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Beste lezer,
Inmiddels zijn we weer goed op stoom gekomen. De repetities
zijn weer in volle gang en er staan zelfs weer voorzichtig wat
optredens in de planning.
Allereerst voor

het

leerlingenorkest;

zij

begeleiden

de

communicantjes muzikaal op zondag 18 juli as.
Meer geplande activiteiten kun je vinden in de Kallepin.
Op dinsdag 29 juni hebben we afscheid genomen van Jeff
Smeets tijdens een mooie afscheidsdienst. Een kopie van het afscheidskaartje kun je hier vinden
evenals de tekst die gemaakt door Mare Verbeet en voorgelezen door Agnes.
Op onze Facebook pagina hebben we heel veel reacties ontvangen, dank hiervoor!
Verder staat er een virtuele concertreis in de planning samen met de harmonie van Hoensbroek,
ga je ook mee? Kijk verder in deze e-mail en geef je op om mee te doen.
Tevens kunnen we de kas weer spekken!
De organisatie van de Ironman heeft nog veel vrijwilligers nodig op de dagen 31 juli, 1 en 2
augustus en op alle tijdstippen, scrol naar beneden voor meer informatie.
Maar eerst hebben we aanstaande woensdag 14 juli onze jaarvergadering, we hopen heel veel
leden hier te mogen begroeten!

Concertreis Harmonie Tetrevské Kalhoty
Hallo allemaal,
De harmonie van Hoensbroek heeft een ontzettend leuke uitnodiging ontvangen:
Graaf Alexi od a do Tetrevské Kalhoty uit het (pas zelfstandig geworden) Harmonië was blijkbaar
een bezoeker tijdens het concert in de Elzas. Hij was onder de indruk van het concert en het
enthousiasme van de muzikanten en nodigt onze harmonie uit om een concert te verzorgen bij
hem thuis. Hij woont namelijk in een groot kasteel - Tetrevské Kalhoty - net buiten de hoofdstad
van Harmonië. Het kasteel heeft een mooie binnenplein, volgens de graaf met een goede
akoestiek en er is niet alleen plaats voorde harmonie en alle medereizigers, maar ook voor wel
500 bezoekers uit het landje.
Omdat we eigenlijk samen met de harmonie van Heer op concertreis naar Berlijn zouden gaan,
willen we jullie dan ook van harte uitnodigen om samen met ons op digitaal avontuur te gaan. Als
je je aanmeldt voor deze bijzondere digitale concertreis, dan moet je weten dat er wat van je brein
gevraagd wordt en natuurlijk ook van je inzettingsvermogen. Verder is het zo dat de graaf ons
vervoer per bus voor zijn rekening neemt (inclusief een grote vrachtwagen voor al het benodigde
slagwerk), maar dat we zelf de overnachtingen in een hotel moeten betalen. De prijzen in
Harmonië, dat vlak naast de grens met Tsjechië ligt, zijn niet zo heel erg hoog, dus we hebben
uitgezocht dat we de reis mogelijk kunnen maken voor een klein bedragje. Omdat het de graaf
blijkbaar niet uitmaakt wanneer we terugreizen, hebben we het idee opgevat om voor 5 dagen
naar Harmonië af te reizen.
We hebben dan de tijd om bij te komen van de reis, te repeteren in de grote zaal van het hotel, de
hoofdstad Harmonica te bezoeken en er is ook tijd voor wat excursies. Kortom een hartstikke
leuke reis. We hebben gehoord dat het land ook een bijzonder museum heeft, een museum
waarin het mogelijk is om het verleden van het land te zien en je wordt meegenomen door de
culinaire geschiedenis van het land. Letterlijk en figuurlijk, dat kan dus smullen worden!
Reisje mee? Dan wordt het een online avontuur deze concertreis. Je kunt je samen met je partner
aanmelden voor dit online avontuur door een mailtje te sturen
naarsecretaris@harmoniehoensbroek.nl
Je ontvangt dan een bevestiging en je kunt een datum en tijdstip uitzoeken. Dat is wel belangrijk
want achter de schermen zal de reisorganisatie voor je aan de slag zijn en loopje ergens vast
tijdens het concertreis avontuur? Dan kun je hen altijd om een hint vragen.
Het is mogelijk om deze online reis met meerdere personen te maken, ook op afstand. Kies je voor
op afstand? Dan heb je wel een online vergadertool nodig zodat jullie kunnen overleggen. Wat
heb je nog meer nodig? Zoals Sjef zegt: een goede muzikant heeft altijd een potlood bij zich, maar
in dit geval mag een pen en papier ook. Gezond verstand, een smartphone, een internetverbinding
en ook rust. Stress kunnen we niet gebruiken bij zo'n reis!
De virtuele concertreis duurt dus zoals gezegd 5 dagen, maar in theorie zou je gewoon binnen een
uurtje of wat weer thuis op de stoep kunnen staan Dus zin in een uitdaging? Meld je dan gauw
aan voor onze digitale concertreis!

