
Harmonie Heer Vooruit Bekijk de webversie

Nieuwsbrief februari 2023

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 14 
februari om 11.00 uur in de kerk van St. Petrus Banden te 

Heer -Maastricht, gevolgd door de begrafenis op Gedenkpark Heer, Gerard Walravenstraat 65 
te Maastricht.

Beste muziekvrienden,

Middels een aparte e-mail hebben we stil gestaan bij het 
overlijden van Chrit Budy.

En verder.
Nieuws over:
• Leerlingenorkest
• Jaarvergadering
• Jaarfeest
• Kallepin met activiteitenschema
• Oud Papier met nieuwe aangepaste lijst 2023
• Sponsoring

Nieuws van het ....orkest
En we gaan weer door!
In de afgelopen weken hebben we een nieuwe dirigent binnen 
onze gelederen gevonden om een doorstart te maken met het 
Leerlingenorkest.
Rian Pasmans, instructeur van onze drumband en paukenist in 
onze harmonie zal het orkest leiden.

Maar dit zal niet meer het Leerlingenorkest heten. We zijn nog 
op zoek naar een nieuwe naam en bij deze vragen we dan ook 
aan iedereen om een leuke naam te bedenken en dit aan ons te 

laten weten. Op ons jaarfeest wordt dan bekend gemaakt welke naam het gaat worden en is voor 
de bedenker een leuke prijs beschikbaar gesteld. Dus laatje hersens maar eens kraken!

Iedereen die op zondagmorgen op een ongedwongen manier muziek wil maken is welkom om bij



het orkest aan te sluiten. Jong of oud, het maakt niet uit.
Heb je al jaren geen instrument meer aangeraakt maar wil je het weer proberen? Neem dan 
contact op via de mail en we zullen samen bekijken hoe we de opstart gaan aanpakken. En ja, we 
hebben ook nog een instrument datje kan gebruiken.

Ook zijn de leden van het harmonie orkest en drumband die niet genoeg krijgen van muziek maken 
van harte welkom om mee te spelen!

Het orkest heeft al een optreden voor de boeg en gaat daarvoor repeteren op:
Zondag 12 februari, zondag 5 en 12 maart telkens van 10.30 tot 12.30 met een kleine pauze.
Op zondag 2 april is de generale repetitie van 9.30 tot 10.45 uur waarna we vertrekken naar 
Croonenhoff voor het Palmpasenconcert(je).

Jaarvergadering zondagmorgen 19 maart 10.00 uur
Agendeer bovenstaande datum alvast in je agenda!

Locatie: LTC Maasvogels 
Nekummerwegó 
6212 NK Maastricht

Naast het houden van de reguliere jaarvergadering gaan we ook met elkaar in gesprek. Er zullen 
verschillende onderwerpen in groepjes worden besproken en we eindigen met een gezamenlijke 
lunch.
Rond 13.00 uur hopen we met een voldaan gevoel huiswaarts te gaan.
Alle leden zullen nog een officiële uitnodiging t.z.t ontvangen.

Grijp je kans om je stem te laten horen en zorg datje aanwezig bent!

Ophalen Oud Papier

De lijst van 2023 is gewijzigd, klik HIER voor de nieuwe aangepaste versie.
Kijk op deze lijst wannneer je aan de beurt bent. Mocht je verhinderd zijn, ruil dan met iemand 
anders. In uiterste geval neem je met Mare Bosch contact op zodat we iemand anders kunnen 
inzetten.



Eerstkomende ophaaldatum: 25 februari 
Ook een helpende hand bieden?
Meld je dan bij Mare Bosch of Raymond Braeken, we zijn er heel blij mee.

Dansstudio
Maastricht

Santée3 Gemengd koor Scharn

Wij nodigen je uit voor ons gezamenlijk concert

Springlevend
X fl II

Wij vieren de lente met een 
spetterende show vol muziek en dans! ^

Zondag 26 maart om 14.30 uur
Aen de Wan, Maastricht 
Entree: € 5,00
kinderen tot 12 jaar gratis
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Kaartverkoop:

Monique Budy: 043-3614014 of 06-4985 9838 

Harmonie Heer Voomit: secretariaat@heervooruit.nl 

Siantée: siantee@kDnmail.nl

astricht: info@dansstudiomaastricht.nl
/ ' c* W \
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Kallepin 2023
19 maart Jaarvergadering 
26 maart 2023 - Concert Springlevend (middag) 
10 april - Jaarfeest 
28 mei Pinksteren processie 
18 juni - GEANNULEERD Concert Croonenhof 
9 juli - Openluchtconcert de Burght 

10 september - opluisteren herdenking Belgisch Monument 
19 - 22 oktober 2023 -Berlijnreis

Voor een voorlopig overzicht van de repetities, activiteiten en concerten 
op het activiteitenschema: KLIK HIER

Jaarfeest 2023
Op paasmaandag 10 april as. vieren we weer ons traditioneel jaargfeest en worden de jubilarissen 
in het zonnetje gezet.

Dit jaarzijn de jubilarissen:
Sjef Pieker 10 jaar dirigent 
Jovan Hinsberg 12,5 jaar 
PieSoudant25 jaar

Denk jij datje ook (bonds-) jubilaris bent, geef dit dan door aan Marja. Uiteraard willen we 
niemand vergeten!

Wil jij meespelen in ons orkest? Neem contact op voor de mogelijkheden

secretariaat@heervooruit.nl of 06-5048 9693

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 Vooruit en 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!
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Volgons

o <§
Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziaao.nl.* Als u geen nieuwsbrief 
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • ü 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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