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Volle zaal bij familievoorstelling ‘Melodietje’ 

Het afgelopen jaar was voor de vereniging een heel vreemd jaar. Een jaar wederom
getekend door Corona. De eerste maanden konden we eigenlijk niets. Groot was de
vreugde en het speelplezier toen we weer samen konden gaan repeteren. Wat
hebben we zelf en wat heeft ons publiek genoten van de optredens die we in de
periode na de zomer wél hebben kunnen doen. Deze periode werd eind november
ruw onderbroken door het overlijden van Manon Streng (zie ook het in memoriam).
Wat bij het overlijden van Manon verenigingsbreed duidelijk is geworden, is dat we
er voor elkaar zijn als het nodig is. En dat is mooi en goed. 
Over een paar dagen vieren we kerst. Kerst is een feest van hoop en van gezellig
samen zijn. Dat valt met de beperkingen waarmee we momenteel weer te maken
hebben nog niet altijd mee. Laten we vooral proberen om de hoop op betere tijden,
tijden waarin we elkaar weer makkelijker en vaker kunnen ontmoeten, om te doen
wat we bij HOV het liefste doen, samen muziek maken en daar ook anderen van
laten genieten, vast te houden. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en zie
uit naar een klinkend 2022.

Robert de Bruijne, voorzitter Harmonieorkest Vleuten

FONDSENWERVING
En over goed nieuws gesproken: 
zowel de collecte voor Handicap.nl als
de Rabo ClubSupportactie hebben
mooie resultaten opgeleverd. Voor
Handicap.nl werd € 2170,07 opgehaald.
De eindstand van de Rabo-actie was
met € 2400,70 zelf nog hoger. Hiermee
zullen nieuwe instrumenten voor de
vereniging worden aangekocht. 

Zondag 24 oktober genoten ruim 200 mensen in de CultuurCampus van de
familievoorstelling ‘Ik heb een Melodietje in mijn hoofd’ van Harmonieorkest
Vleuten en Cultuur19.  >Lees verder.

Ondanks de coronamaatregelen en zijn
drukke agenda heeft de Sint woensdag
1 december toch nog even tijd
gevonden om het HOV-E te bezoeken.
Het orkest liet allerlei sinterklaasliedjes
horen en ouders/broertjes/zusjes
zongen mee.  De Sint had voor
Christiaan, de orkestouders Hanka en
Marieke én voor de ‘opbouwhulpen’
een cadeautje meegenomen. Zij kregen
als dank voor hun inzet een lekkere
chocoladeletter!

KORTING OP CONTRIBUTIE

Voor wie het nog niet op zijn afschriften
gezien heeft: omdat dit jaar door alle
Coronaperikelen veel repetities en
activiteiten zijn komen te vervallen,
heeft het bestuur besloten tot een
eenmalige reductie op de contributie
over het laatste kwartaal. Dat is toch ook
weer wat goed nieuws in deze
lockdownperiode.

SINT OP BEZOEK 
BIJ HOV-E

https://harmonieorkestvleuten.nl/melodietje/


 

DUBBELCONCERT
HOV-A EN PIETER AAFJES
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Ruim anderhalf jaar was het voor HOV-A niet mogelijk om voor een zaal vol
publiek op te treden. Met een meer dan geslaagd dubbelconcert in samenwerking
met het Groot Orkest van Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg,
keerde het orkest op zaterdag 13 november in een uitverkocht Podium Hoge
Woerd terug op de planken. 
Voor meer foto’s, zie harmonieorkestvleuten.nl.

De donkere dagen voor Kerst vormen 
 traditioneel gezien een periode waarin
velen wel een muzikaal lichtpuntje
kunnen gebruiken. Daarom trekken de
leden van HOV-D in december normaal
gesproken met All you need is Music!
door Vleuten om bij mensen thuis in
kleine ensembles een concert te geven. 
Helaas gooien de coronamaatregelen
voor het tweede achtereenvolgende
jaar roet in het eten, waardoor het
opnieuw niet mogelijk is om live op
locatie te spel. Als alternatief heeft het
orkest onder leiding van Christiaan van
der Weij daarom vooraf een speciaal
kerstconcert opgenomen. 

Op woensdag 22 december zijn
vertegenwoordigers van het orkest
hiermee op stap gegaan om hiermee
toch nog muziek bij de mensen thuis te
brengen!

Ook benieuwd naar het All you need is
Music Kerstoptreden van 2021? Bekijk
het op ons YouTubekanaal door
hieronder op de foto van Christiaan te
klikken

 

IN MEMORIAM
MANON STRENG

Op zondag 21 november bereikte ons het trieste nieuws dat Manon Streng was
overleden. Manon was al een paar maanden ziek maar bleef steeds dapper en
optimistisch. Hoewel het net weer wat beter leek te gaan, ging haar situatie de laatste
dagen snel achteruit. Ze is zaterdagavond 20 november overleden, slechts 48 jaar oud.

