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Bekijk de webversie

Harmonie Heer Vooruit

December 2020

Beste leden, partners en supporters van Heer Vooruit,

Naar een normaler 20211
"Stille nacht, Heilige nacht". Een van de kerstliedjes die het
Heer Vooruit ensemble met Kerstavond in en buiten de kerk
zou spelen. Maar het is en blijft stil. Het enige sociaal contact
vindt plaats rond het ophalen van oud papier helaas.
Een bijzonder jaar loopt ten einde. Geen bijzonder jaar van een vereniging met als
bestaansrecht muziek maken. Maar een bijzonder jaar met alles wat gebeurd is in de
samenleving.
Lockdown, al dan niet intelligent genoemd, en daarbij behorende maatregelen beperken ons dit
jaar.
Bijna niets vond doorgang, triest menselijk leed trof sommigen van ons en menselijke
contacten, die zo hard nodig zijn ontbraken, of mochten slechts in kleine kring.
1.5 mtr. samenleving werd het woord van het jaar, daar hadden we nog nooit van gehoord.
Kortom een jaar waarin er minder hoogtepunten waren dan we gewend zijn.
Van de andere kant ook wel een tijd waarin er meer aandacht is voor elkaar, kleine gebaren die
worden gemaakt, die voorheen nauwelijks opvielen, maar nu betekenis kregen. Meer
kerstkaarten gekregen bijvoorbeeld of het thuis extra gezellig gemaakt voor de feestdagen.
We kijken vooruit, dat zit in de verenigingsnaam. 2021 komt eraan en er gloort hoop. Hoop
omdat het vaccin is gearriveerd en dat moet de sleutel zijn naar het weer normaliseren van de
wereld.
Naar het weer samen muziek maken, concerten geven of het meer mensen ontmoeten buiten
de familiebubbel!
Naar weer nieuwe activiteiten, niet meer na hoeven te denken over of iets kan en mag.
Misschien wel een Berlijnreis, Jaarfeest of Winterproms. Laten we eens een paar maanden
verder zijn en hopelijk hebben we dan die eerste stap gezet en uitzicht.
Wat wanneer kan en op welke manier is in de sterren kijken, maar het wordt weer normaler!
Voor nu wens ik u allen prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en energiek 2021!
Haw nog eve Pin.
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Peter Kicken, voorzitter

Wij wensen iedereen
mooie feestdagen
en een spetterend,
fantastisch, gezond
en muzikaler jaar!..
t

v

Ophalen oud papier
De laatste ophaaldag hebben we weer achter de rug. De eerste ophaaldag zal plaats vinden op 23
januari. Bijgaand vinden jullie nieuwe lijst, deze wordt tevens vermeld op de site van de harmonie.
Zoals het er nu uitziet komt iedereen twee keer per jaar aan de beurt.
Wegens de Corona maatregelen mogen er geen bijrijders in cabine van de vrachtauto, en daarom kan
Math niet meerijden.
Wie stelt zich beschikbaar om Math te vervangen op de vaste ronde door Heer?

Ophaallijst 2021

Op 23 januari zijn de volgende ophalers aan de beurt: Kelly Verstraelen, Manon Passau, Waddy Dzon
en Carol Magnee. Ruilen of ben je verhinderd? Meld dit aan Mare Bosch of Raymond Braeken. In
eerste instantie probeer je zelf voor vervanging te zorgen en lukt dit niet, neem dan contact op
met Mare of Raymond.
Jos Houben, bij ons allen bekend, heeft een leuk artikel geschreven over het ophalen van Oud Papier
in Heer. Dit is te lezen op de site van Thuis in Maastricht, via onderstaande link kom je er
rechtstreeks op.

Thuis in Maastricht
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Verrassingsconcert 28 maartlS.OO uur
Theater aan het Vrijthof
Zou het dan toch echt, drie maal is scheepsrecht?
We blijven positief.
In ieder geval gaat de kaartverkoop van start. Leden kunnen kaarten tegen een gereduceerd tarief
bij Monique Budy kopen voor € 15,00. Voor alle overige geïnteresseerden kosten deze € 17,50.
Uiteraard is nog alles onder voorbehoud wegens de maatregelen die er gelden voor Covid-19.
Maar wij geven de hoop niet op en zullen in het nieuwe jaar, zodra het weer kan, volop gaan
repeteren aan ons mooie programma.
Solisten zijn: Manoe Konings, klarinet, en Donij van Doorn, sopraan, beide lid van het Johann
Strausorkest van André Rieu.
Meer informatie en reguliere kaartverkoop kun je vinden op de site van het Theater: KLIK HIER
Tel: Monique: 043-3614014

Verrassing van Sint en Piet
Een bezoek van Sint en Piet was dit jaar helaas niet mogelijk.
Door alle beperkende maatregelen kon hij de kinderen niet
persoonlijk ontmoeten.
Hij heeft toch aan ons gedacht en op een centraal punt een
gedicht, iets lekkers voor de leden en cadeautjes voor de
kinderen gebracht. De hulppieten hebben kriskras door
Limburg deze verrassing bij iedereen thuisbezorgd. De hiervoor
ontvangen bedankjes in welke vorm dan ook zullen wij weer aan
de gulle gever in samenwerking met de Lekkerbek doorgeven.
Hopelijk heeft iedereen ervan kunnen genieten op het heerlijk
avondje.
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Volg ons

o

Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziqqo.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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