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NIEUWSBRIEF MAART 2020, nr. 2 

 
CORONA-VIRUS 

 

In verband met de van overheidswege voorlopig tot 1 juni aangescherpte regels 

ter indamming van het Corona-virus heeft het bestuur de volgende besluiten 

moeten nemen: 

 

1. De repetities worden opgeschort tot maandag 8 juni. Frauke probeert ons 

binnenkort huiswerk aan te leveren zodat we thuis toch nog wat kunnen 

oefenen met de tijdens ons Jubileumconcert te zingen liederen. Zodra 

Frauke dit rond heeft volgt nadere informatie 

2. De 4 mei herdenking gaat niet door. Dit is  van overheidswege bepaald. 

3. Onze jaarvergadering is van 11 mei verplaatst naar maandag 24 augustus. 

Dit is onze eerste repetitie-avond na de zomervakantie. De reeds 

toegezonden stukken en agenda komen dan aan de orde. Bewaar ze dus 

goed. 

4. De barbecue en fietstocht op zaterdag 11 juli blijft voorshands 

gehandhaafd. 

5. De feestelijke vaartocht op de IJssel op 6 juni is verplaatst naar 

zaterdag 26 september. Dit is de enige mogelijkheid bij de rederij om 

voor oktober dit nog te ondernemen. Omdat we niet weten of 1 juni de 

einddatum van de virus-maatregelen wordt, hebben we deze beslising nu al 

moeten nemen. Langer wachten zou kunnen betekenen dat alles al 

volgeboekt is. 

6. Onze naar 10 oktober verschoven receptie blijft voorshand gehandhaafd. 

7. Ook ons jubileumconcert blijft voorshand gehandhaafd op zaterdag 14 

november. Het is niet uitgesloten dat we in september en oktober een 

aantal extra repetities moeten inlassen. 

8. Ook ons Kerstoptreden in Dwelden op zondag, 20 december, blijft 

gehandhaafd. 

 

Bij deze besluiten is het bestuur er vanuit gegaan dat de huidige maatregelen op 

1 juni worden opgeheven. Mochten we langer met het virus te kampen krijgen dan 

moet het bestuur opnieuw om de tafel voor aanvullende beslissingen. 
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We hopen jullie met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mochten er vragen zijn neem dat gerust contact op met mij of één van de andere 

bestuursleden. 

Noteer de aangepaste data in jullie agenda’s. Jullie vinden de data en deze 

nieuwsbrief overigens ook terug op de gebruikelijke plaats van onze webste. 

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht en pas goed op jezelf en op elkaar. 

We hopen elkaar in goede gezondheid weer te ontmoeten op maandag 8 juni. 

 

 

Namens het bestuur 

een hartelijke groet van Henk Lubberding 


