
 

   

 

Nieuwsbrief 2-2021 van de Politie BigBand Oost-Nederland 
 
 
 
 
 
Muziekvrienden, 
 
Wij hopen dat u als vaste lezer(es) van deze Nieuwsbrief de afgelopen maanden in goede gezondheid bent 
doorgekomen en weinig hinder hebt ondervonden van de Corona pandemie.  
 
In Nieuwsbrief 1-2021 spraken we de hoop uit dat we elkaar snel weer konden ontmoeten en laten genieten 
van onze optredens onder leiding van Guus Tangelder.  
 
Afgelopen maanden lag alles stil, zo ook onze vereniging. Er was weinig tot niets te melden en om deze reden 
verscheen er ook geen Nieuwsbrief. Doordat deze periode zo lang duurde belandde uiteindelijk ook bij onze 
leden veel instrumenten in de koffers. Het was immers lastig om de motivatie te blijven vinden zonder doel te 
blijven spelen. Langzamerhand zagen we in mei dat er plannen bekend werden om terug te keren naar het 
“oude normaal”. De toenemende vaccinatiegraad en de overige maatregelen hadden effect. We waren dan 
ook zeer verheugd toen we kortgeleden het bericht kregen dat we weer konden starten met het repeteren. 
Uiteraard met de nodige maatregelen.   
  
Afgelopen woensdag hebben we voor het eerst weer gerepeteerd op onze vertrouwde oefenlocatie bij de 
Liemers Harmonie in Duiven. Nog net niet compleet maar de verwachting is dat dit snel weer het geval zal 
zijn. Omdat we de leden op voorhand al hadden gevraagd de instrumenten weer uit de koffer te halen en 
alvast voorzichtig op te starten voelde deze eerste repetitie direct weer voelde als vanouds.  
 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden regelmatig via videoconferencing met elkaar vergaderd. Met name 
de laatste vergadering zijn de er al weer plannen gemaakt voor een paar optredens, uiteraard voor zover de 
regelgeving dit toelaat en met inachtneming van de geldende maatregelen. Vanzelfsprekend heeft u van ons 
ook nog ons jubileumconcert, dat we in 2020 moesten uitstellen, van ons te goed. We hopen u hier binnenkort 
meer over te kunnen vertellen.  
 
Blijf gezond!  

 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.politiebigband.nl 

Ook kunt u ons volgen op onze pagina: www.facebook.com/politiebigbandoostnederland.  
 

 

 

 

Guus Philips, voorzitter     Marcel Jansen, secretaris 
 

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u hier klikken (met de toetsen ctrl en muisklik) er 
wordt dan automatisch een email opgestart waarna u zich kunt uitschrijven. 
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