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Nieuwsbrief januari 2023 * •

Beste muziekvrienden,

......En we zijn weer op weg in 2023. De repetities zijn weer
begonnen na een korte winterstop tussen kerst en nieuwjaar 
en we verheugen ons om je weer te mogen ontmoeten tijdens 
een van de concerten die dit jaar gepland staan.
Inmiddels is de organisatie achter de schermen druk bezig om

het (uitgestelde) concert "Springlevend" te organiseren.
Helaas hebben we van Wouter Pletzers, onze dirigent van het Leerlingenorkest afscheid 
moeten nemen. Zie meer hierover verder in deze nieuwsbrief.
Uiteraard is met Pasen weer ons Jaarfeest gepland en eindigen we het voorjaarsseizoen met 
een concert bij Croonenhof en De Burght, hierover zullen we jullie binnenkort meer informeren. 
Kijk wel alvast op de Kallepin om de datums in je agenda te reserveren.
In ieder geval staan we muzikaal niet stil in 2023.
Wegens de geringe opkomst van de leden verleden jaar, wordt de jaarvergadering dit jaar op 
zondag 19 maart gehouden met daarna een leuke activiteit voor het hele gezin en supporters. 
Wordt vervolgd....

• Springlevend
• Leerlingenorkest
• Kallepin met activiteitenschema
• Oud Papier met nieuwe lijst 2023
• Vrijwilligers Aen de Wan Carnaval
• Sponsoring
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Dansstudio
Maastricht

S'vantée3 Gemengd koor Scharn

Wij nodigen je uit voor ons gezamenlijk concert

Springlevend
X J1

Wij vieren de lente met een 
spetterende show vol muziek en dans! ^

ï Zondag 26 maart om 14.30 uur
Aen de Wan, Maastricht 
Entree: € 5,00
kinderen tot 12 jaar gratis

Kaartverkoop:

Monique Budy: 043-3614014 of 06-4985 9838 

rn Harmonie Heer Vooruit: secretariaat@heervooruit.nl

Gemengd koor Sjantée: siantee@kunmail.nl
. - .'iK

• *
Dansstudio Maastricht: info@dansstudiomaastricht.nl

Samen met Dansstudio Maastricht en gemengd koor Sjantée organiseren de harmonie en 
drumband op zondag 26 maart het voorjaarsconcert "Springlevend". Het belooft een prachtige 
middag te worden met vrolijke muziek begeleid door dansgroepen van Dansstudio Maastricht. 
Let op: vol = vol.
Je kunt nu alvast je kaart reserveren bij Monique Budy:
043-3614014 of 06-4985 9838
Of per e-mail: secretariaat@heervooruit.nl

Wil jij meespelen in ons orkest? Neem contact op voor de mogelijkheden
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secretariaat@heervooruit.nl of 06-5048 9693

Nieuws van het Leerlingenorkest
ZondagS januari jl. heeft het Leerlingenorkest de laatste repetitie met dirigent Wouter Pletzers 
gehad.
Het Leerlingenorkest heeft ó jaar lang mogen genieten van gezellige repetities en mooie 
concerten op verschillende locaties. In die jaren hebben we van Wouter ontzettend veel mogen 
leren, en we hebben veel gelachen en meegemaakt.
We gaan Wouter uiteraard heel erg missen maar wensen hem alle goeds en veel succes bij andere 
orkesten.
Tevens heeft Lindy ook afscheid genomen als voorzitter van de Commissie Jeugd en Opleidingen 
en ook Lindy is tijdens deze morgen bedankt voor haar inzet in de voorbije jaren.
Op Paasmaandag worden Wouter en Lindy nog eens door de hele vereniging in het zonnetje 
gezet!

In de tussentijd gaan we ons bezinnen hoe we het Leerlingenorkest kunnen voortzetten en in 
welke opzet en hoedanigheid dit dan zal gebeuren. Tevens staan er enkele uitvoeringen in 2023 
gepland die in voorgaande jaren door het Leerlingenorkest werden ingevuld, zoals Palmpasen en 
de Communicantjes. Ook hier gaan we kijken in welke vorm we hier onze medewerking aan 
kunnen verlenen.
Het repeteren op zondagmorgen wordt door de leden erg op prijs gesteld.
Ideeën zijn altijd welkom!

Kallepin 2023
19 maart Jaarvergadering met activiteit 
26 maart 2023 - Concert Springlevend (middag) 
10 april - Jaarfeest
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28 mei Pinksteren processie
18 juni - Concert Croonenhof
9 juli - Openluchtconcert de Burght
19 - 22 oktober 2023 -Berlijnreis

Voor een voorlopig overzicht van de repetities, activiteiten en
concerten
op het activiteitenschema: KLIK HIER

Ophalen Oud Papier
Elke vierde zaterdag van de maand halen wij oud papier op. In januari is dit op 28 januari as. De 
ophalers zijn inmiddels geïnfomeerd.

Tevens is de lijst voor 2023 HIER bijgevoegd.

Kijk op deze lijst wannneer je aan de beurt bent. Mocht je verhinderd zijn, ruil dan met iemand 
anders. In uiterste geval neem je met Mare Bosch contact op zodat we iemand anders kunnen 
inzetten.

Op deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de 
Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden 
aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud 
papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden. 
Eerstkomende ophaaldatum: 24 december
Ook een helpende hand bieden? Meld je dan bij Mare Bosch of Raymond Braeken, we zijn er heel 
blij mee.

Vrijwilligers gezocht Aen de Wan Carnaval

Ontmoetingscentrum Aen de Wan zoekt vrijwilligers om tijdens 
de Carnavalsdagen een helpende hand te bieden. Heb je een 
paar uurtjes over tijdens deze dagen en wil je graag meehelpen? 
Voor je medewerking ontvang je een vrijwilligersvergoeding. 
Informatie en opgeven kan via Peter Kicken.

Help mee en sponsor onze club!
Je kunt nog altijd zegels sparen voor Heer Vooruit bij de PLUS 
Beckers in Heer. Vraag bij de kassa om je zegels. Spaarkaarten 
kun je krijgen bij Agnes of Peter en daarna kun je ze ook weer 
vol bij hun inleveren.
En doe je een aankoop online? Zoek dan even via Sponsorkliks
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naar Harmonie Heer Vooruit en kijk of jouw webshop (bv: 
bol.com of Thuisbezorgd.ni) er tussen staat om aankopen te 
doen. Ook hiermee kunnen wij onze kas spekken, iedere euro is 
zeer welkom!

Volgons

Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziqqo.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.

^ Laposta
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