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Harmonie Heer Vooruit

Extra nieuwsbrief ium Corona en concert 8
januari 2022

Beste lezers,
In het najaar van 2021 leek het erop dat wij weer voorzichtig
diverse activiteiten konden gaan plannen.
'Leek' want ook hier was het de schijn die bedriegt.
Gelukkig hebben we nog het Jaarfeest in aangepaste vorm
kunnen vieren, maar inmiddels gelden weer Coronamaatregelen die nopen tot het schrappen van activiteiten, dan
wel het aanpassen hiervan.
Vandaar deze extra nieuwsbrief. Het is weer helaas niet anders.
Hou je gezond!

Repetities komende weken
De dinsdagavond moeten we tijdelijk verlaten met de repetities. Voor zolang het duurt en
mag, wijken we uit naar de zondagmorgen. Het is voorlopig de enige manier om toch
muziek te blijven maken.
De Drumband repeteert van 09.30 uur tot 10.30 uur.
Het Harmonieorkest repeteert van 10.30 tot 12.30 uur.
Wegens de komst van Sinterklaas vindt op zondag 5 december geen repetitie plaats. De eerste
repetitie vindt daarom plaats op zondagmorgen 12 december as.
Plaats blijft uiteraard de zaal van Aen de Wan met inachtname van de Corona-maatregelen
zoals de afstand van 1,5 meter, mondkapje bij binnenkomst, QR-code controle of een recente
negatieve testuitslag.
Op die manier hopen we toch muziek in de vereniging te kunnen houden.
Wat betreft de foyer, deze is 12 december NIET open, zorg dus zelf voor drinken indien nodig.
Op 19 december is de foyer na de repetitie wel geopend.

Concert 8 januari 2022 geannuleerd
Het bestuur heeft met de organiserende stichting Vrienden van Heer Vooruit en de dirigent
dinsdagavond overleg gehad en we zijn tot de slotsom gekomen dat het concert in Theater aan

het Vrijthof op 8 januari 2022 geen haalbare kaart is. Op dit moment zijn er te veel
onzekerheden (o.a. theaters momenteel dicht, repetitiemogelijkheden beperkt) dat besloten is
het concert te cancellen. Helaas wederom.
Met de mensen die kaarten hebben gekocht bij het Theater of bij de Stichting (Monique Budy)
zal contact worden opgenomen. Het theater heeft toegezegd om een nieuwe datum in te
plannen. Wordt vervolgd....

Ophalen oud papier
De ophalers dienen er rekening mee te houden dat het oud papier deze maand, in verband met
Kerstmis, de derde zaterdag van de maand wordt opgehaald: 18 december.

Tamboer-Maïtre cursus
De LBT start in januari een nieuwe Tamboer-MaTtre cursus in
Leveroy. Wil jij onze harmonie op straat voorgaan en heb je
interesse? Meld je via het secretariaat en we bekijken de
mogelijkheden.
Klik op de link voor meer informatie:
INFORMATIE TAMBOUR- MAITRE

Concert 27 maart 2022
We kunnen het toch niet laten en blijven plannen. Ons nieuwe muzikale doel is het concert

SPRINGLEVEND op 27 maart 2022. Een muzikale stip aan de horizon is gewenst en die
hebben we in de vorm van dit concert.

Winteractiviteit
Vooralsnog plannen we ook een winteractiviteit. Deze zal zich
merendeels buiten afspelen, waarbij een wandeling voor de
hand ligt. Hou daarom 30 december 's middags vrij in jullie

agenda.

Meer foto's van het bezoek van Sint met zijn Pieten: kijk op onze website.

Volgons

Facebook

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkannverbeet@ziaao.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

