevraagd naar zijn beeld bij de toekomst van de muziekverenigingen geeft hij 
aan dat in de toekomst meer samengewerkt zal moeten worden. Dat kan op 
verschillende manieren, maar elke vereniging zal het moeilijk krijgen, behou-
dens de verenigingen in Eijsden of Wolder bijvoorbeeld. 

Vervolgens nemen we een aantal aspecten van paasmaandag door waarbij 
de jubilaris aangeeft: ‘Hou het vooral kort.”

Peter en in je kielzog je vrouw Bertha, van harte proficiat met dit jubileum bij 
Heer Vooruit. 
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foto Artica Heer
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Afscheid voorzitter Raymond Braeken, na acht jaren

Na een behoorlijke zoektocht vond het toenmalige bestuur Raymond Braeken 
bereid voorzitter te worden van Harmonie Heer Vooruit. Een extra ledenverga-
dering op 13 januari 2009 koos Raymond als opvolger van Jopie Jeurissen, die 
één jaar als interim voorzitter had gefungeerd. Op dat moment was Raymond 
al actief als lid (tuba) van het K.T.K. en daarvoor al bekend met Heer Vooruit via 
zijn zoon Jérôme (K.T.K. en Leerlingenorkest) en zijn vrouw Agnes (bestuur). 
Met Raymond haalden we dus een voorzitter binnen, die met bijna alle gele-
dingen van het korps bekend was. 

   
Jopie Jeurissen draagt de hamer over.      Tijdens Galaconcert

Bij zijn aantreden wierp de deelname van het K.T.K. aan het concours al zijn 
schaduw vooruit. Het zou het enige concours in zijn voorzitterschapsperiode 
zijn. Bij zijn aantreden gaf hij aan het besluit van de muzikanten omtrent deel-
name aan concoursen te respecteren. En zoals bekend genoot het Galacon-
cert de voorkeur. 
Op het moment dat Raymond aantrad als voorzitter zijn Peter Kicken, Carol 
Magnée en Agnes Braeken ook al bestuursleden en zij zullen dat met hem 
gedurende de acht jaren blijven. Raymond manifesteert zich al gauw als aan-
spreekpunt voor alle geledingen binnen Heer Vooruit. Hij zit niet alleen de be-
stuurs- en jaarvergaderingen voor, maar loopt alle gaten dicht, die anderen 
laten vallen. Raymond is altijd en overal aanwezig, behalve als (buitenlandse) 
verplichtingen van zijn werkgever in de weg staan. 
Als voorzitter zet hij lijnen uit, maar bemoeit hij zich ook met details. De aanpak 
van activiteiten is zo zakelijk mogelijk, waarbij de risico's voor de vereniging in 
kaart worden gebracht. Geen verrassingen achteraf, maar keuzes maken op 
basis van inzicht vooraf. 
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Een van de eerste activiteiten onder zijn leiding is het maken van een beleids-
plan en de structuur van de vereniging tegen het licht houden. Het oprichten 
van de stichting ' Vrienden van Heer Vooruit' is ook een actie, waarbij de ri-
sico's van de Galaconcerten buiten de vereniging worden gelegd. 
Naast deze 'zakelijke' aanpak is er ook aandacht voor de mens achter de 
muzikant of de vrijwilliger. In vele gesprekken hoort hij lief en leed van de 
leden en sympathisanten. Of het nu persoonlijk/familiair leed is of de pet van 
de harmonie, die zoek is, hij hoort het allemaal. Raymond gaat ook altijd mee 
naar de jubilarissen van paasmaandag. Bij hen worden verhalen opgehaald 
over het verleden en wordt naar de toekomst gekeken. Mede deze informatie 
gebruikt hij bij zijn toespraken voor de jubilarissen op het jaarfeest. 

   

Checque van Damescomité    110 jaar: Concert Marinierskapel

Als muzikant is Raymond aanwezig bij concerten,  activiteiten van het Leer-
lingenorkest en het K.T.K. Als bestuurder bij het Harmonieorkest, maar ook bij 
de activiteiten van niet-muzikale aard zoals de winterwandelingen, de kien-
avonden van het Damescomité en het maandelijks ophalen van oud papier 
als voorbeelden. 
Raymond heeft te kennen gegeven ook in de toekomst de activiteiten bij Heer 
Vooruit voort te zetten, behalve het voorzitterschap. Als bestuur en vereniging 
danken we Raymond heel hartelijk voor zijn inzet als voorzitter voor Heer 
Vooruit. Als Heer Vooruiter zien we hem in de toekomst graag verschijnen 
bij de diverse activiteiten. Het bestuur is op zoek naar een opvolger en hoopt 
deze rondom de zomer aan de leden te kunnen voorleggen. 

