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Harmonie Heer Vooruit Bekijk de webversie

Nieuwsbrief januari

Hallo allemaal,

Na de feestdagen is dit onze eerste informatie brief in 2021. We zitten midden in een lockdown, 
maar we blijven vol vertrouwen naar de toekomst kijken en hopen toch om dit voorjaar weer wat 
fysieke activiteiten op te kunnen pakken.

Maar voor nu hebben we toch enkele leuke activiteiten voor jullie in de planning.
Kijk snel verder voor meer informatie!

Verder in deze nieuwsbrief
• Pubquiz
• Online informatie avond
• Oud Papier
• We horen graag van je

Hallo allemaal!

Op 19 januari heeft het leerlingenorkest meegedaan aan een online Kwiszzz die de commissie 
J&O voor ze had georganiseerd. De Kwiszzz is goed bevallen en het was uiteraard ook gezellig 
elkaar weer eens even te zien en te spreken. Nu willen we dit nog een keer gaan doen maar dan
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voor de hele harmonie!

Dus: we hebben een nieuwe Kwiszzz gepland op 9 februari om 19:30. Deze zal om half 8 starten 
en ongeveer 2 uurtjes duren, inclusief pauze en nakijken. Iedereen is dus welkom om mee te doen! 
We zullen de 'vergadering' iets eerder openzetten zodat we ook echt om half 8 kunnen beginnen.

Wat moetje doen?
Meld je aan bij Charlotte (charlotteverbeet@hotmail.com of stuur een appje naar 06-55371829 
of via onderstaande link) en dan krijg je een link doorgestuurd om de 9e mee te doen via Teams. 
Geef even aan naar welk emailadres de uitnodiging en het antwoordformulier mag gaan. 
Accepteer deze uitnodiging even zodat die in je agenda verschijnt en wij ook weten dat het goed 
is gegaan. Verdere uitleg (niet dat dat zo veel is maar toch) krijg je met het antwoordformulier 
meegestuurd. Voor degene die al mee hebben gedaan, het is een nieuwe Kwiszzz met nieuwe 
vragen dus doe vooral weer opnieuw mee!

Geef je op voor 6 februari, dan krijg je alles op tijd toegestuurd. En uiteraard mag het hele gezin 
meedoen!!

Mee doen: klik hier

Nieuws van het bestuur:

Achter de schermen zitten wij niet stil en we houden nauwlettend in de gaten wanneer we weer 
als vanouds van start mogen gaan. Helaas is dit nog koffiedik kijken maar we willen jullie toch 
verder inlichten over de activiteiten die er gepland staan dit jaar. Dit gaan we ook via de Online 
weg doen, zodat we jullie de gelegenheid geven om met ons mee te praten. Net zoals in de pauze 
of na de repetitie in het café.
Deze digitale ontmoeting hebben we gepland begin maart zodat we weer meer weten wat we wel 
of niet kunnen. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging via de mail.
Een van de vragen is o.a. over de reis naar Berlijn. Denk daar alvast eens over na. Heb je nog een 
prangende vraag die je dan graag wilt stellen? Stuur deze alvast naar:
secretariaat@heervooruit.nl

Ophalen oud papier 27 februari 2021:
Kijkje even of je aan de beurt bent in deze lijst? 
Tevens wordt je door Mare Bosch nog op de 
hoogte gesteld.

Heb je een vraag, wil je ons iets laten weten, heb je een leuk idee, hoe kom jij deze tijd door? 
We horen het graag !
Dit kan via: secretariaat@heervooruit.nl of bel je liever:
Peter Kicken: 06-28550877

Ideetje?
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Online kun je muziek maken met dit orkest. Voor een 
kleine bijdrage kun je iedere maand meespelen. Deze 
wordt daarna verwerkt in een filmpje en Online 
geplaatst. Iedere maand spelen ca 250 muzikanten 
vanuit alle delen van Europa mee. Moeilijk? Dat niet, 
maar even repeteren kan geen kwaad ©
Meer interesse? Kijk dan eens op: #Corona- Spezial 
Of bekijk een filmpje op youtube
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Volgons

o
Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan marcverbeet@eiisden-marqraten.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
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