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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

Nu de Coronamaatregelen langzaam
aan versoepelen, begint het bij veel
muzikanten toch echt te kriebelen, De
grote vraag is dan ook: wanneer
mogen we weer starten?

De KNMO adviseert namelijk in het
sector protocol Cultuurparticipatie en educatie om (als zangers of blazers)
voorlopig nog niet samen te musiceren.
Nader onderzoek moet uitwijzen met
welke onderlinge afstand dit straks
veilig kan. Tot die tijd, moeten we dus
geduld hebben.
Lees hier waarom het zo lang duurt.

De CultuurCampus gaat per 1 juni
weer open voor o.a. muzieklessen.
HOV start dan waarschijnlijk nog niet.

Gelukkig kunnen we vanuit huis ook
muziek maken en contact houden. Dat
doen we dan ook bij HOV.

UPDATE

In deze nieuwsbrief een aantal tips voor
besteding van je vrije tijd (ook in
coronaperiode), een update over de
seizoensafsuiting en papiercontainer
en een interview met Christiaan.

HOV-B REPETEERT MET
ERIK ONLINE DOOR

KOEN (C), ANNE-RUTH (D) EN
CSYLANTHE (E) WINNEN
CHRISTIAAN'S HOV QUIZZZ

LDC GEEFT TOEPASSELIJK
KADO AAN JARIGE DIRIGENT

Op woensdag 3 juni om 14.00 uur
speelt beiaardier Wim Ruitenbeek
vezoeknummers van bewoners op de
Zingende Toren. Je kunt je verzoek
tot 30 mei hier indienen en het spel
via livestream volgen.
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CONCERT TIP

THEATER TIP

MAAK NADER KENNIS MET:

CHRISTIAAN VAN DER WEIJ
sinds 2012 bij HOV, dirigent van HOV-C, HOV-D en HOV-E
Waar en in welk gezin ben je geboren?
Ik ben geboren in Elahuizen, een klein Fries
dorpje met 350 inwoners. Mijn ouders wonen
daar aan een groot meer, De Fluessen, waar je
heerlijk kunt zwemmen, zeilen en schaatsen...
Helaas is het al 20 jaar niet meer mogelijk om
op dit meer te schaatsen.
Waar woon je nu en met wie?
Ik woon nu in Utrecht stad, samen met mijn
vriend Dennis. Toen we hier zijn komen te
wonen hebben wij elk jaar een klusproject
aangepakt. Ontzettend leuk om dat samen te
doen! We zijn nu bezig met de badkamer.....
een hele klus.

BUITEN TIP

PAPIERCONTAINER
We repeteren nog niet, maar gaan
toch vanaf 23 mei weer van start
met de zaterdagdienst van HOVleden bij de oudpapiercontainer. Dit
kan gezien de versoepeling van de
maatregelen en ontlast Barry, die
het de afgelopen weken heeft
opgevangen. Veel dank daarvoor!
Leden van wie de dienst is vervallen
de laatste periode, worden nu
opnieuw ingedeeld voor de
aankomende weken. Hierover krijg
je bericht. Verder krijgt iedereen
weer het verzoek zich in te schrijven
op de open plekken in het rooster.

Wat is je lievelingseten?
Lasagne en macaroni met ei, pindasaus en appelmoes! Dat laatste is een beetje vreemd,
maar wel lekker! Probeer het maar eens.
Welke hobby’s heb je (naast muziek maken)?
Film kijken, sporten, Spaans leren, borrelen en inmiddels is daar klussen ook
bijgekomen!
Hoe ziet je ideale vakantie eruit?
Ik hou van spontane activiteiten en verrassingen. Toch moet je wel iets plannen om
ergens te komen. Gelukkig is mijn vriend daar heel goed in. Met hem ben ik in december
2018 naar Zuid-Amerika geweest: Chili, Argentinië en Peru! Een geweldig avontuur om
mee te maken. Tip: Torres del Paine! Ik wil nog graag een keer naar Noorwegen. Lekker
genieten van de natuur en ... ik wil daar zwemmen met orka's.
Welk boek raad je anderen aan om te lezen?
Ik ben geen lezer. Ik raad je aan om een muziekboek te lezen en te spelen.

Onze container wordt standaard
2x per week geleegd. Als deze vol is,
blijft 'ie gesloten. Helaas storten
sommige mensen en bedrijven hun
papier dan ' gewoon' op straat. Wij
kunn hier niets aan doen, maar
hebben er wel last van en worden
erop aangesproken. Vandaar de
HOV reactie op een facebook
bericht hierover. Gelukkig wordt de
container nu tijdelijk 1x per week
extra geleegd.

Welke film kijk je graag?
Ik hou van avonturen-, actie- en thriller films. 'La Casa del Papel' is een Spaanse serie die
ik ontzettend goed vind.
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van allerlei soorten muziek, afhankelijk van het moment van het jaar en de tijd
(activiteit van de dag). Zo word ik van de Jazz Suite van Shostakovich No.1 heel vrolijk en
geniet ik ontzettend van de Symphonic Dances van Rachmaninoff.
Klik hier om het hele interview met Christiaan te lezen.

AGENDA
Voorlopig nog geen repetities en
optredens. Helaas gaat ook de
seizoensafsluiting 15 juli niet door.