Raymond, unne grand merci, voor je inzet als voorzitter van Heer Vooruit! Ook 
dank aan het thuisfront, dat vast wel eens geleden heeft bij jouw intensieve 
invulling van het voorzitterschap.
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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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Voorzitter Raymond Braeken in zeven beelden
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Raymond Braeken 
als voorzitter van onze vereniging. Namens het bestuur dankte Marc Ver-
beet hem voor die periode. De periode van Raymonds voorzitterschap werd 
in zeven beelden gekarakteriseerd. Beelden van Raymond, bij een van zijn 
activiteiten voor Heer Vooruit en die symbool staan voor dat deel van zijn ta-
kenpakket bij Heer Vooruit. 

Beeld 1: Raymond spelend op zijn tuba. 
Naast zijn bestuurslidmaatschap maakt Raymond deel uit van het Leerlingen-
orkest en het K.T.K. Dat deed hij bij aanvang van zijn voorzitterschap en dat 
doet hij nog steeds. 

Beeld 2: Een regelende Raymond 
Raymond is intensief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. 
Daar waar gaten vallen, loopt hij ze dicht. Grote dingen, kleine dingen, lief en 
leed kan bij Raymond terecht tot en met de vraag waar iemand zijn pet heeft 
gelegd. 

Beeld 3: Raymond in rood wit shirt van ‘Veer zien M.V.V.’ 
Een beeld dat symboliseert zijn inzet voor de vereniging bij het verzamelen
van benodigde gelden voor Heer Vooruit. Bij MVV, Preuvenemint, 11 v.d. 11e, 
Golden Oldies, het zijn maar voorbeelden. Waar de mouwen omhoog moes-
ten om geld te genereren voor de vereniging, deed Raymond mee. 

Beeld 4: Raymond achter op de oud papier wagen
Dit beeld geeft zijn specifieke rol aan als coördinator van het ophalen van het 
oud papier. Schema opstellen, altijd zelf op de wagen en zorgen voor vol-
doende ophalers bij afmeldingen. 



  

     

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



15

Beeld 5: Kienend met zijn pa in de foyer
Dit symboliseert zijn aanwezigheid bij de niet-muzikale activiteiten van de ver-
eniging. Als het maar even kon liet hij (en vaak ook Agnes) het gezicht zien 
bij deze activiteiten zoals een kienavond van het Damescomité of op een 
jeugdkamp. 
Beeld 6: Jubilarissen toesprekend tijdens Jaarfeest
De voorzittersrol in optima forma. Symboliserend zijn voorzitters rol van be-
stuur en vereniging. Het toespreken is het einde van een lang voorbereidings-
proces op paasmaandag. 
Beeld 7: Raymond met een gouverneurke in de hand
De nazit van de bestuursvergadering, waarbij met een speciaal biertje in de 
hand (op eigen kosten) nog eens werd doorgepraat. 

Met unne grand merci, wijn en applaus werd hij bedankt. 

Bestuur tijdens Jaarvergadering 2017 v.l.n.r. Peter Kicken, Yvette Cobben, Marja Pasmans, 
Léon de Roij, Raymond Braeken, Marc Bosch, Peter Smeets en Agnes Braeken. 
Ontbreekt: Carol Magnée. 

Jaarvergadering 2017
Vierendertig leden waren aanwezig bij de ledenvergadering in de foyer van 
Aen de Wan. Voor de laatste maal zou Raymond Braeken de vergadering 
voorzitten en dat had een aantal leden verrast bij het ontvangen van de uitno-
diging. Hij heette de aanwezigen welkom in het bijzonder erelid Nico Konings. 
Negentien afmeldingen had de secretaris ontvangen. 
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Dorpstraat 36
6227 BN Maastricht
043 - 36 10 118
info@kapsalonaarts-hogenboom.nl

❏   Ambachtelijke schoenreparatie
❏   Alle voorkomende leder-reparaties tassen/kleding
❏   Orthopedische aanpassingen
❏   Sleutelservice

Burg. Coretenstraat 6, 6226 GV Maastricht
Tel. (043) 362 93 80  ▲   ‘s maandags gesloten

Nell Klaessens

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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De vergadering startte voortvarend met de ' huishoudelijke zaken'. De no-
tulen werden ongewijzigd vastgesteld. Geconstateerd werd dat het bezoek 
van repetities nog steeds tegenvalt. Later in de vergadering zou blijken dat 
we momenteel 37 muzikanten tellen bij het orkest en er gemiddeld 12 afmel-
dingen zijn per repetitie. Met legitieme en wellicht minder legitieme redenen. 
Opgemerkt wordt dat de leden toch weten dat de dinsdag de repetitieavond 
is. Het blijft een zaak van bestuur en leden elkaar hierop aan te spreken. 

