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Harmonie Heer Vooruit

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Oktober 2020
Lockdown treft ook Heer Vooruit:
Repetities voorlopig stop gezet
Afgelopen week heeft het kabinet weer strengere maatregelen
afgekondigd teneinde het Corona-virus terug te dringen. De
horeca werd getroffen, zo ook de ontvangsten in huiselijke
kring, de amateursport, het openbaar vervoer en de musea en
theaters om maar enkele voorbeelden te noemen. Centraal uitgangspunt bij alle maatregelen is
het terugdringen van de (maatschappelijke) contacten. Niet leuk, zeker niet, maar nodig om de
trend van dagelijks toenemend aantal besmettingen om te draaien.
Eerder werd Heer Vooruit al geconfronteerd met een horeca-sluitingsuur van 22 uur, waardoor
de repetitie en het afsluitende drankje al in de knel kwamen. Nu heeft het bestuur zich beraad,
hoe wij inhoud kunnen geven aan het terugdringen van de maatschappelijke contacten. Het
bestuur is van mening dat ook wij daaraan moeten bijdragen in het belang van de gezondheid,
op de eerste plaats van onze leden.
Het bestuur constateerde dat enkele leden de repetities nog niet bezochten omdat zij terecht
voorrang gaven aan hun gezondheid, ook zou er komende week geen repetitie zijn in verband
met de herfstvakantie. Daar komt bij dat het op dit moment onzeker is of het concert in het
Theater in december kan doorgaan, het Theater sluit immers als gevolg van de maatregelen
deze week voor de komende vier weken de deuren.
Alles overwegende heeft het bestuur gemeend de repetities de komende 4 weken

GEEN doorgang te laten vinden.
Wij betreuren dat we dit weer moeten doen, maar laten de gezondheid uiteraard voorgaan en
nemen op deze wijze als vereniging onze verantwoordelijkheid om de contacten te beperken.
Helaas moeten we weer zeggen, het is niet anders. Dit geldt voor alle geledingen in de
vereniging: Harmonieorkest, Drumband en Leerlingenorkest. Dus tot en met 10 november geen
repetities tenzij de landelijke maatregelen in die tijd veranderen in positieve zin.
Zodra nieuwe maatregelen worden afgekondigd, naar verwachting begin november, zullen ook
wij ons opnieuw beraden.
Het belangrijkste voor nu is: BLIJF GEZOND!
Het bestuur
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De drumband zal evenals de andere geledingen geen groepsrepetitie houden, maar onder leiding
van onze instructeur Rian 1 op 1 repeteren. De afspraken hierover worden onderling gemaakt.
Dit vindt plaats in Aen de Wan.

M-Theater in het MECC
Zoals wellicht al vernomen via de media, gaan de activiteiten in het M-Theater voorlopig ook niet
door. Dus degenen die zich voor hulp hebben aangeboden voor de avonden de komende 4 weken
hoeven niet in actie te komen. Dank voor jullie bereidheid je in te zetten voor Heer Vooruit.

Opruimactie bestuurskamer in Aen de Wan
Zaterdag 3 oktober was het opruimdag in de bestuurskamer
van Heer Vooruit in Aen de Wan. De kamer zelf, de gang en de
kasten kregen allemaal een beurt. Diverse leden, vrijwilligers en
leden Damescomité waren bereid de handen uit de mouwen te
steken. Dank daarvoor! Resultaat: in de kasten is weer ruimte
gekomen, de bestuurskamer is opgeruimd en klaar voor de
verbouwing en een volle aanhanger is afgevoerd.

Er zijn nog enkele spullen die weg kunnen: Houten klompen (leuk voor in de tuin), een Douwe
Egberts koffie-appraraat, een white baord en de voorzetborden van de Hierder Burgkapel.
Interesse: meld je dan bij een van de bestuursleden.

Ophalen oud papier 24 oktober
Van de gemeente is nog geen bericht ontvangen dat het inzamelen van oud papier op een andere
wijze gaat, dan het huis-aan-huis ophalen. De ophalers hebben bericht gekregen om komende
zaterdag aanwezig te zijn. Vanaf 8.00 uur zijn we weer op pad.
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Rabo Clubsupport: stemmen - stemmen- stemmen
Eerder hebben we jullie bericht dat Heer Vooruit deelneemt aan de Clubsupport actie van de
Rabobank. Leden van de Rabobank Maastricht kunnen 5 stemmen uitbrengen op verenigingen,
die ze daarmee financieel steunen. Je mag maximaal 2 stemmen op een vereniging uitbrengen.
Dus Heer Vooruit-sympathisanten, die Rabobank lid zijn, breng die twee stemmen uit op Heer
Vooruit Damescomité.

Wij doen ook mee aan
Rabo ClubSupport!
Stem op ons
vanaf 5 oktober
Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport
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Volgons
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Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@zigqo.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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