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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

HOV SPEELT!
Eindelijk mochten we een paar weken
geleden weer samen muziek maken.
Na een lange lockdown, startte HOV-G
in maart in de Weide Wereld. In mei
volgde de jeugd t/m 17 jaar en in juni
konden alle leden en orkesten weer in
de Campus terecht. Wat hadden we
dat gemist! Maar, we zijn terug en
hebben zelfs al weer opgetreden.

In deze nieuwsbrief blikken we terug
op de afgelopen maanden waarbij we
vooral aangewezen waren op online
contact houden binnen HOV. Met o.a.
de eerste digitale ALV, Muziek kan
altijd en het koningsdag Wilhelmus via
Zoom. Ook speelde HOV bij de 4 mei
herdenkingen.
Om de herstart te vieren hebben bijna
alle orkesten voor de zomervakantie
zelfs al een buitenrepetitie of concertje
voor publiek (gehad).

Ruim 50 muzikanten van HOV-A,-B en O repeteren deze vakantie nog door in
het speciale zomer projectorkest.
Arjan, Erik en Herman dirigeren dit.
Ook maken we, sinds de laatste
versoepelingen weer plannen voor dit
najaar en verder. De HOV-agenda is
inmiddels dan ook alweer goed gevuld.
Natuurlijk nog met de nodige
maatregelen rond toegang en publiek,
maar hopelijk kunnen we straks weer
als vanouds optreden!

klik hier

klik hier
12/4: ONLINE ALV

klik hier
22/4: MUZIEK KAN ALTIJD!
PREMIERE JEUGDORKESTEN

Ook in 2021 was HOV met trompetist/
ensemble aanwezig bij de 4 mei
herdenkingen op het Berlijnplein, in
Vleuten en in Haarzuilens.
Ook maken we, sinds de

klik hier

27/4: KONINGSDAG ZOOM VAN
22/4: MUZIEK KAN ALTIJD! HOV-PREMIERE
CHRISTIAAN MET HOV WILHELMUS

klik hier
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Op 31 mei is Otis geboren, zoon van
Erik (dirigent HOV-B) & Anne en
broertje van Wende. Gefeliciteerd!

LINTJES
Op 26 april ontvingen onze voorzitter Robert de Bruijne en zijn vrouw Christine beiden
een koninklijke onderscheiding van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma voor
o.a. hun goede zorgen voor dochter Christelle. Gefeliciteerd!

HERSTART REPETITIES
Wat fijn om na zoveel tijd weer die orkestklank te horen. Toen we nog niet binnen
mochten spelen, zijn we waar mogelijk vast buiten begonnen op het Schakelplein. Met
creatieve oplossingen van de slagwerkers. Erna weer in de vertrouwde CultuurCampus.

WELKOM OTIS
Na zijn rentree in 2019 in het overdagorkest heeft Jaap in juni toch besloten
te stoppen als spelend lid. Maar we
zien hem zeker nog vaak als fan terug.

JAAP, BEDANKT
Als ieder lid de papiercontainer dienst
doet, ben je maar
af en toe aan de
klikzohier
beurt. Niet gek als je dan niet meer
helemaal weet waar je allemaal op
moet letten. Daarom legt Marielle het
in dit filmpje nog even uit; handig!

HOV
PAPIER
CONTAINER
klik hier
Donderdag 22 juli zijn Joyce en Gerard
getrouwd! Samen met Jarno en Minke
hebben ze een prachtige dag gehad.
Met muziek van de Bloaskapel.

klik hier

PROFICIAT
BRUIDSPAAR
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klik hier

Klarinetiste van HOV-A,
Robin Verhagen, heeft nog
een ander groot talent:
ze werd in juli 3e
bij het EK softbal

HOV-leden Kevin (0:56) en Sasja (1:39)
stralen in nieuwe clip Rabo ClupSupport.

OPTREDENS & OPENBARE REPETITIES

1

Direct toen het weer mocht en kon, hebben veel van onze orkesten een klein optreden
voor ouders en familie gegeven. De maatregelen vroegen om creativiteit, daarom was
alles buiten, op bijzondere locaties en ook voor het publiek 'anders dan anders'.

2

4
7
klik hier

klik hier
1. Tuinconcert HOV-B 2 juli
2. Rooftop concert HOV-C 5 juli
3. Parkhof repetitie HOV-O 9 juli
4. Drive-in concert HOV-D 12 juli
5. Pleinoptreden HOV-E 14 juli
6. Schakelplein concert HOV-G 16 juli
7. Speeltuin optreden HOV-E 20 juli

klik hier

3

Als we aankomend najaar
weer binnen gaan optreden,
vraagt dit nog steeds de
nodige maatregelen.

5
6

klik hier

VRIJWILLIGERS NODIG!
Een grote en actieve vereniging als HOV kan niet bestaan zonder de inzet
van vrijwilligers. Gelukkig zijn al veel leden en hun familie actief, maar toch komen
we nog mensen tekort. Momenteel zoeken we versterking bij de orkestouders, jeugd
activiteiten commissie, bestuur van de Stichting Vrienden en financiën.
Om inzicht te krijgen in waar ieders interesse ligt, wordt aan alle leden of ouders
gevraagd dit formulier in te vullen (ook als je al iets doet, dat kun je hier aangeven).
Zo kunnen we bij hulpvragen, gericht mensen benaderen. Dank je wel, want ook dat
is: muziek maken we samen! Vragen? mail: brigitte@harmonieorkestvleuten.nl

Zo houden we er rekening mee dat we
mogelijk met Corona toegangschecks
moeten gaan werken om meer publiek
te kunnen toelaten. Dit zal dan evt. ook
voor orkestleden gelden om op minder
dan 1,5m afstand te kunnen zitten.
We komen hier na de zomer op terug.

AGENDA
Eerste repetitie na de vakantie:
woensdag 1 en vrijdag 3 september
Vrijdag 17 t/m zondag 19 september
HOV-B repetitieweekend
Zaterdag 2 t/m zondag 3 oktober
HOV-D Harry Potter kamp
Zondag 24 oktober - CultuurCampus
HOV-E en HOV-O met vertelster
lees verder