Gevraagd naar het reünieconcert, dat was aangekondigd voor 2016, werd 
aangegeven dat mede door de Dag van de Blaasmuziek hiervoor weinig ruim-
te was. Het idee wordt opnieuw besproken in de orkestcommissie. Marja Pas-
mans geeft desgevraagd aan dat het moeilijk is om uit de impasse te komen 
van een dalend ledenaantal. Diverse workshops zijn hiervoor ook gevolgd, 
maar dé oplossing ligt niet voor het oprapen. Tevens schetste zij de activitei-
ten in het jubileumjaar. Alles tussen het concert van de Marinierskapel en het 
15e Galaconcert, met de burgemeester als gast  in het MECC in december. 
Voor het werven van leden is een werkgroep onlangs in het leven geroepen 
onder leiding van Yvette Cobben. Zij buigen zich over dit vraagstuk. 

       
Jef Smeets       Lindy Mast              Peter Smeets 

Léon de Roij nam de financiële zaken voor zijn rekening en concludeerde dat 
Heer Vooruit over 2016 een positief saldo behaalde met name door inciden-
tele meevallers, zoals een subsidie van LBM voor de Dag van de Blaasmu-
ziek, een donatie van de stichting Vrienden van Heer Vooruit, de inkomsten 
van MVV, die van twee jaren boekhoudkundig bij elkaar kwamen, donatie 
Damescomité en een hogere opbrengst van Preuvenemint. 
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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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coninxkeukens@live.nl
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De kascontrolecommissie rapporteerde bij monde van Jef Smeets (mede na-
mens Lindy Mast en Waddy Dzon) en zo kon de penningmeester décharge 
worden verleend. Lindy wordt als aftredend lid in deze commissie opgevolgd 
door Rob Boelen. 
 
Bij de bestuursverkiezing waren twee aftredende bestuursleden. Voorzitter 
Raymond Braeken, waarover elders in het Vooruitzicht meer over zijn afscheid 
en Peter Smeets. Peter Smeets werd unaniem herkozen. Het bestuur maakte 
tevens bekend dat Marja Pasmans het secretariaat gaat voeren (samen met 
Marc Bosch) en Peter Smeets blijft de penningmeester ondersteunen. 

Het aftreden van Raymond had een aantal leden bij de uitnodiging voor de 
Jaarvergadering verbaasd. En dan vooral het late moment waarop dit bekend 
werd, terwijl intern dit al enkele maanden bekend was. Zaak is nu dat gezocht 
gaat worden naar een opvolger en dat daarbij alle suggesties welkom zijn om 
rond de zomer hopelijk een opvolger te hebben. 

Na de pauze is de microfoon eerst voor Jean Boelen, die als voorzitter van de 
Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit de plannen voor het 16e Gala-
concert bekend maakt. Noteer in uw agenda 9 december 2017 in het gebouw 
van Mercedes CAC. Elders treft u meer informatie over het Galaconcert aan. 
Jean Boelen ging ook in op de vele activiteiten die de Stichting Vrienden van 
Heer Vooruit heeft opgepakt om o.a. het Galaconcert financieel mogelijk te 
maken. Daaronder hun betrokkenheid bij de Narren Universiteit Limburg, het 
Wieker Tribunaol, kerst bij Mercedes en de West Side Story op het Vrijthof. 

Daarna was het de beurt aan Lindy Mast, om als voorzitter van de commis-
sie Jeugd en Opleiding terug te blikken op de Dag van de Blaasmuziek. Een 
impressie van deze dag, gemaakt door Jérôme Braeken, werd getoond. Henk 
van den Hof werd bedankt voor het niet sturen van een rekening. Vijf aan-
meldingen heeft deze brok werk opgeleverd. Een aardige stap voorwaarts na 
twee jaren geen aanmeldingen te hebben ontvangen. 

