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Extra bericht repetities 
coronamaatregelen

De repetities gaan door!

Bekijk de webversie

Beste muzikanten,

Afgelopen zaterdag hebben wij helaas onze partij repetitie moeten afblazen wegens de sluiting 
van Aen de Wan wegens de nieuwe coronamaatregelen ingaande op 13 november.
Hierdoor waren we onaangenaam verrast en hebben in het weekend bekeken wat de gevolgen 
van de sluiting voor ons zou betekenen.
Nou om maar kort en krachtig te zeggen: heel veel! Hierdoor zou het concert in Theater op 8 
januari op losse schroeven komen te staan. Een petit comité heeft afgelopen dagen de 
maatregelen nog eens onder de loep genomen en tot de conclusie gekomen dat wij zeker mogen 
repeteren met de inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. Gelukkig is het bestuur van Aen 
de Wan ook tot deze conclusie gekomen en kunnen we as. dinsdag "gewoon" repeteren. Maar 
helaas vervalt de pauze voor de harmonie, de horeca is gesloten vanaf 20.00 uur.

Met een geldig toegangsbewijs mag je deelnemen aan de repetities. Dit wordt aan de deur 
gecontroleerd. Verder zullen de stoelen weer op 1,5 m worden geplaatst. Ook verwijzen we naar 
het protocol van de KNMO, hierbij weer bijgevoegd.
En we rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Heb je (lichte) klachten? Blijf thuis.
Meld je wel even af in de groepsapp van de drumband of leerlingenorkest of bij de harmonie bij 
Marja.
Voor de zekerheid is hier nogmaals het repetitieschema bijgevoegd van de harmonie voor de 
komende maanden. Probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn!



Nieuwjaarsconcert 2022
Zaterdag 8 januari aanvang 20uur

I 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.nl
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.

Wij doen ook mee!

Om in deze tijden extra inkomsten te verkrijgen hebben wij ons

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


aangesloten bij Sponsorkliks. Wat kost het u? Niets, alleen bestellingen 

plaatsen bij de bekende webwinkels via Sponsorkliks. Heel gemakkelijk! 

Installeer de SponsorKliks Bestelknoppen in je Browser en dan vergeet 

je SponsorKliks nooit meer!

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Dank!

Harmonie Heer Vooruit

Volg ons

Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan 
meer wilt ontvangen, kunt 

wijzjgen. • Voor een goede

marcverbeet@eiisden-mararaten.nl.' Als u geen nieuwsbrief 
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 
ontvangst voegt u secretariaat@heervooruit.nl toe aan uw 

adresboek.
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