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De Corona-maatregelen hebben culturele evenementen pijnlijk getroffen en dus moest ook onze “Jan van Beers” 
hierop anticiperen. In de laatste Nieuwsbrief en Beersberichten van vorig jaar leek aanvankelijk nog dat alle 
geplande uitvoeringen doorgang zouden kunnen vinden, maar dat bleek later toch niet mogelijk te zijn. 
 
Samengevat: 
 

• De jubileumvoorstelling in 2021 (160 jaar “Jan van Beers”) werd uitgesteld naar eind 2022. 
 

• De najaarsvoorstelling “De Muizenval” van Agatha Christie werd daarom eerst verplaatst van eind 
2020 naar begin 2021, waarna naar eind 2021. Uiteindelijk was het bestuur van “Jan van Beers” in 
goed overleg met alle deelnemers helaas genoodzaakt deze uitvoering op het laatste moment te 
annuleren. 

 Omdat alles gereed was voor een uitvoering (decor, geluid, camera etc.) werd besloten dit stuk dan 
maar zonder publiek te spelen. Deze uitvoering op vrijdagmiddagmiddag 26 november 2021 in 
theater Zimihc werd verfilmd als herinnering aan alle gedane (repetitie)werk, inspanning en 
aanpassing aan de (on)mogelijkheden op basis van de toen steeds veranderende Corona-
maatregelen.   

 

• “Jan van Beers” was ook voor dit jaar aangemeld bij het 35ste eenakterfestival van “Karakter” in 
Baarn en was ingeschreven met “Nu even wel..” van Maria Goos. 
De planning was begin januari 2020 maar werd verschoven naar 2021 en daarna weer naar 2022.  
Helaas kan dit ook niet doorgaan omdat de theaters vooralsnog dicht blijven. Uiteindelijk is dit festival 
weer uitgesteld tot nadere datum….. 
 

• De Algemene Ledenvergadering van 2020 moest worden afgelast en vond een jaar later plaats in 
september 2021, gecombineerd met de ALV van 2020. 
U hebt hier over kunnen lezen in de Beersberichten Herfstuitgave 2021. 
 

Wat mag/zal/kan het jaar 2022 ons bieden? Onzekerheid speelt parten! 
Maar met goede hoop en gezonde veerkracht gaan wij weer de nodige voorbereidingen treffen. 
 
Belangrijk bericht van het bestuur 
 

Het bestuur probeert al een hele tijd zonder voorzitter de vereniging actief te houden, ondanks de 
corona-beperkingen. Oproepen voor invulling van de vacature hebben nog altijd geen resultaat gehad. 
Daar komt nu nog bij dat dit jaar Marjan Jansen en Joop de Groot als bestuurslid aftredend zijn.  
Marjan heeft er dan 5 termijnen (18 jaar) en Joop 4 termijnen (15 jaar) op zitten. Beide bestuursleden 
zijn niet herkiesbaar. 
Daarom, om opheffing van de vereniging te voorkomen, deze dringende oproep aan iedereen om zo 
snel mogelijk met een voorstel van een kandidaat te komen voor een van de drie vacatures.  
 
 

Het bestuur wenst u allen een gezond en speels nieuw jaar toe: 

Denk aan de goede momenten in 2021 

Kijk uit naar de nog betere tijden in 2022 

 


