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Concoursreis met Pro Honore et Virtute 
Op zondag 27 november 2016 neemt ons harmonieorkest van Pro Honore et Virtute 
deel aan het verplichte, periodieke concours als proeve van bekwaamheid. Het orkest 
onder leiding van Martien Maas heeft als doel om zich te handhaven in de eerste 
divisie, de hoogste klasse van de KNMO. Na bijna 25 jaar en een geweldige staat van 
dienst, zal dit tevens het laatste concours zijn voor Martien.  

Voor deze bijzondere gelegenheid bieden we belangstellenden de mogelijkheid om bij 
het concoursoptreden live aanwezig te zijn. Natuurlijk ook om ons harmonieorkest 
aan te moedigen en om te genieten van de prachtige stad Zutphen. Deze complete 
concoursreis wordt u aangeboden voor 35 euro p.p.  

Wat houdt de concoursreis in?  

*Reis vanaf Vestzaktheater naar Zutphen per luxe touringcar. 

*Stadswandeling met gids in het oude, mooie centrum van Zutphen, inclusief koffie 
met gebak tijdens de rondleiding. 

*Entreebewijs voor Hanzehof, waar het concours plaatsvindt. 

*Een drankje bij terugkomst in het Vestzaktheater. 

Vertrek 13:00 uur precies. Terug in het Vestzaktheater ca. 20:30 uur. ( onder 
voorbehoud) 

Er worden voor de muzikanten, bestuursleden en dirigent van de Harmonie 2 bussen 
elk goed voor 52 personen ingezet. We verwachten dat er ca 30 vrije plaatsen over 
blijven voor meereizende fans. U kunt één van de gelukkigen zijn! Mocht de 
belangstelling overweldigend zijn (minimaal meer dan 30 extra) , dan wordt bekeken 
of een derde bus ingezet kan worden. We willen natuurlijk niemand teleurstellen.  

Wie het eerst komt het eerst maalt. Dus heeft u belangstelling voor dit aantrekkelijke 
aanbod geef u dan  snel op. Na betaling krijgt u een bevestiging dat de reis definitief is 
gereserveerd. Waar en hoe kunt u zich opgeven? 

Bij Ties van Gorp. Persoonlijk, (dan graag bijgaand formulier invullen) per telefoon 
(dan zal Ties de gegevens vragen en voor u invullen) of per e-mail. Het ingevulde 
formulier mag ook afgegeven worden bij Ties thuis: Marijkestraat 16, 5691 TX  Son.  

Gegevens van Ties: 0499 479542 of 0622906837; e-mail: tvgorp@kpnmail.nl  

 

Bestuur PHEV 
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Aanmeldingsformulier 
 

Ja, Ik wil graag mee en meld mij aan voor de concoursreis van Pro Honore et Virtute 
op zondag 27 november 2016: 

Voor- en achternaam   :_______________________________ 

Straat, huisnr. en plaats:_______________________________ 

Aantal deelnemers       :_______________________________ 

E-mailadres                   :_______________________________ 

Datum van aanmelding:_______________________________ 

Bijdrage 35 euro p.p. graag bij aanmelding overmaken t.n.v. : 

Pro Honore et Virtute 

Banknr. NL07RABO 0148 2899 40 

Onder vermelding van: Reis Zutphen 2016 

  


