Harmonie Heer Vooruit

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief apri
Beste leden en vrienden van Heer Vooruit,
Wat hebben we weer genoten!
Prachtige muziek klonk er weer in de kerk, samen muziek
maken, daar doe je het voor.
Daarna hebben we nog hele fijne uurtjes doorgebracht in Aen
de Wan. De jubilarissen zijn in het zonnetje gezet en
gefeliciteerd. Meer foto's kun je zien op onze website
www.heervooruit.nl
Nu kijken we weer vooruit: We hebben twee mooie concerten komende maanden en dan geven we
natuurlijk acte de présence bij de dodenherdenking en de processie op Pinksterzondag. Kijk voor
het volledig overzicht in de agenda. Verder nog in deze nieuwsbrief:
• Jaarvergadering
• Dodenherdenking 4 mei
• Concert Showtime
• Oud papier ophalen
• Sponsorkliks

Jaarvergadering
Op woensdag 6 april heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden. Helaas was de opkomst slecht
en teleurstellend voor het bestuur, er waren maar 16 leden aanwezig waarvan de spelende
muzikanten zeer in de minderheid waren. We zullen voor het komende jaar moeten gaan bezien
hoe we dit anders aanpakken.
Want de Harmonie is voor elk lid en iedereen heeftzeggenschap, zeker op de jaarvergadering.
Op deze jaarvergadering is besloten dat de Berlijnreis wordt uitgesteld naar 2023. Er zijn nog te
veel onzekerheden om af te reizen naar Berlijn. Ook wordt het voorde organisatie te kort dag om
alles voor te bereiden. Besloten is om de aanbetaling terug te storten naar de deelnemers,
mochten er veranderingen zijn van het bankrekening nummer gelieve dit te melden bij de
penningmeester.

Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei zijn we weer uitgenodigd om acte de
présence te geven bij de dodenherdenking.
19.30 uur: hele korps verzamelen in vol ornaat
19.40 uur: vertrek naar het Raadhuisplein.
Op het Raadhuisplein spelen we 2 andantes, het Nederlands en
Belgisch volkslied, en de Last Post door Ralf.
Daarna vertrekken we weer terug met muziek naar Aen de
Wan.
We rekenen op een grote opkomst van alle muzikanten.
Mocht je niet mee kunnen lopen, zorg dan datje aanwezig bent op het Raadhuisplein.

SHOWTIME
Op zondag 15

mei organiseert Harmonie Heer Vooruit een spetterend voorjaarsconcert. Wij

trakteren jullie op mooie klassieke en populaire muziek met medewerking van Vivelevink en
zanger Rian.
De harmonie o.l.v. Sjef Pieker en de drumband o.l.v. Rian Pasmans openen deze middag met een
luchtig repertoire. Na de pauze speelt de harmonie en drumband samen met de band Vivelevink
en vormen we een grote bigband en kunt u genieten met zang van Rian van oude klassiekers en
disconummers.
Na het concert is er in de foyer een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje en
swingende muziek.
Vivelevink is een zeer bekende band met 5 vijf top musici. Allround, dat wil zeggen geen
voorgeprogrammeerde setjes, maar heerlijk inspelend op de wensen van het publiek. Met een up
to date repertoire waarin ook klassiekers uit het verleden niet worden vergeten. De band
beheerst elk muziekgenre en sluit naadloos aan bij elke festiviteit! Van swingend feestje tot
passende achtergrondmuziek, van Nederlandstalig tot disco en van Michael Buble tot André
Hazes. Met zijn uitgebreide repertoire weet zanger en entertainer Rian Pasmans van elke
gelegenheid een muzikaal feestje te maken.

Je bent welkom in onze verenigingszaal Aen de Wan op zondag 15 mei om 14.00 uur
Entree: € 5,00 Kaarten zijn te koop bij:
•

Monique Budy: Désiré Leesenstraat 34 te Heer tel: 043-3614014

• Pico Bello Mode: Dorpsstraat 42 te Heer
• Marja Pasmans: tel: 06-50489693
• Of klik hier
• Of loop even binnen op dinsdagavond tijdens de repetitie bij Aen de Wan.
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bello mode

e 4 mei Dodenherdenking
• 15 mei Concert Showtime
• 26 mei Communicantjes Leerlingenorkest
• 5 juni Pinksterprocessie
• 10 juli Buitenconcert bij de Burghtte Heer
• 23 december Concert in het Theater aan het Vrijthof

Ophalen Oud Papier
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn volgens de datum op de lijst, dien je eerst zelf te ruilen met
een collega en geef dan even door aan Mare of Raymond wie er in jouw plaats komt.
Mocht het ruilen niet lukken, geef dit dan tijdig door, zodat we niet met te weinig mensen moeten
gaan ophalen.
Wil je een handje meehelpe, dit betreft dan ongeveer twee keer per jaar, geef je dan op bij Mare.

Wij doen ook mee!
Om in deze tijden extra inkomsten te verkrijgen hebben wij ons
aangesloten bij Sponsorkliks. Wat kost het u? Niets, alleen
bestellingen plaatsen bij de bekende webwinkels via
Sponsorkliks. Heel gemakkelijk!
Installeerde SponsorKliks Bestelknoppen in je Browser en dan
vergeet je SponsorKliks nooit meer!
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Dank!
Harmonie Heer Vooruit

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

