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Nieuwsbrief Mei 2022
Beste lezers,
We zijn nog aan het bij komen van het prachtige concert
Showtime afgelopen zondag!
De drumband heeft laten horen dat zij nog veel in hun mars
hebben. Mooie melodische klanken met slagwerk klonken door
de zaal.
Voor de pauze hebben we ook nog kunnen genieten van mooie muziek met drama maar ook
genoeg vrolijkheid. Met een grote rol voor de trompetten die volgens mij spierpijn hebben aan hun
vingers, zo snel gingen deze op de ventielen heen en weer.
Maar ook de presentatievorm was een schot in de roos. De aangeleverde teksten van onze dirigent
zijn niet zo maar opgedreund, nee, iedereen had er een eigen draai aan gegeven en dit uitstekend
gepresenteerd, met zeker nog een groot applaus voor Jos Theelen die tevens de opening heeft
verzorgd. Chapeau voor alle sprekers!
Na de pauze gingen letterlijk de voetjes van de vloer! De band Vivelevink, Rian en de harmonie
brachten een spetterend concert, professioneel begeleid met een sjieke lichtshow van Roland van
den Hof.
We kunnen heel voldaan terugkijken naar dit concert.
Peter, onze voorzitter, heeft iedereen bedankt na afloop maar nogmaals een Hiele Groete Merci
voor Henk van den Hof, door zijn inzet en ter beschikking stellen van alle apparatuur zou dit alles
niet mogelijk zijn.
De foto's gemaakt door Mare staan inmiddels online.
Klik hier om meteen te kijken.

Maar we kijken weer meteen vooruit; de processie in Heer komt eraan en op zondag 10 juli wordt
er een concert gehouden bij de Burght, die dan het predicaat Wijnkasteel krijgt. Enfin weer genoeg
leuke uitvoeringen op de agenda.
Verder in deze nieuwsbrief:
• Processie Heer
• Repetities
• Sjaanderbroonk
• Burghtconcert
• Agenda
• Ophalen oud-papier
• Sponsorkliks

Processie in Heer
Eindelijk mag ook weer de Processie door Heer trekken op zondag 5 juni. Voorafgaand hebben we
op dinsdag 31 mei om 19.45 uur een marsrepetitie op het Kennedyplein o.l.v. John Purnot. Alle
muzikanten worden geacht hierbij aanwezig te zijn. Tevens zijn er al muzikanten benaderd om
mee te lopen, mocht je ook nog iemand weten om ons te versterken, meld dit dan bij Marja.
Het tijdsverloop op zondag 5 juni is als volgt:
Opstellingsplaats vertrek: Kerkplein
9.30 uur verzamelen Aen de Wan
09.45 uur tijdstip aanwezigheid / opstelling
10.00 uur aanvang Processie

Repetities regulier
Reguliere repetitie Drumband:
iedere dinsdag van 18.45 tot 20.10 uur
Reguliere repetitie Harmonie:
iedere dinsdag van 20.00 tot 22.30 uur (met pauze)
Reguliere repetitie Leerlingenorkest:
iedere zondag van 10.30 tot 12.30 uur
Kun je een keertje niet komen? Meldje dan af via de app.

Heb je ook interesse om een instrument te leren? Deel uit te maken van onze leuke vereniging? Of
wil je je hobby weer oppakken? Informeer eens naar de mogelijkheden bij onze commissie of loop
eens binnen op de dinsdagavond of zondagmorgen.

Buffetbemensing Sjaanderbroonk 12 juni
In het weekend van 10,11 en 12 juni wordt Sjaanderbroonk gehouden. De vraag van het
organiserend comité is om op zondag 12 juni het buffet te bemensen samen met de Keemeleers
van 12.00 uur tot 21.00 uur. Er zullen twee ploegendiensten worden gedraaid. Uiteraard krijgen
we hiervoor een mooie vergoeding die de harmonie hard kan gebruiken. Dus geef je op bij Peter
Kicken en geef aan wanneer je beschikbaar bent, t.z.t. zul je dan horen wanneer je wordt
ingedeeld. Neem vooral je partner mee, dan wordt het nog gezelliger!
Aanmelden: liefst zo snel mogelijk!

Kasteel de Burght wordt wijnkasteel
"De Burght" bij iedereen bekend,(in de achtertuin van Agnes en Raymond) krijgt het predicaat
"Wijnkasteel".
Dit wordt feestelijk gevierd op zondag 10 juli om 13.00 uur in de tuin bij het kasteel. De harmonie
zal deze opening muzikaal opluisteren met een luchtig en zomers programma.
Er zijn maar een bepaald aantal plaatsen beschikbaar voor toeschouwers. Wil je hiervoor een
kaart ontvangen, dan kun je deze binnenkort aanvragen bij Monique Budy, deze zijn gratis.
E-mail: moniquebudy2@gmail.com
Telefoonnummer: 043-3614014

• 26 mei Communicantjes in Heer
• 5 juni Pinksterprocessie
• 12juni Sjaanderbroonk
• 10 juli Burghtconcert
• 19 juli laatste repetitie, tevens slotconcertje
• 23 december Kerstconcert Theater aan het Vrijthof

Ophalen oud papier
Iedere vierde zaterdag van de maand, kijkje even op het nieuwe schema van 2022 wanneer je
aan de beurt bent? Tevens brengt Mare je nog op de hoogte.
We hebben nog ophalers nodig; wil jij een steentje bijdragen en ons een keer in het jaar helpen?
Meld je dan aan.
De inkomsten hebben we hard nodig om onze vereniging financieel gezond te houden.

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!
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Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziaao.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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