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Beste lezers,

Een jaar geleden begonnen we aan een jaar van inactiviteit 
van het verenigingsleven. We hebben elkaar nauwelijks fysiek 
gezien het afgelopen jaar. En helaas voor de tweede maal op 
rij moeten we het Jaarfeest van Heer Vooruit voorbij laten 
gaan zonder ons gebruikelijke feest. Het zou het 115e 
Jaarfeest zijn geweest. Een ook nu weer kunnen we de 

jubilarissen van dit jaar niet publiekelijk in de spotlight zetten. Jammer, jammer maar voor de 
zoveelste keer is het, het is niet anders.

Wel verschijnt een dezer dagen het Vooruitzicht met daarin volop aandacht voor de jubilarissen.

Samen hebben Leon Schurgers (75), Louis Konings (50), Manoe Konings (50), Jef 
Smeets (40), Josette Aerts (25), Marja Pasmans (12,5) en Rian Pasmans (12,5 ) 265
jaren Heer Vooruit op de teller staan. Proficiat!!
Vorig jaar hebben de jublarissen thuis een bloemetje ontvangen en ook dit jaar zullen we de 
feestelingen niet vergeten.

Aan onze jubilarissen, maak er toch een feestelijke dag van, in kleine kring uiteraard, maar laat 
het niet ongemerkt voorbij gaan. In verenigingsverband zullen we er later nog bij stilstaan, maar 
voorspellingen daaromtrent doen we nu nog niet.

Voor iedereen prettige paasdagen en hef thuis het glas op de jubilarissen.

Het bestuur



Onze jubilarissen van 2021

Leon Schurgers, Josette Aerts, Louis Konings, Manoe Konings, Rian Pasmans en Marja 
Pasmans. Helaas ontbreekt Jef Smeets. Met dank aan de fotograaf Al Rekko uit Wijlre die van 
zes foto's één groepsfoto heeft gemaakt.

Chrit Budy, jubilaris 
2020

Op zondag 28 maart jl. heeft Chrit 
Budy zijn versierselen ontvangen 
vanwege zijn 70 jarig jubileum bij 
Harmonie Heer Vooruit in 2020. In 
huize Budy werd hij door Peter, onze 
voorzitter, in het zonnetje gezet 
waarna Monique hem de medaille 
heeft opgespeld. Proficiat Chrit!

Informatieavond 3 maart 2021
Normaal vindt in maart de ledenvergadering van Heer Vooruit plaats. Teruggekeken wordt naar 
het afgelopen jaar en naar de geplande activiteiten voor het komende jaar. Helaas kunnen we



deze jaarvergadering voorlopig nog niet fysiek laten plaatsvinden.
Daarom heeft er onlangs een digitaal overleg samen met het bestuur plaatsgevonden om toch 
enkele punten voor te leggen aan de leden, zoals o.a. de Berlijnreis. Voor het verslag van deze 
bijeenkomst verwijzen we naar de bijlage.
KLIK HIER

PRETTIGE PAASDAGEN EN EEN FIJNE DAG VOOR
ONZE JUBILARISSEN!

Volgons

Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziaao.nl.» Als u geen nieuwsbrief 
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@heervooruit.nl toe aan uw
adresboek.
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