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Beste muziekvrienden,

We mogen terugkijken op een geslaagd drumbandtreffen. De 
deelnemers en bezoekers hebben genoten van de korpsen, 
muziekanten en de veelzijdigheid van de 
slagwerkinstrumenten.
Ook onze drumband heeft een prachtig optreden neergezet; 

chapeau aan de instructeur en muziekanten!

Inmiddels stormen we tijdens deze herfstdagen af naar het Kerstconcert in het Theater, het 
programma is definitief samengesteld en het belooft een mooi en afwisselend concert te 
worden. Heb je nog geen kaart? Koop dan snel eentje bij Monique want dit concert wil je niet 
missen.

Verder is de Sint met zijn Pieten onderweg en heeft ook tijd gevonden om bij Heer Vooruit even 
aan te wippen. De organisatie is druk achter de schermen bezig om hem enthousiast en 
muzikaal te ontvangen.

Verder in deze nieuwsbrief:
• Kerstconcert Theater aan het Vrijthof
• Nieuws over Aen de Wan
• Kallepin
• Oud papier
• Preuvenemint 2023
• Sponsors

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur

KERSTCONCERT IN HET THEATER OP 23 DECEMBER 2022
Harmonie Heer Vooruit heeft de eervolle uitnodiging 
ontvangen om op 23 december 2022 een concert te geven in 
het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Het concert zal 
plaatsvinden op vrijdag 23 december om 20.00 uur. Dit concert 
stond al eerder op de agenda maar door de Corona pandemie 
werd het concert tot twee keer toe geannuleerd en 
doorgeschoven. Het ziet er nu toch naar uit dat het concert 
doorgang zal kunnen vinden. Naast het harmonieorkest zal ook 
onze drumband medewerking verlenen aan dit concert. Maar 
liefst 4 solisten hebben toegezegd hun medewerking te 
verlenen aan dit kerstconcert, dat ook in het teken staat van het 

afscheid van Jean Boelen als directeur a.i. van het Theater. De presentatie is in handen van de alom 
bekende Peggy Vrijens.
De solisten zijn:

VR 23 DEC 2022 

20:00 >

Harmonie Heer Vooruit
KERSTCONCERT 2022

KLASSIEK
THEATER AAN HET VRIJTHOF PAPVRUSZAAl

• EVA D1EDERIX-SOPRAAN
• FEMKE IJLSTRA-SAXOFOON



• MIEKE VAN DAEL-FAGOT
• OMARTOMASONI-TROMPET

Kaarten voor het kerstconcert 2022 kosten 17,50 en zijn te koop bij:
Monique Budy Telefoon 043 - 3614014 of 06 498 598 38
Per email kunnen kaarten besteld worden bij info@vriendenheervooruit.nl

Aen de Wan moet blijven!
Na onze oproep hebben al enkele belangstellenden zich gemeld 
om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Aen de Wan.
Woensdag 9 november om 20.00 uur is er weer een overleg in 
Aen de Wan.
Iedereen is welkom om mee te denken, praten ofte helpen.
We zien je graag as. woensdag!

Kallepin

20 november - Sinterklaas bij Heer Vooruit 10.30 uur 
23 december - Kerstconcert Theater aan het Vrijthof 
28 december - Winteractiviteit 
26 maart 2023 - Concert Springlevend 
19 - 22 oktober 2023 -Berlijnreis

Ophalen Oud Papier
Elke vierde zaterdag van de maand halen wij oud papier op. Op 
deze zaterdagen zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg 
(ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij 
de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 
14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken 
u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en 
alleen oud papier en karton aan te bieden.

Eerstkomende ophaaldatums: 26 november en 24 december
Ook een helpende hand bieden? Meld je dan bij Mare Bosch of Raymond Braeken, we zijn er heel 
blij mee.

Preuvenemint 2023
Het lijkt heel vroeg maar noteer nu al in je agenda: 
donderdag 24 augustus en vrijdag 25 augustus 2023. 
Dan vindt het Preuvenemint weer plaats en op de
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bovenstaande datums mogen wij weer ons steentje 
bijdragen. Afgelopen jaar hebben wij een mooie bedrag 
bij elkaar gewerkt. Maar.... we hadden te weinig helpers. 
Dus blok de datums nu al in je agenda zodat je ook 
beschikbaar bent.

Help mee en sponsor 
onze club!

Je kunt nog altijd zegels sparen voor Heer 
Vooruit bij de plus Beckers in Heer. Vraag 
bij de kassa om je zegels. Spaarkaarten kun 
je krijgen bij Agnes of Peter en daarna kun 
je ze ook weer vol bij hun inleveren.
En doe je een aankoop online? Zoek dan 
even via Sponsorkliks naar Harmonie Heer 
Vooruiten kijk of jouw webshop (bv: 
bol.com ofThuisbezorgd.nl) ertussen 
staat om aankopen te doen. Ook hiermee 
kunnen wij onze kas spekken, iedere euro is 
zeer welkom!

Volgons

Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marGenkarinverbeet@ziqao.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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