Maastricht, 30 juni 2017

NIEUWSBRIEF JULI/AUGUSTUS 2017
Repetities
4 en 11 juli:
9 juli:

Reguliere repetities Harmonieorkest
Repetitie Leerlingenorkest, 10.30 uur Aen de Wan

29 augustus:

Start repetities Harmonieorkest en Drumfanfare.

Activiteiten
1 juli:

Concert met Harmonie St. Caecilia uit Hoensbroek. Locatie:
Aen de Wan. Aanvang om 20 uur. Dit is tevens de
slotactiviteit. Dat betekent een gezellige avond met hapje en
drankje. Verzamelen om 19 uur.

22 juli:

Ophalen oud papier, denk aan starttijd 8 uur vanaf
Kennedyplein en het meenemen van je pasje.
De geplande ophalers zijn: Yvette Cobben, Charlotte Verbeet,
Ralf Budy, Jos Theelen en Jean Boelen.
naast de vaste medewerkers: Math Jaspers, Marc Bosch, en
Raymond Braeken.

26 augustus:

Ophalen oud papier, denk aan starttijd 8 uur vanaf
Kennedyplein en het meenemen van je pasje.
De geplande ophalers zijn: Nadine Cobben, Huub Counotte,
Kyara Hoofs, Wil Lochs en Peter Smeets.
naast de vaste medewerkers: Math Jaspers, Marc Bosch, en
Raymond Braeken
Indien iemand niet kan dan in eerste instantie zelf trachten te
ruilen en dit dan doorgeven aan Raymond Braeken
(raymond.braeken@gmail.com) en/of Marc Bosch
(mbosch22@hotmail.com) met een Cc naar
secretariaat@heervooruit.nl). Mocht ruilen niet lukken dan tijdig
contact opnemen met Raymond of Marc

24 en 25 augustus:

Buffetten op Preuvenemint
Ook dit jaar hebben we weer personeel nodig om op donderdag
en vrijdag een buffet te kunnen bemensen. Zie een kader
beneden. Vele handen maken het werk licht. Wacht niet tot
augustus, maar geef je nu al op, dat is voor de organisatie ook
prettiger werken.

Doorkijk SEPTEMBER 2017
3 en 17 september:
5,12,19 en 26 september::
10 september:
22 september:
23 september:

24 september:
30 september:

Repetities Leerlingenorkest
Reguliere repetities K.T.K. en orkest
Herdenking Belgisch Monument voor gehele korps, 10 uur
Serenade afscheid directeur Mercedes, ca. 18.00 uur
Ophalen oud papier: naast de vaste medewerkers ook Henri
Lahaye, Marja Pasmans, Peter Kicken, Bram Lemmeling en Jo
Hoofs.
O.L.V. kerk
Reünieconcert . Ken je nog oud-leden om te benaderen,

graag doorgeven aan Yvette, Michel of Lindy

Verdere doorkijk:
9 december:

Galaconcert

PREUVENEMINT

Reünieconcert Heer Vooruit
Op 30 september staat het
Reünieconcert Heer Vooruit op de
kalender. Om het een reünie te laten
zijn, dienen natuurlijk zo veel
mogelijk oud-leden die avond mee te
doen.
Ken je oud-leden spoor ze aan zich
aan te melden bij Lindy, Michel of
Yvette of bij het secretariaat.
Na afloop een gezellig samenzijn
waarbij we wellicht oud-leden
kunnen overhalen weer eens vaker
mee te doen.

Ook dit jaar weer twee dagen
Preuvenemint voor Heer Vooruit.
Donderdag en vrijdag hebben we
vrijwilligers nodig.
Op donderdag van 17 tot 21 uur en
van 21 tot 01.30 uur.
Op vrijdag van 15.30 tot 21 uur en
van 21 tot 02.30 uur.
Per dienst zijn 13 personen nodig.
Aanmelden kan bij het secretariaat of
Agnes Braeken.
Doe eens a-typisch Heer Vooruit en
meld je nu al aan en niet pas in
augustus. Het nu aanmelden maakt het
voor de organisatie gemakkelijker.

DUS: AANMELDEN