Zondag 18 juli: Communiemis Leerlingenorkest
Zondag 19 september: Streetparade Eijsden

Zondag 26 september: Opening 't Vloot
Zaterdag 9 oktober: FEEST!
Zaterdag 8 januari 2022: Concert Theater aan het Vrijthof

Nieuwjaarsconcert
Theater aan het Vrijthof

t

theater
aan het vrijthof

Op 8 januari 2022 geven we een concert
in het Theater aan het Vrijthof.
Dit vinden wij een hele eer!
Het hele programma is nu nog niet
bekend. Op de jaarvergadering zal er
meer informatie worden gegeven door
Jean Boelen namens de Stichting.
Je kunt nu al kaarten kopen via de
website van het Theater.
Verkoop wordt ook binnenkort mogelijk
via Monique Budy.
20:00

Website Theater:

Harmonie Heer Vooruit

www.theateraanhetvrijthof.nl

NIEUWJAARSCONCERT 2022

Tussen 29 juli en 1 augustus vindt weer de Ironman in
Maastricht plaats.

70 ^ .im.MAASTRICHT

Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die voor hun vereniging
een steentje willen bijdragen.
De vergoeding bedraagt € 5 per persoon / per uur.

Je kunt aangeven op welke dagen welk tijdstip je beschikbaar bent, uiteraard zou het fijn zijn als je
dit ruim pakt en je kunt aan je familie, collega of vrienden vragen om mee te helpen. Vele handen
maken licht en leuk werk!
Wil jij ook hieraan meewerken om zo de clubkas aan te vullen?
Geef je dan nu op! Klik hiervoor het schema en de werkzaamheden.
Opgeven kan z.s.m. via:
Peter Kicken: peter.kicken@home.nl
Secreatriaat: secretariaat@heervooruit.nl
of op de repetitie as. zondag of dinsdag

•

De allerlaatste weken, de dagen
gingen snel. Dichtbij komt het afscheid,
moeilijk wordt het wel. In zoveel mooie
herinneringen, blijf je bij mij.

Ter herinnering aan

jeff Smeets

Ik zie je thuis bij Molek, en onze lange
wandelingen in het bos
...je moestuincontacten,
...je vrijwilligerswerk,
...ja, zelfs de zapper,
...je muziekvrienden.

3-7-1952

124-6-2021

echtgenoot van

Sarah Kaitjilij
Vrienden zijn als STERREN, je ziet ze niet altijd,
maar je weet dat ze er altijd zijn.
De dood is niet het einde van de weg,
alleen verandering van werelden.

In dankbare herinnering aan Jeff Smeets
echtgenoot van Sarah Kaitjilij.

Rust zacht.

De liefde zal niet ophouden
als het leven eindigt.
50 jaar huwelijk in een notedop.
Jeff, je bent een doordouwer,
geen poespas, daar hou ik van.
Maar bovenal een lieve man.
Je passie voor muziek en je liefde voor
Heer Vooruit heeft er voor gezorgd dat
ik zoals je zegt beter naar de 'toon'
in de muziek ging luisteren.
Je tweede passie is moestuinieren.
Je hoofd leegmaken, moe en ontspannen
thuiskomen, dat heb ik de afgelopen
dagen aan den lijve gevoeld.
We zijn allebei vrij in de dingen die we doen
maar toch zo verstrengeld dat we eikaars
gedachten konden lezen en voelen.
Onze nachtelijke zware, diepgaande
gesprekken dat ik moest zeggen:
'Gaan we nu slapen'.
We hebben samen ups en downs
meegemaakt toch hebben we in moeilijke
tijden de steun bij elkaar gevonden.

Tekst voorgelezen tijdens de afscheidsdienst vind je hier.

Volgons

o#

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.
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