De vergadering wordt afgesloten met het daags ervoor bekend geworden per 
direct stoppen van instructeur Jos Stoffels bij het K.T.K. Naast het vinden van 
een voorzitter nog een opdracht aan het bestuur.
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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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Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46
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info@grummelke.nl
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���������Raadhuisstraat 6, 6226 GM  Maastricht
Tel.: 043 - 458 46 48, 06 - 489 762 46

www.grummelke.nl
info@grummelke.nl

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

www.kolke.nl

Huiskamer van Heer
Francoise en Piet

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

Chantalle & Pascal
Burg. Cortenstraat 1 
6226 GP Maastricht

telefoon 043 - 363 34 61

e-mail: cafe.kolke@hotmail.com
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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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Concert van het Leerlingenorkest in Het Magisch Theatertje 
in Amby door PinK PantheR (alias Agnes Braeken)  

Op de eerstvolgende repetitie na het concert zitten de leden die op tijd zijn, 
stil te wachten op…….. Wouter, onze (het nieuwe is er nu wel vanaf!) dirigent, 
die wacht totdat iedereen zijn plekje heeft gevonden en ook zijn instrument 
speelklaar heeft. En dan…. Hij neemt er de tijd voor…… Bedankt hij zijn mu-
zikanten voor dit mooie concert op 5 februari jl. Complimenteert hen met hun 
geconcentreerd gespeelde muziek.” Het klonk goed, echt!” Wouter is nog 
steeds zichtbaar blij met het optreden. Zijn eerste optreden! Maar dat vindt 
Wouter niet zo belangrijk. Belangrijker vindt hij dat iedereen genoten heeft. 
Zijn muzikanten en het publiek. 

Ook geeft hij complimenten aan de organisatie, de Commissie Jeugd & Op-
leidingen. Bedankt hen en het orkest voor het warme onthaal, dat zijn zusje 
Greetje mocht ervaren bij de vervanging van onze Marcel. Complimenten van 
toeschouwers waren er voor het feit dat wij, het leerlingenorkest, een concert 
hadden, waarin alleen wij de hoofdrol speelden. Op veel plaatsen speelt het 
leerlingenorkest in het voorprogramma van het grote orkest. 
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Een heel belangrijk onderdeel van ons concert was weggelegd voor de MU-
ZIEKSTARTERS. De nieuwe leerlingen van Josette Aerts en Astrid Handels. 
De kinderen (Lotte, Irene, Loraine, Gigi en Senna), die als gevolg van ons 
sjieke Schoolconcert op 9 oktober 2016 zich hadden aangemeld om muziek 
te leren maken bij Heer Vooruit. Eerst lieten ze vol trots horen wat zij al uit hun 
blokfluit konden produceren: KOEKOEK! Toen met dapper marcherende stap-
pen volgde het lied: MET TROMMEL EN TROMPET. Ondanks hun verfijnde
        

meisjesstemmetjes klonk het heel goed en hoorbaar toen ze begeleid wer-
den door het leerlingenorkest. Het applaus was voor hen én voor Josette. 
Nog maar zo kort bezig en dan al kunnen deelnemen aan een concert in een 
heus theater! De meegekomen ouders, opa’s en oma’s liepen nog net niet 
naast hun schoenen van trots. Wat een geweldig optreden van deze dame-
tjes! Onze toekomst! 

Het orkest ging gezellig verder met het tweede gedeelte van het concert en 
het publiek genoot. Ondanks de aanwezigheid van een roze “panter”, die tij-
dens het concert de aandacht probeerde af te leiden met wat “percussie”, 
gaat Wouter, ondanks dat hij heel tevreden was over de uitvoering, vandaag 
toch wat verder in het “repareren” van het muziekwerk met dezelfde naam. 
Het stuk ligt namelijk nog maar net op onze pupitres. Toch heeft Wouter het 
aangedurfd dit stuk in ons programma te zetten. Hij weet dat ons orkest dit 
nóg beter kan. 
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Al met al kijken we vandaag, zondag 12 februari, terug op een fijn, gezellig en 
knap gespeeld concert in het mooiste en gezelligste theatertje in de omtrek 
van Maastricht. De presentatie was naast Lindy Mast (opening en afsluiting) 
in handen van Simone Lochs en Charlotte Verbeet, die hiermee debuteerden. 

Een volgende ‘klus’ voor het Leerlingenorkest was het opluisteren van een 
mis in Vijverdal/Grubbenveld. En ook dat werd goed volbracht. 
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Damescomité 10 jaar

In 2007 startte het Damescomité in een totaal nieuwe samenstelling. Negen 
dames vormden een nieuw Damescomité: Betsie Michon, Ilse Hoofs, Marian 
van Engelshoven, Karin Verbeet, Zus Boelen, Tamara Jaspers, Ulla Basti-
aans, Annie Evers en voorzitter Annemie Purnot. Al spoedig voegde Marlou 
Kicken zich bij de dames. In de loop der jaren stopten Annie, Tamara en An-
nemie en nam Marian het voorzitterschap op zich. 

