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Beste mensen,
De omstandigheden door het coronavirus zijn nog steeds ongewis.
De meeste maatregelen zijn nog van kracht, o.a. de 1,5 meter afstand.
Via de media en de persconferenties van premier Rutte worden we op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Wat betreft onze komende activiteiten het volgende:
Activiteitenmarkt zaterdag 5 september
Vanwege maatregelen tegen het coronavirus zal de opzet van de markt anders zijn
dan eerdere jaren en u gewend bent. De locatie – Het Rond en de basis van de
plaatsing van de kramen blijven hetzelfde, alleen zal alles veel ruimer opgezet
worden, zodat we de 1.5 meter maatregel kunnen waarborgen. Daarnaast zal er
dit jaar helaas geen podium geplaatst mogen worden, om zo de drukte op een
centrale plaats te vermijden. In tegenstelling tot vorig jaar worden er dit jaar geen 190
kramen, maar 140 kramen geplaatst.
Om de veiligheid te kunnen waarborgen, wordt er aan de richtlijnen van het
RIVM vastgehouden. Omdat het verloop van het coronavirus elke dag aan
verandering onderhevig is, kunnen er in de aanloop naar 5 september toe
maatregelen aangepast worden. Raadpleeg hiervoor ‘t Groentje.
Start van de markt is gepland om 10.00 uur en het einde is rond 16.00 uur.
Ook wij zijn weer vertegenwoordigd met een kraam.
Algemene ledenvergadering maandag 26 oktober
Voor zover nu bekend gaat de vergadering door in de Opstandingskerk.
Er is echter meer ruimte tussen de bezoekers nodig dan voorgaande jaren om de
gewenste afstand te kunnen bewaren.
U ontvangt daarom bij de uitnodiging en de agenda in het volgende Magazine een
aanmeld-formulier. Wij verzoeken u dit dan in te leveren bij een van de bestuursleden
om zodoende te weten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten.
Decemberbijeenkomst.
Helaas is het op dit moment te onzeker hoe de maatregelen zich ontwikkelen.
Het bestuur heeft daarom besloten het zekere voor het onzekere te nemen en dit jaar
de bijeenkomst niet door te laten gaan. Wij beraden ons nu of wij u op een of andere
manier toch een kleine attentie kunnen aanbieden. Daarover meer in het volgende
Magazine.

www.kbohouten.nl

1/2

KBO

HOUTEN / BUNNIK

‘Heel veel Appeltaart en klassieke muziek in Utrecht’
Stichting Appeltaartconcerten organiseert een Zomerserie met bijna twintig
Appeltaartconcerten in Utrecht. De komende twee maanden klinkt er dus regelmatig
klassieke muziek in de tuin van Slot Zuylen, in ZIMIHC theater Stefanus en in het
Stadsklooster Utrecht. Misschien komen er zelfs nog locaties bij!
We hopen dat publiek uit Utrecht en omgeving de fiets pakt en misschien wel een
paar keer in de week een Appeltaartconcert komt bezoeken! Per ochtend geven de
diverse professionele ensembles twee concerten: van 10.00 u tot 10.45 u en van
11.30 u tot 12.15 u. De taart wordt voor alle bezoekers tussen de twee concerten in
geserveerd.
U hoort bijvoorbeeld het Benjamin Franklin Trio, het Utrechts Harptrio, het Fine
Pieces Quartet en OEHOE, strijktrio.
Kaartjes à 4 euro kunt u via de website kopen: www.appeltaartconcerten.nl/speellijst
of bij Versshop ’t Kaasvat in winkelcentrum de Klop in Utrecht Overvecht. Op de
ochtend van de concerten zijn bij de locaties (mogelijk een beperkt aantal) kaartjes
beschikbaar.
Speellijst zomerserie 2020 (Twee concerten per ochtend)
27 augustus, Stadsklooster, Kanaalstraat 197, Utrecht
10.00-10.45 uur
11.30-12.15 uur
1 september, ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2, Utrecht
10.00-10.45 uur
11.30-12.15 uur
9 september, tuin van Slot Zuylen, Tournooiveld 1, Oud-Zuilen.
Bij matig weer is het concert in het koetshuis.
10.00-10.45 uur
11.30-12.15 uur
14 september, Stadsklooster, Kanaalstraat 197, Utrecht
10.00-10.45 uur
11.30-12.15 uur
28 september ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2, Utrecht
10.00-10.45 uur
11.30-12.15 uur
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