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Onze stipjes 
aan de horizon

Corona blijft ons in de greep houden en dwingt ons nu al
een jaar om onze activiteiten uit te stellen. Wij zien ons
niet meer en  horen elkaar niet meer.  De ventielen en
kleppen van de instrumenten zitten vast en de noten op

het muziekblad vervagen en worden langzamerhand on-
leesbaar. Het koper van de instrumenten wordt dun van al
het, tot vervelens toe, poetsen. 
Welke projecten en concerten hadden we eigenlijk op het
programma staan? Wij weten het al bijna niet meer. Op
elk voornemen volgde weer een uitstel.
Maar nu gloort er toch een ietsje van hoop, nu het vaccin
tegen corona zo voor en na aan iedereen wordt aange-
boden.



OPMAAT MUZIEKSCHOOL HELDEN

Hoi, wij zijn Trudy Klompen en Indy Bos, wij zijn allebei
10 jaar en spelen al 2 jaar altsaxofoon.
Nu is het anders dan andere jaren, want we krijgen nu
online les en dat vinden wij jammer. Soms hebben we een
slechte verbinding.

De gemeenschap schreeuwt om lucht. Onze instrumen-
ten schreeuwen om lucht om die om te zetten in vrolijke
fanfareklanken, zodat weer leven in de Dörper brouwerij
kan worden gebracht. Wat gaan wij doen na corona? 
Durven we nu al weer plannen te maken?  Wat zou het
fijn zijn als we deze zomer weer een concert op De Pool
kunnen geven om uit te schreeuwen dat we van het 
vervloekte virus af zijn. Dat we de mensen in Dörp weer
bij elkaar kunnen brengen. Dat er weer blijdschap en 
gezelligheid in onze gemeenschap komt.
Laten wij dit stipje, dat steeds groter wordt, op onze 
horizon zetten, zodat de laatste loodjes draaglijk wor-
den en ons optimisme voor de toekomst weer als vanouds
wordt.

Gelukkig kunnen we tenminste nog de les volgen en kun-
nen we nog wat leren. Als we afspreken gaan we soms
ook samen saxofoonspelen.
Helaas kunnen we ook niet met het leerlingenorkest 
spelen en we kunnen niet online repeteren omdat we met
teveel mensen zijn.
Thuis zijn de liedjes een beetje saai, want je mist de 
andere instrumenten.
Hopelijk kunnen we weer zo snel mogelijk met zijn allen
spelen en weer concerten geven!

ALGEMEEN VERENIGINGSNIEUWS

Zaterdag 13 maart houden 
wij weer onze potgrondactie
Om deze zo goed mogelijk corona proof te houden is 
besloten, dat niet meer huis-aan-huis wordt aangebeld
om te verkopen, maar dat de potgrond vooraf besteld kan
worden en dat naar keuze vooraf (heeft uiteraard onze
voorkeur), of achteraf (is administratief meer werk) kan
worden betaald.

Voor onze vereniging is het belangrijk dat wij onze 
financiële acties, zoals deze,  zoveel mogelijk laten door-
gaan, omdat onze vaste lasten, ook in de komende 
coronamaanden,  blijven doorlopen, zoals die ook het 
afgelopen jaar zijn door gelopen.
Door de potgrondactie op deze wijze te houden, hopen
wij onze financiële positie enigszins in balans te houden
met de vaste lasten.

Vandaar een oproep om deze actie te steunen door een of
meer zakken potgrond te kopen, maar ook vrienden en
kennissen over te halen dat te doen, zodat onze vereni-
ging overeind blijft.

Door deze actie te steunen steekt u 
onze vereniging en de muzikanten een hart 

onder de riem in deze bizarre tijd.