Manon was bijna 25 jaar lid van HOV en was een vast gezicht binnen de vereniging. Ze
speelde saxofoon in het A-orkest en is de moeder van Sep uit het C- en D-orkest. Ze was
al jaren actief o.a. in de jeugdcommissie, de leuke-dingetjes-commissie en als
vrijwilligster bij het G-orkest. Bij elke HOV-activiteit was ze erbij, met altijd een vrolijk
gezicht en helpende hand als er iets gedaan moest worden. Ze was altijd attent en had
oog voor de ander. We gaan haar enorm missen.

Op 29 november hebben we – naar de wens van Manon – met het A-orkest een deel van
de muziek bij haar uitvaart mogen verzorgen. Buiten vormden we een erehaag en
speelden we de muziek waar Manon van hield, tijdens de dienst werden
geluidsopnamen gedraaid en speelde een saxofoonkwartet waar ook haar vriendin
Sylvia en dirigent Christiaan aan meededen.

We zullen altijd met dankbaarheid en een warme glimlach aan Manon blijven denken.
En we houden haar plekje in het orkest vrij…

We wensen Barry, Tijn, Ties en Sep veel sterkte toe.

 

ALL YOU NEED IS MUSIC!

De kas van HOV spekken zonder 
dat het je zelf een cent extra kost?
Dat kan door online bestellingen 
bij webwinkels te doen via
Sponsorkliks! Bestel online een 
pizza via Thuisbezorgd of een 
boek bij Bol.com,en de vereniging
ontvangt  een percentage van het
aankoopbedrag . Weten hoe het
werkt? Klik hier.

https://www.youtube.com/watch?v=nJe9bOQHY7g
https://harmonieorkestvleuten.nl/dubbelconcert-hov-a-en-pieter-aafjes/
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3434&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3434&cn=nl&ln=nl


Zondag 13 februari 2022 (overdag)
Diverse HOV-orkesten en ensembles:
Vriendenfestival – CultuurCampus.

Zaterdag 19 maart 2022 (overdag)
HOV-C: Jeugdorkest festival Utrecht
Blaast – CultuurCampus

Zaterdag 26 maart 2022 (overdag)
HOV-A: Open Nederlands Harmonie
Kampioenschap – Barneveld

Donderdag 21 april 2022 (middag)
HOV-D en HOV-P: Eindoptreden
Muziek is de Basis! – Pathé Leidsche
Rijn

Zaterdag 9 april 2022 (avond)
HOV-A: Dubbelconcert met
Orventus – CultuurCampus

Donderdag 21 april 2022 (middag)
HOV-D en HOV-P: Eindoptreden
Muziek is de Basis! – Pathe Leidsche
Rijn

(Wijzigingen voorbehouden. Zie voor
meest actuele stand van zaken de
verenigingsagenda)

SPETTEREND VRIJDAGAVONDCONCERT
HOV-B
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AGENDA

Waar de coronamaatregelen ook hier een week eerder nog roet in het eten gooiden,
lukte het vrijdag 12 november uiteindelijk wel om met HOV-B olv Erik Rozendom een
strak concert neer te zetten in een goed gevuld Theater CultuurCampus. Dat leverde
niet alleen goeie muziek, maar ook mooie plaatjes op. Voor meer foto’s, zie onze
website.
 

KERSTSHOW ‘COSY SHINY CHRISTMAS’

Op zaterdagmiddag speelden het C-orkest van Harmonieorkest Vleuten en NL Dance
in ZIMIHC Theater zuilen de wervelende kerstshow ‘Cosy Shiny Christmas’.

Lang leek het of dit optreden – waar zowel het orkest als de dansers maanden aan
voorbereiding ingestoken hadden – door de aangescherpte Coronamaatregelen niet
door zou kunnen gaan. Door de aanvangstijd van de avond naar de middag te
verplaatsen, bleek het uiteindelijk toch mogelijk de voorstelling voor publiek te spelen.
En omdat vanwege diezelfde maatregelen niet meer dan 65 mensen tegelijk in de zaal
mochten zitten, werd de hele show twee keer uitgevoerd.

>Lees verder

KERSTPAKKETTEN
Een mooie HOV-traditie: namens de 
 leden krijgen alle dirigenten binnen
de vereniging een mooi kerstpakket
vol leuke en lekkere dingen. Met dit
jaar als eyecatcher  een houten
borrelplank met HOV-logo!

https://harmonieorkestvleuten.nl/voorlopig-programma-2020/
https://harmonieorkestvleuten.nl/vrijdagavondconcert-hov-b/
https://harmonieorkestvleuten.nl/kerstshow-cosy-shiny-christmas-van-hov-c-en-nl-dance/