 
Damescomité tijdens Jaarfeest 2016 

Het Damescomité ging verder, waarmee het vorige Damescomité bezig was 
geweest: gelden genereren voor Harmonie Heer Vooruit. In dat doel slaagden 
de dames want jaarlijks werd op paasmaandag een bedrag aan de harmonie 
gegeven. De ene keer een sponsorbedrag, de andere keer werden concrete 
zaken gesponsord. Concrete sponsoring was er bijvoorbeeld voor de timtoms 
voor het KTK, de hoezen van de sousafoons, een bijdrage in de reis naar 
Sneek en de pluim voor het nieuwe uniform, maar ook het Leerlingenorkest 
kon rekenen op steun bij jeugdkampen en lunches bij concerten. 

De activiteiten richten zich vooral op het jaarlijks organiseren van een kien-
avond en een snuffel- en kledingmarkt in Aen de Wan. Vele prijzen, met dank 
aan de Heerder ondernemers, wisselden van eigenaar tijdens het kienen. En 
hetzelfde gebeurde met het aanbod 
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van de standhouders op de markt. Daarnaast verrichtte het comité vaak 
ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten zoals het Jaarfeest, (gala)
concerten,  slotactiviteiten of garderobe bij concerten. Niet onvermeld mag 
worden het jaarlijks optreden van een deel van het Damescomité tijdens het 
Jaarfeest. In allerlei creaties hebben zij mee invulling gegeven aan het mid-
dagprogramma. 

Ook niet onvermeld mag worden het ontvangen van de Orde van d’n Duuker 
van de Sjraveleirs voor hun inzet voor Heer Vooruit. 

Dames hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen periode en wij hopen nog 
vele jaren van jullie inzet te mogen genieten! Chapeau. 

Gaank toch kiene..

Het is ieder jaar weer de vraag komt er wel genoeg publiek af op de kiean-
avond. Zeker dit jaar met dat prachtige weer buiten. De vele prijzen, vooral 
van de Heerder ondernemers staan klaar. Het antwoord laat ook dit jaar weer 
niet lang op zich wachten. Klokslag zes uur betreden de bezoekers de zaal 
op zoek naar een leuke kaart, zoals ze het zelf noemen. Wat ‘leuk’ is in dit 
verband, blijft een vraag. De opmerking dat het hard werken wordt bij drie 
kaarten wordt beantwoord met ‘Dat zien ver geweend.’
Rob Boelen en Math Jaspers nemen hun vertrouwde plaatsen in op het po-
dium en Rob start om exact zeven uur met het oproepen van de kienen. Een 
vijftig tal prijzen wisselen van eigenaar gedurende het bijna drie uur durende 
kienspel. Wat rest is het achterblijven van, van alles en nog wat op de tafels 
en het weer leeg maken van de zaal. Een uur na afloop is niet meer te zien 
dat die avond ruim 130 gasten hebben meegespeeld. 
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HET DAMESCOMITE VAN HARMONIE HEER VOORUIT DANKT 
HAAR SPONSORS BIJE KIENAVOND 2017

Tandtechniek Steco, Einsteinstraat, Kicken Kookwinkel-Studio, Dorp-
straat, Kicken Tuinmeubelen, Bergerstraat, Voice Mode, Einsteinstraat, 
Gall en Gall, Burg. Cortenstraat, Slijterij Wijnhandel Het Raadhuis, Raad-
huisplein, Beckers Electro, Burg. Cortenstraat, Bloemen Kicken, Burg. 
Cortenstraat, Café de Jokers, Dorpstraat, Rijwiel- en Bromfietshandel 
Quaaden, Akersteenweg, Bakkerij Jacqueline v.d. Weerdt, Akersteen-
weg, Friandises Chocolatier, Maastricht,’t  Kiesplenkske, Akersteenweg, 
Bakkerij Paulissen, Akersteenweg, Cuypers glas, Watermolen, Formi-
do, Nijverheidsweg, Tabaksspeciaalzaak Roel Geurten, Akersteenweg, 
Schoenmakerij Verheijen, Burg. Cortenstraat, De Groot-Janssen V.O.F., 
Raadhuisplein, De Ark, Sint Servatiusweg, Maison Culinaire, Dorpstraat, 
Teheux Bodyline, Dorpstraat, Bakkerij De Lekkerbek, Einsteinstraat, Fi-
nancieel Advies Bert Huben, Berg en Terblijt, Albert Heijn, Burg. Corten-
straat, Albert Heijn  Helmstraat, Schildersbedrijf Rob Smeets, Maastricht, 
Weerts Electro bv, Dorpstraat, Lou Visser, Nagelstudio Kim Collier, Dorp-
straat, Slagerij Renkens, Einsteinstraat, 
Bàm Bàm Kindermode, Bloemen Villa Vivante , ’t Rommedoeke, Etos, 
Plus Schriever, Winkelcentrum De Leim, Sportshop Relax, Dorpstraat, 
Imkerij Kenny Essers, Burg. Kessensingel, Infra Ligne, Einsteinstraat, 
Schols Schoenen, Burg. Cortenstraat, Etos, winkelcentrum De Leim, 
Tuinmeubelen Kicken, Bergerstraat, Beauty Lounge, Niels Borghstraat
Gassé slaapcomfort, Akersteenweg, Top Balance, Heerderweg, Shoebi-
doe Trends, Winkelcentrum De Leim, Le Virage Maastricht, Cortenstraat 
en Zonnestudio Einsteinstraat Maastricht. 
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Concert met het Reünieorkest Limburgse Jagers

