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Beste lezers,

Wat hebben we genoten tijdens ons jaarfeest!
De mooie klanken in de kerk, maar vooral het optreden op 
straat was weer een feestelijke happening! Op de feestavond 
werd als vanouds gekletst, gelachen, gedronken en gegeten 
en zelfs heel voorzichtig kwamen de voetjes van de vloer.

Met dank aan Maison Culinairs/oor de inwendige verzorging, en ja, de heerlijke brie met noten 
was er ook weer!

Maar nu kijken we weer vooruit naar onze diverse activiteiten. Allereerst komt Sint de kleintjes 
bezoeken op zondag 14 november as.
Daarna volgt het Nieuwjaarsconcert op 8 januari 2022, waarvoor de voorbereidingen inmiddels 
in volle gang zijn.
De traditionele eindejaarsactiviteit wordt wegens het drukke repetitieprogramma in de laatste 
week van december verschoven naar midden januari.

Helaas zijn ook weer de besmettingcijfers aan het stijgen en zijn er vanaf vandaag weer nieuwe 
maatregelen getroffen. Ook wij zijn genoodzaakt om ons hier aan te houden. Concreet betekent 
dit: afstand houden, mondkapje op bij het betreden van het gebouw, thuis blijven bij klachten en 
een geldig toegangsbewijs kunnen tonen aan de ingang. Dit wordt gecontroleerd door een van 

onze bestuursleden. Het hele protocol zoals door het KNMO aangeleverd kunt u hier vinden. 
We kunnen niet vooruitkijken maar we hopen dat de virusstorm snel weer gaat ligggen zodat we 
weer allen samen ongedwongen muziek mogen maken.
Verder in deze nieuwsbrief:
• Repetities
• Opening't Vloot
• Oproep muzikanten open dag Aen de Wan
• Nieuwjaarsconcert
• Oud papier
• Agenda

Repetities november

Klik hier voor het reptitieschema voor de harmonie voor de voorbereiding van het 
Nieuwjaarsconcert.



Reguliere repetitie Drumband:
iedere dinsdag van 18.45 tot 20.10 uur 
Reguliere repetitie Leerlingenorkest: 
iedere zondag van 10.30 tot 12.30 uur

Kun je een keertje niet komen? Meld je dan af via de app.

Opening park 't Vloot
Het sxofoonensemble van de harmonie heeft het park 't Vloot' mogen 'inblazen'. Voor en na de 
lunch werd er o.l.v. Math een leuk repertoire gespeeld. Tijdens het optreden scheen de zon volop 
en heeft het ensemble de nodige mensen naar het park gelokt, waaronder onze trouwe 
supporters en collega muzikanten.
Met dank aan : Math, Kelly, Nicolle, Manoe, Marja en Pierre en de familie Grootjans voor het 
hartelijk ontvangst!
Wordt vervolgd?....

Open dag Aen de Wan
Op zondag 21 november houdt ontmoetingscentrum Aen de Wan een open dag. Onze vereniging 
is dan ook aanwezig en het leerlingenorkest zal dit muzikaal opluisteren. Zij kunnen op deze 
middag versterking gebruiken. Wil je meespelen, meld je dan aan bij Agnes. Wil jij die dag meer 
over je instrument vertellen en wil je mensen enthousiast maken, ook dan horen we graag van je.



Nieuwjaarsconcert 2022
Zaterdag 8 januari aanvang 20uur

t theater
aan het vrijthof

Met medewerking van:

Omar Tomasoni
Trompet

Femke IJlstra
Saxofoon

Eva Diederix
Sopraan

Kaarten 17,50 Euro 
Voorverkoop:

Monique Budy, Tel 0649 85 98 38

www.theateraanhetvrijthof.ni
www.heervooruit.nl

Kaarten zijn nu te koop.
Wees op tijd voor de mooiste plaats!

Mocht het concert niet doorgaan vanwege maatregelen 
inzake Covid-19 wordt het ticket terugbetaald.

Ophalen oud papier
Iedere vierde zondag van de maand, kijkje even op het schema wanneer je aan de beurt bent? 
Tevens brengt Mare je nog op de hoogte.

http://www.theateraanhetvrijthof.ni
http://www.heervooruit.nl


We hebben nog ophalers nodig; wil jij een steentje bijdragen en ons een keer in het jaar helpen? 
Meld je dan aan.
De inkomsten hebben we hard nodig om onze vereniging financieel gezond te houden.

21 november: Open dag Aen de Wan 
14 november: Sinterklaas Aen de Wan 
8 januari: Nieuwjaarsconcert 
? januari: Nieuwjaarsactiviteit 
27 maart: Concert Springlevend 
18 april: Jaarfeest

Volgons
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Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@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.
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