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JAARFEEST 13 APRIL AFGELAST
Beste leden en andere lezers,
In deze tijden waarin het Corona-virus de dienst uitmaakt
wordt het ene na het andere evenement afgelast. Voor de vele
organisatoren en mensen die zich op een evenement hadden
verheugd is dat vaak frustrerend en teleurstellend, maar
iedereen begrijpt dat de volksgezondheid nu voorop staat.
Zo hebben wij als bestuur van Heer Vooruit moeten besluiten om het voor 13 april geplande
Jaarfeest niet op deze dag door te laten gaan. Van de kerk is bericht ontvangen dat deze dicht is op
paasmaandag, repetities zijn er momenteel al niet meer en niemand weet wanneer de
horecagelegenheden (o.a. Aan de Wan) weer beschikbaar zijn. Dit naast de maatregelen die de
regering heeft genomen tot en met 6 april en nog zal nemen. Kortom allemaal ingrediënten die ons
hebben doen besluiten het Jaarfeest niet door te laten gaan op 13 april..
Wij begrijpen dat dit voor de vereniging en de jubilarissen in het bijzonder geen leuke mededeling
is, maar dat er gezien de situatie begrip zal zijn voor dit besluit.
Nadat er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden om weer iets te organiseren zullen wij als
bestuur ons beraden over een alternatieve datum, net zoals we zullen bekijken of en wanneer de
andere afgelaste activiteiten worden gepland in relatie tot de al geplande activiteiten. Tevens zal
dan ook duidelijk worden wat de crisis voor Heer Vooruit allemaal betekent heeft.
Beste leden, wij vinden het jammer jullie dit te moeten mededelen maar denken dat dit voor
iedereen het beste is. Let goed op elkaar en blijf gezond!
Het bestuur van Harmonie Heer Vooruit
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Jubilarissen 2020
Zoals jullie bovenstaand zien zijn de voorbereidingen voor het Jaarfeest in volle gang, maar
worden nu gestaakt tot een later moment.

Ophalen oud papier
Heer Vooruit heeft van de gemeente bericht gekregen dat het oud papier tot nader order niet
meer huis-aan-huis wordt opgehaald. Dat betekent dat het vertrouwde beeld van drie
ophaalwagens in de straten van Heer op 28 maart a.s. niet doorgaat.
Wel staat een container op het kennedyplein waar mensen hun oud papier en karton tot 14 uur
kunnen aanbieden.

Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid
In deze tijden van veelal slecht nieuws is er ook een positief
bericht. Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben de leden
Peter Kicken gekozen tot voorzitter van de vereniging. In de
praktijk oefende Peter deze functie al uit, maar nu is hij officieel
gekozen tot voorzitter.
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Ook het bestuur werd uitgebreid. Wim Hameleers, telg van een
Heer Vooruit familie en bekend van de serenade na afloop van
de optocht, werd gekozen als algemeen bestuurslid. Hij zal zich
binnen het bestuur met name bezig gaan houden met de
Drumband.
Heren veel succes in julliefuncties.

Geboren: Imonce
Op 7 maart jl. is de dochter geboren van
Lindy en AAartijn van Weers - Mast.
Wat hebben we allemaal meegeleefd met
Lindy. Voor de carnaval hebben de vrolui
van

Harmonie

gezellige

baby

Heer

Vooruit

shower

nog

voor

een
Lindy

georganiseerd, waar zij verrast is met
allemaal cadeautjes voor haar en de kleine.
Lindy en Martijn van harte gefeliciteerd!
Kaartje sturen:
Dr. de Wolfstraat 1, 6301 J£ Valkenburg

Volgons

<§
Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan charlotteverbeet@hotmail.com.» 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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