Heusden, september 2020

Beste inwoners van Heusden,
Het zijn rare, onzekere tijden waar we in leven en waar we heel voorzichtig onze weg in proberen te
vinden om er toch het beste van te maken met zijn allen, met zo min mogelijk coronabesmettingen
voor jong en zeker voor oud.
Alles lag stil in het voorjaar, waardoor we met onze vereniging ook niet op concours zijn kunnen gaan.
Dat was een grote tegenvaller, omdat we er zo hard voor geoefend hadden.
Langzaam maar zeker beginnen de meeste verenigingen weer een beetje op te starten en voorzichtig
naar de nog onzekere toekomst te kijken, zo ook wij als Harmonie St. Antonius.
Het volgende grote evenement dat bij ons op de agenda staat is de “Top 100 Heuze” in juli 2021.
Dit in het kader van het honderd jarig bestaan van de Heusdense parochie.
Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen er geen grote evenementen gehouden worden, waarbij we
geen anderhalve meter afstand kunnen waarborgen. Echter, we willen in deze sombere tijd toch
positief blijven en ergens aan werken voor betere tijden, in de hoop dat onze plannen door kunnen
gaan en we in juli met zijn allen een heel mooi concert kunnen geven.
Daarbij hebben we jullie hulp heel hard nodig. Het is namelijk de bedoeling dat onze top 100 de top
100 allertijden van heel Heusden wordt! In de bijgevoegde flyer vinden jullie meer informatie over
hoe te stemmen om jouw favoriete nummer in de top 100 van Heuze te krijgen.
Wij zouden het heel fijn vinden als er massaal gestemd wordt, zodat we volgend jaar een mooie lijst
hebben die we voor Heusden kunnen spelen. En alles mag! Van klassiek tot pop, lokale liedjes,
kinderliedjes, muziek van over de hele wereld! Even corona aan de kant en stemmen op je favoriete
muziek, even iets vrolijks om over na te denken.
Mocht dit evenement volgend jaar juli toch geen doorgang kunnen vinden, dan is jullie stem niet voor
niets geweest. De lijst blijft bestaan en de mooiste nummers spelen we dan op een later tijdstip. Alvast
bedankt voor jullie stemmen!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur
Harmonie St. Antonius
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