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OPGORICHT

Er schijnt weer licht aan de horizon!

Na al meer dan een jaar, met tussenposen, leven we in een 
isolement als gevolg van maatregelen ter voorkoming van het 
Coronavirus.
De invoering van de algemene lockdown en de avondklok 

hadden een erorme impact op ons sociaal leven.
Maar er bereiken ons weer positieve berichten! Zo meldde ons de overheid dat fase 2 van meer 
vrijheid eraan komt, mits de opnames in de ziekenhuizen blijven dalen.

Binnenkort hopen we weer groen licht te krijgen, ook van Aen de Wan, om weer met de repetities 
te starten.
Fijn dat we weer kunnen toeleven naar een fysieke samenkomst en ons kunnen voorbereiden op 
verdere activiteiten na de zomervakantie.
Ook ons uitgesteld jaarfeest naar het najaar wordt zeker niet overgeslagen, binnenkort volgen de 
voorbereidingen!

Verdere informaties volgen spoedig, waarbij we hopen vanaf dan weer volop aan de slag kunnen 
zonder onderbrekingen.
Rest ons iedereen fijne en zonnige Pinksterdagen te wensen.
Veer zien usgaw!

Peter Kicken 
voorzitter

Het alternatieve Jaarfeest.
Dit jaar hebben we helaas weer ons Jaarfeest 
moeten missen zoals als we gewend zijn om dit 
te vieren. Maar aan de jubilarissen van dit én 
van vorig jaar zijn de versierselen uitgereikt. 
Voor een terugblijk op deze mooie dag en de 
foto's kun je kijken op onze website.

Voor de callepin
Mogen we weer gaan repeteren vanaf 23 mei?
In ieder geval is het einde in zicht, dus pak je instrument weer 
eens uit. Blaas het stof er vanaf, zet het mondstuk erop en



AFSPRAKFN AGENDA
blaas. Vergeet niet: adem in, adem uit.

2019

Ophaien oud papier 22 
mei 2021:

Kijkje even of je aan de beurt bent in
deze lijst?

Tevens word je door Mare Bosch nog 
op de hoogte gesteld.



Webinar improvisatie
Op dinsdag 20 april jl. hebben de muzikanten aan een webinar Improvisatie kunnen deelnemen. 
Door Werner werden we meegenomen in de overeenkomsten en verschillen van improvisatie in 
de klassieke muziek, afrikaanse muziek en jazzmuziek. Er werd volop geklapt in kleine groepjes en 
de vragen werden op Werner afgevuurd. Helaas was de tijd veel te kort om er diep op in te gaan. 
Hopenlijk kunnen we binnenkort weer live improviseren in Aen de Wan!
Met dank aan: Orkestworkshops Improcircle

Mooie prijs voor Raf
Raf Hamers, lid van de drumband van Harmonie Heer Vooruit en de kleinzoon van Jos Cobben 
heeft deelgenomen aan het online solistenconcours van de LBT.

Een van de weinige muzikale activiteiten die toch nog door konden gaan !
Hij heeft deelgenomen als lid van de slagwerkgroep van Harmonie St.Cecilia Mheer. Onderstaand 
het bericht dat Raf heeft ontvangen:
Solistenconcours LBT
De uitslagen van het solistenconcours van de LBT waar Raf Hamers aan heeft deelgenomen is 
bekend. Hij behaalde voor zijn uitvoering 86 punten, een le prijs met promotie naar de 3e divisie. 
In de totaal ranking kwam hij uit op een 2e plaats in zijn divisie (4e), een mooi resultaat.
Hier beneden een kleine impressie van zijn optreden

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

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

^ Laposta
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