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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

OMDENKEN
De verscherpte maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus
(met maximaal 30 personen per
ruimte), hebben ons helaas weer een
stapje terug gezet.
Waar we hoopten in oktober voor het
eerst weer live voor publiek op te
treden, kan dat nu toch niet doorgaan.

De MidB! projectafsluiting in Pathe is
afgelast. Als alternatief komt er een
film van en is er donderdag 15 oktober
een livestream van de voorstelling met
het projectorkest en HOV-D.

Ondanks alle aanpassingen blijft er
verder nog genoeg leuk nieuws te
melden: zoals de opbrengst van de
collecte voor Handicap NL, het kamp
van HOV-D en de serenade voor Jaap.

Het Bring your own coffee concert van
HOV-A op 18 oktober is geannuleerd.
De ingestudeerde werken zullen zeker
later nog een keer te horen zijn bij een
concert. Gelukkig kan het duoconcert
van HOV-E en HOV-G wel doorgaan, nu
via livestream. Volg dit dus!

En, bij gebrek aan repetitiedag met
broodje kroket hield HOV-A een
'broodje kroket zonder
repetitiedag' challenge.
Da's nog eens omdenken!
Veel leesplezier weer....

BLOASKAPEL SERENADE
BIJ JAAP BAKKER

VOLG PROJECTAFSLUITING MUZIEK IS DE BASIS!
MET PROJECTORKEST EN HOV-D OP 15 OKTOBER

VOLG OPTREDEN HOV-E & HOV-G 18 OKTOBER
VIA LIVESTREAM CULTURELE ZONDAG

COLLECTANTEN BEDANKT
1.444 EURO OPGEHAALD!
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De 3 genomineerde foto's waren van Antoinette, Thomas en Eveline

VEGAKROKET OP
DIERENDAG

WINNAAR
THOMAS!

BERICHT VAN HET BESTUUR

NIEUWE MAATREGELEN

EN WAT BETEKENT HET VOOR HOV?
Nadat vorige week maandag extra maatregelen werden afgekondigd om de hernieuwde
opmars van het Corona-virus een halt toe te roepen, was voor het bestuur natuurlijk de
vraag in hoeverre de nieuwe regels effect zouden hebben op de activiteiten van HOV.
De eerste dagen was er nog erg veel onduidelijkheid, mede omdat de veiligheidsregio’s
zelf invulling moesten gaan geven aan een deel van de maatregelen. Goede contacten
met de gemeente, de KNMO, culturele partners als Cultuur19 en andere organisaties zijn
in deze tijden wel heel handig. Inmiddels is het beeld redelijk duidelijk; het hakt er helaas
weer stevig in…….
De Klankwijzer Nieuwsbrief kopte deze week groot ‘Stapje terug’; dat is zeker het geval –
ook voor HOV. In deze nieuwsbrief meer informatie over de consequenties voor de
komende periode. De protocollen en de naleving daarvan zijn aangescherpt, repetities
moeten we voor HOV-A en HOV-B, die uit meer dan 30 personen bestaan, op een andere
manier organiseren en de in oktober geplande optredens gaan (weer) niet door. Dat
laatste is erg zuur. Niet alleen voor de orkesten die gericht aan het toewerken waren naar
leuke presentatiemomenten, maar ook zeker voor de betrokken vrijwilligers die heel veel
tijd en energie hebben gestoken in de organisatie hiervan.
Een optreden organiseren zijn we binnen de vereniging best gewend, maar een optreden
organiseren in Corona-tijd is wel even iets anders; daar komt veel meer bij kijken en als je
denkt dat het geregeld is en er blijkt dan toch dat het niet door kan gaan, is dat heel
vervelend. Daarom wil ik bij deze alle vrijwilligers die binnen de vereniging de afgelopen
periode hard gewerkt hebben aan opstellen van protocollen, het zo corona-proof
mogelijk laten draaien van de vereniging en de inmiddels weer afgeblazen activiteiten,
nog eens extra bedanken voor hun inzet! Gelukkig hebben we voor de projectafsluiting
MidB! en het optreden van HOV-E &-G bij Culturele Zondag een online alternatief.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en proberen daar zo goed mogelijk op te
anticiperen. Dat is niet eenvoudig, omdat niemand die kristellen bol heeft en kan
voorspellen hoe het de komende weken en maanden zal gaan…… Dat dwingt ons om
creatief te kijken naar mogelijkheden en kansen die er ongetwijfeld ook in deze tijden
nog zijn. Omdenken is soms best lastig, maar is zeker nu wel nodig.
Heb je goede ideeën of suggesties laat het ons
weten. Samen komen we ook deze - voor de
vereniging soms best lastige -tijd ook wel
weer door. Blijf gezond!
Namens het bestuur,
Robert de Bruijne

EN DIT MIS JE ALS
JE LIGT TE SLAPEN
AANGEPAST PROTOCOL
Met de nieuwe maatregelen is ook
het KNMO- en daarmee ons HOVprotocol weer aangepast. Op de
website vind je de update (link).
Belangrijk is dat we de
nooduitgang nu ook als
ingang* gaan gebruiken
(we gaan dus langs de
hoofdingang & wachten
buiten op een seintje).
*niet voor HOV-G
Verder vraagt Cultuur19
een mondkapje te
dragen als je in de gang
loopt, dus denk daaraan
als je op- of afbouwt.
Handen wassen blijft.
Met de nieuwe zuil is
dat extra makkelijk.
Peter, bedankt voor het
maken hiervan!

AGENDA
10+11 oktober: kampweekend HOV-D

15 oktober: eindoptreden Muziek is
de Basis! met projectorkest & HOV-D
LIVESTREAM vanuit CultuurCampus
Informatie over tijd & livestream volgt
via updates op de website
18 oktober: Culturele Zondag LR
concert HOV-E & G (einde middag)
LIVESTREAM vanuit CultuurCampus
via www.culturelezondagen.nl
Houd de wesite in de gaten voor
informatie over de tijden
Volg voor informatie over tijden, de
updates op de HOV website.