Op 14 mei verzorgt ons Harmonieorkest samen met het Reünieorkest Lim-
burgse Jagers een concert in het gebouw van Mercedes CAC, Gilissendomein 
in Randwijck. Het concert vangt aan om 14.00 uur. 

Kaarten voor het concert à € 5 (incl. consumptie) zijn te koop via info@vrien-
denheervooruit.nl of tijdens de repetities op dinsdagavond in Aen de Wan. 

 
Fanfare- en Tamboerkorps Limburgse jagers.
In 1950 werd het Regiment Limburgse jagers geformeerd. De naam en het 
wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse pro-
vincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekafdeling 
toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tam-
boercorps die zelfstandig en ook samen ontelbare optredens in binnen en bui-
tenland verzorgde. Het orkest was van 1950 tot 1968 gestationeerd in Venlo. 
Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. 

Het Reünie Orkest Limburgse jagers.
Op 25 januari 1992 werd er een oprichtingsvergadering gehouden Biej Aolders 
te Pey-Ech. Die oprichtingsvergadering werd gehouden door de:Stichting Or-
ganisatie van reünies Tamboer- en Fanfarekorpsen Limburgse jagers. Bij de 
Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder 
de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musice-
ren in een reünie-orkest.
Op 25 januari 1992 werden alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers 
uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering.
Het orkest bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met een tournee, waarbij op 14 
mei Heer Vooruit wordt bezocht om samen te musiceren. 
Bron: website Reünieorkest Limburgse Jagers 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van 
Harmonie Heer Vooruit

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering kon de voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit de balans opmaken van de activi-
teiten. Welke mede door de Stichting in het afgelopen jaar werden georgani-
seerd. Hoogtepunten waren de opening van het Jubileum jaar met het concert 
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Pieter Jansen. 
Samen met de Commissie opleidingen werd de Dag van de blaasmuziek ge-
organiseerd. Op deze zeer geslaagde dag werd opnieuw duidelijk, dat wie de 
jeugd heeft, ook de toekomst heeft. De lessen op de basisscholen, gevolgd 
door de concertmiddag waarbij meer dan 200 ouders en kinderen aanwezig 
waren, leverde zelfs een aantal nieuwe leerlingen op.
 
Het jaarlijkse galaconcert was de muzikale klap op de vuurpijl.  De solisten 
droegen bij aan een fantastische concertavond. Na afloop was er niets dan 
lof voor het orkest en solisten van onder andere de Burgemeester van Maas-
tricht.

De Stichting was verder zeer actief bij een aantal evenementen in het Merce-
des-Benz theater, waar de catering en drank werd verzorgd. Hierbij geholpen 
door leden van de harmonie. Aan het einde van het jaar blikte de Stichting dan 
ook met een goed gevoel terug maar ook meteen weer vooruit. 

Na een evaluatie met het bestuur van de Harmonie werd er besloten voor het 
jaar 2017 het Galaconcert 2017 opnieuw op de agenda te zetten. Dit jaar wel 
in iets andere vorm dan de afgelopen jaren. Het MECC is dit jaar in Decem-
ber niet beschikbaar en daarom werd besloten om voor dit jaar terug te ke-
ren naar het Theater van Mercedes-Benz CAC. Het concert zal plaatsvinden 
op zaterdag 9 december en begint zoals gebruikelijk om 20 uur. Solistische 
medewerking wordt verleend door wederom topsolisten, die zich bereid ver-
klaard hebben hun medewerking aan het 16e Galaconcert te verlenen.

