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Van het bestuur…. 
Het coronavirus heeft, zoals bijna alle sectoren, ook ‘’Jan van Beers’’ vanaf maart op slot gedaan. Geen vergaderingen 
of andere activiteiten. Ook de auditie voor de najaarsproductie was stop gezet en heeft pas in juni plaats kunnen 
vinden op de voorwaarden die het RIVM voorschrijft. 
 
We hopen na de zomer de draad weer een beetje op te kunnen pakken en dat zich dan ook een nieuwe voorzitter 
aanmeldt! 
 
Tot er weer voldoende kopij voor de Beersberichten is, zullen we u op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen 
middels een nieuwsbrief. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afscheid 
Vond het een voorrecht om de afgelopen jaren erevoorzitter te zijn geweest van de Koninklijke Rederijkerskamer 'Jan 
van Beers' en om af en toe te mogen bijdragen aan ‘BEERSberichten’. Jan van Beers is één van de vele verenigingen in 
Utrecht die we mogen én moeten koesteren. Zeker de afgelopen maanden hebben we gemerkt hoeveel de kunst en 
cultuursector voor Utrecht en haar inwoners betekent, juist door de sluiting van musea, theaters en concertgebou-
wen. Dit was één van de maatregelen tegen het coronavirus die misschien wel het meeste pijn deed. Het belang van 
kunst en cultuur laat zich maar moeilijk in harde cijfers vertalen, maar iedereen vaart wel bij kunst en cultuur. Het 
kleurt onze samenleving, onze stad. Het voert ons voorbij het rationele, brengt ons in vervoering en laat ons dromen.  
Hoop van harte dat over niet al te lange tijd weer vele Utrechters kunnen genieten van de geweldige voorstellingen die 
u telkens weer op de planken weet te brengen. Uw betrokkenheid bij mij als burgemeester heb ik zeer op prijs gesteld.  
Het ga u goed. 
 
Jan van Zanen 
Burgemeester van Utrecht 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najaarsvoorstelling 6 en 7 november 2020 in ZIMIHC theater Zuilen 
In juni is voorzichtig begonnen met de repetities voor de najaarsvoorstelling: de Muizenval, een spannend verhaal van 
Agatha Christie in een bewerking van Maike Pijnappel, die ook de regie heeft. Vanwege het mooie weer kon dit  buiten 
gebeuren waarbij de afstand van 1,5m aangehouden werd. Het voelde heel vreemd om je hiervan bewust te blijven en 
op deze manier (op afstand) te moeten spelen, vooral op de vloer. Of dit haalbaar blijft zal de komende tijd moeten 
blijken. Het is ook afwachten hoe het Coronavirus zich gaat ontwikkelen, het kan zomaar zijn dat er opnieuw een 
uitbraak komt met alle maatregelen van dien.  
Vooralsnog repeteren de spelers wekelijks en doen dat, ondanks de beperkingen, met veel plezier. 
 
We blijven u op de hoogte houden. 
 

 

Uitslag Eenakterfestival Baarn 2020 
 
Het Juryrapport is separaat bijgevoegd.  


