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September 2021 
 
Beste lezers, 
 
Hierbij de verkorte digitale uitgave van Kontakt.  
 
Als gevolg van  het corona virus en een beperkte opgave van artikelen, is er dit keer geen 
complete Kontakt, maar slechts een weergave van de twee ingediende artikelen. 
 
 
De datum voor het inleveren van de kopij voor de volgende Kontakt is in verband met deze 
verkorte uitgave en de maatregelen rond het corona-virus enigzins aangepast. 
Na het vervallen van de meeste corona maatregelen, hopen we op een goed en voorspoedig 
verloop van de opstart van alle activiteiten in Haarlo. 
 
We hebben daarom de volgende Kontakt gepland in november 2021. 
 
 

De datum voor het inleveren van kopij voor de deze Kontakt is; 
 

Vrijdag 22 oktober  2021 
 
 
De verschillende groepen en verenigingen zijn weer, of komen binnenkort weer bij elkaar en de 
activiteiten worden weer opgestart. We hopen dan ook dat de volgende Kontakt weer in z'n 
volledige omvang zal verschijnen, met veel informatie over het wel en wee van de actuele en de 
komende activiteiten van alle verenigingen. 
 
 
Als u vragen heeft dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen door een mailtje te 
sturen naar; info@kontakt-haarlo.nl of u kunt bellen naar Tineke Wantia; 0638431187. 
 
 
 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en wij zien uw kopij graag tegemoet.  
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Redactie Kontakt  
  

mailto:info@kontakt-haarlo.nl


Vrouw Actief Haarlo 

 

Na bijna anderhalf jaar gaan we nu toch echt weer met de bijeenkomsten beginnen. 

Seizoen 2021/2022 gaat van start. 

We beginnen op 14 september a.s. met een gezamenlijke avond bij Novia Noordijk. Deze avond 

wordt verzorgd door Irene van Aart. 

Irene van Aart stond gepland voor oktober 2021 maar zij kon niet in oktober en wel op 14 

september. Irene van Aart is een cabaretière, actrice, enz. In 2003 leerde Irene “Haar Boer”, een 

melkveehouder, kennen. Ze schreef columns voor de Gelderlander en de Noaber over haar 

ervaringen op de boerderij. 

Het zal een gezellige avond worden. 

 

De volgende bijeenkomst zal zijn op 12 oktober en deze avond zal worden verzorgd door Dolf 

Ruesink, columnist van dagblad Tubantia. 

Op 9 november wordt de bijeenkomst verzorgd door André Kox, podoloog en voetenspecialist 

uit Neede. 

14 december wordt een muzikale avond met het optreden van het Duo één en ander. 

 

Wij hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten op onze dinsdagavond bijeenkomsten in 

zaal Prinsen, aanvang 20.00 uur. 

 

Vriendelijke groet 

Bestuur Vrouw Actief Haarlo. 

  



Muziekvereniging  CMV  Accoord 

 

De brassband en de malletband van muziekvereniging Accoord hebben deels ook een aantal 

weken vakantie gehouden. Repetities zijn weer gestart.  

In september volgt er wellicht weer een persconferentie. We hopen dan ook dat er weer meer 

mogelijk zal zijn, het is afwachten.  

Ook het afgelopen jaar kon er veel niet doorgaan, we denken dan aan het Haarlo’s Zomerfeest. 

Eerder dit jaar, geen voorjaarsconcert.  

Maar we houden goede moed!   

 

Hartelijke groet, 

namens CMV Accoord.   

 


