Harmonie Heer Vooruit

Bekijk de webversie

Beste lezers,
We gaan weer van start!
Vanaf 4 september starten de repetities weer, het
leerlingenorkest bijt de spits af as. zondagochtend.
En op dinsdag 6 september staat de drumband en harmonie
weer in de startblokken.
Welkom terug allemaal!
Er staan weer leuke activiteiten in het najaar en winter op de planning. Op zondag 16 oktober is
er het Drumbandtreffen in Aen de Wan met drie andere verenigingen, onze drumbandleden
hebben er heel veel zin in.
Zij hebben ook in de zomermaanden hun spierbundels en tactische vaardigheden gemeten
tijdens het bowlen en gezellige nazit. Foto's kunnen jullie zien verderop in deze nieuwsbrief.
Tevens is al het slagwerk van de drumband opgeknapt, aanstaande dinsdag kunnen de
drumbandleden deze weer met hun stokken beroeren. En dat is zeker nodig in de aanloop van
16 oktober.
In december is het concert in het Theater, zal het nu toch eindelijk kunnen doorgaan? In ieder
geval kun je al kaarten ervoor kopen, zorg datje niet achter het net vist.
Ook mogen we terugblikken op een voor ons financieel geslaagd Preuvenemint, met weinig
handen hebben we héél véél werk verricht, maar toch moeten we ons beraden voor de
toekomst, we missen echt te veel mensen die ons kunnen bijstaan.
Maar eerst: Let's play music!
Verder in deze nieuwsbrief:
• Concert Theater aan het Vrijthof
• Drumbandtreffen
• Drumband uitje
• Repetities
• Ophalen oud-papier
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• Rabo Club support
• Voortbestaan Aen de Wan
• Callepin

Concert Theater aan het Vrijthof

Harmonie Heer Vooruit
KERSTCONCERT 2022
KLASSIEK
THEATER AAN HET VRIJTHOF: PAPYRUSZAAL

Drumbandtreffen
Op zondag 16 oktober vind er een drumbandtreffen plaats in Aen de Wan met medewerking van:
• Drumband Heer Vooruit
• KDO Maastricht
• Sint Michael Heugem
• St. Caecilia Schinveld
Reserveer deze datum alvast in je agenda, binnenkort hoor je meer!

Drumband uitje
Een super gezellige middag met bowlen, kletsen, lachen en tot slot steengrillen.
En de glorieuze winnaars: Danny, Ruben en Jo!

Repetities
Leerlingenorkest:
Een keer per twee weken op zondagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur met pauze.
Drumband:
dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Harmonieorkest:
dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur met pauze.
We beginnen de repetitie samen met de drumband met een mars.

Ophalen oud papier
Iedere 4e zaterdag van de maand is er ophalen van het oud-papier.

Kijk even hier de lijst wanneer je aan de beurt bent. Je wordt vooraf door Mare nog op de hoogte
gesteld. Ben je verhinderd, probeer dan eerst zelf te ruilen en geef dat door aan Mare of
Raymond.
Wil je als supporter ook een handje meehelpen om onze kas te spekken, geef je dan op bij Mare of
Raymond. Iedere helpende hand is welkom.

WE WHNT YDU
Hheb je zin in muziek te maken? Kom dan eens kijken bij ons op
zondagochtend of dinsdagavond in Aen de Wan. Wellicht kunnen wij je
een vorm van ontspanning bieden met het gezamenlijk muziek maken.
We komen graag met je in gesprek om te bezien of wij voor jou, en jij
voor ons iets kunt betekenen. Niet alleen musicale handjes hebben we
nodig.
Ook in ons bestuur kunnen we een helpende hand goed gebruiken, dit
kan op verschillende manieren.
Schroom niet en loop eens binnen of neem contact op met onze
voorzitter: Peter Kicken

Is samen muziek maken iets voor jou, je bent welkom bij
onze vereniging!

Rabo Club Support
Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september 2022
Maage veer op eur stum rekene?
'nne hiele dikke merci!

Wij doen mee met
Hobo ClubSupport
Doe je ook mee?
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

de coöperatieve Rabobank

Voortbestaan Aen de Wan bedreigd
Waarschijnlijk hebben jullie het al vernomen, maar het voortbestaan van Aen de Wan wordt
bedreigd. Dat wil zeggen dat ook Harmonie Heer Vooruit met een eventuele sluiting te maken
krijgt. Het huidige bestuur van Aen de Wan heeft zich bedankt en tijdeliijk wordt het gebouw
beheerd door WKL
Maar dit bestuur van WKL is echt tijdelijk, samen met alle huurders van Aen de Wan en

buurtgenoten wordt er hard gewerkt om een oplossing te vinden om het gebouw van Aen de Wan
te laten voortbestaan. In de zomervakantie hebben er al een tweetal ontmoetingen
plaatsgevonden waar door de mensen van VVKL werd uitgelegd hoe geprobeerd gaat worden om
Aen de Wan weer op de rit te krijgen.
Maar dat kan niet zonder de hulp van buurtbewoners en alle huurders en ander inwoners van
Heer. Uw hulp is hard nodig!
Ben je geïnteresseerd en wil je graag meedenken je hoeft niet meteen in het bestuur te stappen:
meld je dan!
Aen de Wan is er voor de hele gemeenschap.
Wil je meer informatie kun je je ook wenden tot Agnes of Marja
Meer info: secretariaat@heervooruit.nl.of via DEZE E-MAIL

Callepin
16 oktober: Drumbandtreffen Aen de Wan
23 december: Concert Theater aan het Vrijthof
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