Saxofoniste Femke IJlstra is onze instrumentale solist van dit jaar. Femke IJl-
stra (1982) is hoofdvakdocent saxofoon aan het Prins Claus Conservatorium
Groningen. Zij studeerde bij Arno Bornkamp en sloot haar bachelor examen 
met groot succes af. In 2009 behaalde zij haar master diploma met onder-
scheiding.
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De jury waardeerde haar veelzijdigheid en intuïtieve spel. Veel van haar solis-
tische optredens vinden plaats op kamermuziekfestivals of in samenwerking 
met hafabra en symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Verder heeft ze 
al verschillende opnames gemaakt voor radio 4 en was ze te zien in het tv-
programma Vrije geluiden.

Femke remplaceert bij het ‘beste orkest ter wereld’, het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest, en andere toonaangevende orkesten als de Radio Orkes-
ten, Holland Symfonia, het Residentie Orkest en Anima Eterna (BE). Verder 
werkte ze met Holland Baroque Society en Calefax rietkwintet.

Romina Tomasoni 

Mezzosopraan Romina Tomasoni (34) is in haar thuisland een zeer bekend, 
veelgevraagd operazangeres. Romina zingt mezzosopraan en behaalde haar 
operagraad aan het Conservatorium van Brescia, cum laude. Haar talent 

Femke IJlstra
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raakte snel bekend en haar ster rees pijlsnel. Zo zingt ze over de hele wereld 
met tal van andere beroemde operazangers en –zangeressen en speelde de 
afgelopen tien jaar mee in alle grote opera’s in Italië. 
Denk aan de opera Elektra (Strauss), Carmen (Bizet), Ernani (Verdi), Tito 
Manlio  (Vivaldi), Betulia Liberata (Mozart), Flauto Magico (Mozart), Falstaff 
(Verdi) en Nabucco (Verdi), om maar een paar te noemen. Ze zong in de 
mooiste theaters en zalen, zoals het Scala in Milaan, het Teatro del Maggio 
Musicale in Fiorentina, in het Palau de les Arts in Valencia en in het Teatro 
dell’ Opera in Rome.

En nu dus te gast bij Harmonie Heer Vooruit. De achternaam geeft het al aan. 
Romina is de zus  van Omar Tomasoni, de solist van het vorige Galaconcert. 
Hij was zo gecharmeerd van zijn optreden bij Heer Vooruit dat hij persoonlijk 
zijn zus overtuigde om in December naar Maastricht te komen.

Voor het concert op 9 december zijn slechts 350 kaarten beschikbaar. Het is 
dus zaak om snel je kaarten te reserveren. 
De kaarten kunnen vanaf 14 april besteld worden via email bij:
info@vriendenheervooruit.nl. 
De kaarten kosten 15,00 euro.

De Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit zal ook dit jaar weer bij een 
aantal activiteiten in het Mercedes-Benz theater de handen uit de mouwen 
steken om de kas te spekken. Via de nieuwsbrieven van de Harmonie zullen 
de data bekend gemaakt worden. Zonder de hulp van de leden van de har-
monie kunnen we echter niet en vragen dan ook om assistentie van de leden 
en of vrienden van de harmonie.

De eerstvolgende activiteit waarbij we nog hulp kunnen gebruiken is het dub-
belconcert op 14 mei met het Reünie Orkest Limburgse Jagers. Wil je helpen, 
stuur dan een berichtje naar info@vriendenheervooruit.nl

Namens de Stichting Vrienden Van Harmonie Heer Vooruit

Jean Boelen
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Wis geer……….

• Dat het Damescomité de lunch voor het concert in het Magisch 
 Theatertje had gesponsord en dat Karin en Charlotte dit hadden   
 verzorgd? 
• Dat mede door een sterfgeval, het niet mogelijk was een 
 representatief korps op de been te brengen om de optocht in 
 Heer te lopen? 
• Dat de commissie Jeugd en Opleiding weer een locatie gevonden  
 heeft voor het jeugdkamp? Uiteraard verklappen we dit niet. 9, 
 10 en 11 juni zijn de Leerlingen op kamp. En Lindy vertelde op de  
 jaarvergadering zaterdag 10 juni ’s avonds vrij te houden. 
• Dat Daniélle Lochs met haar uren inzet bij de kienavond van het   
 Damescomité haar maatschappelijke stage voltooide bij 
 Heer Vooruit|?
• Dat onder leiding van Yvette Cobben een werkgroep start die zich  
 gaat buigen over de werving van leden. Yvette heeft al diverse 
 personen verleid tot een lidmaatschap van deze werkgroep, 
 maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Aanmelden bij Yvette s.v.p. 
• Dat het Harmonieorkest aanwezig was bij de mis ter gelegenheid  
 van het 50 jarig huwelijksfeest van Pierre en Beppie Knubben-Kraft?

