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Nieuwsbrief maart 2020

Bekijk de webversie

Harmonie Heer Vooruit

Nieuwsbrief Maart 2020 - Informatie inzake
het Coronauirus

Beste lezers,
Het coronavirus is in opmars in ons land en dit heeft
voor alles en iedereen grote gevolgen.
Het kabinet heeft bepaalde besluiten genomen waar
voor ons voor nu geldt dat het concert "Springlevend"
en de kienavond van het Damescomité vanwege het
verbod op grote evenementen is geannuleerd. Ook is
het voorspelen van de leerlingen van het UWC aankomende zondag afgezegd.
Wat betreft de repetities, ook deze worden afgelast tot en met 31 maart. We volgen
hierbij de richtlijnen van het kabinet en de visie van het KNMO.
We adviseren om in ieder geval de mailbox in de gaten te houden omdat natuurlijk
ons jaarfeest gepland staat op 13 april.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat Paasmaandag kan doorgaan. Dat betekent dat we
maar 1 repetitie hebben staan voor de harmonie en drumband voor Paasmaandag.
Misschien is er de mogelijkheid om nog een extra repetitie in te plannen.
Ook worden uiteraard de repetities van het Leerlingenorkest geannuleerd.
Natuurlijk kun je thuis ook repeteren en zorgen datje enbouchure op peil blijft en
de handen nog soepel de trommelstokken kunnen vasthouden.
Vooralsnog is Aen de Wan geopend, de dinsdag blijft dan -voor diegene die dit wil
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de rest geldt; zorg goed voor jezelf!
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet
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Ophalen oud papier
28 maart:
Ophalen oud papier
De ophalers zijn: Yvette Cobben, Ralf Budy, Marja Pasmans, Jos Theelen en Jos Cobben
(container vanaf 9 uur) naast de vaste medewerkers: Math Jaspers, Mare Bosch, en Raymond
Braeken.

25 april:
Ophalen oud papier
De ophalers zijn: Henri Lahaye, Charlotte Verbeet, Peter Kicken, Wim Hameleers, en Jean Boelen
(container vanaf 9 uur) naast de vaste medewerkers: Math Jaspers, Mare Bosch, en Raymond
Braeken.
Indien iemand niet kan dan in eerste instantie zelf trachten te ruilen en dit dan doorgeven aan
Raymond Braeken (raymond.braeken@gmail.com) en/of Mare Bosch (mbosch22@hotmail.com)
met een Cc naar secretariaat@heervooruit.nl). Mocht ruilen niet lukken dan tijdig contact
opnemen met Raymond of Mare

Jong en oud: Lukas en Math
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Voor de callepin:
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20 juni: Hafabradag concert in Wyck
6 september: Streetparade Eijsden
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Volgons
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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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