Instructeur Jos Stoffels 
vertrekt 

Dat instructeur Jos Stoffels, 
instructeur van het K.T.K. onze 
vereniging per 1 april heeft 
verlaten? Hij heeft werk in 
Duitsland aanvaard en kan dit 
niet combineren met zijn werk 
bij het K.T.K. Het bestuur is op 
zoek naar een opvolger.  Jos 
bedankt voor je inzet voor 
Heer Vooruit! 

Leerlingenorkest bij 
communiekinderen 

Op 25 mei a.s. speelt het 
Leerlingenorkest in de mis 
van de communiekinderen. 
De kinderen worden ook weer 
opgehaald. Het Leerlingenor-
kest vraagt om hulp om hen te 
versterken hierbij. Muzikanten 
kunnen zich opgeven bij Lindy 
Mast of Agnes Braeken. 
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Agenda

17 april:  Jaarfeest met jubilarissen René op den Buijs en 
  Peter Smeets , resp. 50 en 25 jaren lid HHV
22 april:  Oud papier 
30 april:  Lenteactiviteit. Uitnodiging volgt nog
4 mei:   Dodenherdenking bestuur 
14 mei:   Concert met Reünieorkest Limburgse Jagers om
  14 uur in gebouw Mercedes Benz CAC. 
  Voor kaartverkoop zie elders in dit Vooruitzicht.
25 mei:   Communiekinderen Heer Leerlingenorkest
27 mei:   Oud papier 
4 juni:   Pinksterprocessie 
24 juni:   Oud papier 
25 juni:  Concert met harmonie Hoensbroek 
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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
 36

102
12 www.cafeutvloot.nl

LEKKER, ZELF GEMAAKT

VAN BROOD TOT VLAAI TOT BANKET

Akersteenweg 94 - 6227 AB Maastricht - 043 361 20 59

Nijverheidsweg 11   -    6227 AL Maastricht
Tel. 043 - 361 36 15  - Fax 043 - 361 79 47
info@trichtglas.nl             www.trichtglas.nl
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St. Josephstraat 50a
6227 SN Maastricht
Tel./Fax 043 - 361 45 53
E-mail fysioheuts@home.nl
www.fysioheutsenweerts.nl

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

Deco Bouwmarkt
www.formido.nl

Drogisterij 
St. Martinus

Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht
043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën
Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

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

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

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

Schilderen

Wandafwerking

Reklame

erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

De redactie
wenst u
Vrolijke

 
Paasdagen ! 

De 
Redaktie 
wenst u
Prettige
vakantie
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6227 SN Maastricht

St. Josephstraat 50a

6227 SN Maastricht

Tel./Fax 043 - 361 45 53

E-mail fysioheuts@home.nl

www.fysioheutsenweerts.nl

Nijverheidsweg 11   -    
6227 AL Maastricht

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

info@trichtglas.nl        
     www.trichtglas.nl
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Haal meer uit je huis.
Deco Bouwmarkt

www.formido.nl

Drogisterij 

St. Martinus
Sinds 1922

Stenenbrug 12  -  Maastricht

043- 3252074

Aangesloten bij:

Kostons Assurantiën

Uw adres voor deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies

Doordat wij niet gebonden zijn aan één bank of verzekeraar

kunnen wij u doorgaans lagere rentes aanbieden dan uw eigen bank.

Kijk voor onze rentes op www.kostons.nl

Kijk ook eens op www.muziekinstrumentenverzekering.nl

Raadhuisplein 3, 6226 GN Maastricht

Tel. 043-3635111, E-mail: info@kostons.nl, Internet www.kostons.nl
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Paasdagen ! 

De 
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Concert met het Reünieorkest Limburgse Jagers
 
Op 14 mei verzorgt ons Harmonieorkest samen met het
Reünieorkest Limburgse Jagers een concert in het gebouw 
van Mercedes CAC, Gilissendomein in Randwijck. 
Aanvang concert :  14.00 uur.
 
Kaarten voor het concert à € 5 (incl. consumptie) zijn te koop via 
info@vriendenheervooruit.nl of tijdens de repetities 
op dinsdagavond in Aen de Wan.




