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NIEUWSBRIEF JUNI 2020
CORONA-VIRUS
Het Coronavirus heeft ons nog steeds in de greep en we zijn het voorlopig nog
niet kwijt.
Inmiddels is het bij iedereen bekend dat zeker door repetities en concerten van
koren elders in het land, en ook in het buitenland, het Coronaviris is verspreid
onder de deelnemende zangers. Ook in kerkdiensten waar werd gezongen greep
het virus om zich heen. In beide situaties soms met dodelijke afloop.
Bij zang is een afstand van 1,5 meter, ook volgens het Zangersverbond, niet
voldoende.
Risico’s van besmetting kunnen wij ons als koor, met een behoorlijk aantal oudere
leden, niet permitteren
Reden voor het bestuur om te kijken hoe we verder moeten met ons koor.
Het bestuur komt tot de slotsom dat we optredens en repetities, in welke vorm
dan ook, dit jaar wel kunnen vergeten
Ook het online repeteren, door Frauke met veel elan en inzet opgezet, heeft niet
gebracht wat we ervan verwachtten. Het aantal deelnemers blijft, ondanks
diverse aansporingen, helaas zeer beperkt zodat dit middel als contactmogelijkheid tussen de koorleden onvoldoende werkt. Bij zo’n klein aantal is ook
het effect op onze zangkwaliteiten als koor beperkt.
Vandaar dat is besloten ook dit online zang- en contactmiddel af te blazen.
Toch willen we als bestuur graag dat het onderlinge contact overeind blijft. Op
de vraag hoe we dat dan moeten doen heeft het bestuur nog geen antwoord.
Dus horen we graag vanuit de leden mogelijke suggesties.
Bij welke activiteit ook moeten we de te hanteren afstand van 1.5 mter in acht
blijven nemen en hierdoor is het niet gemakkelijk om met ca 45 leden iets te
ondernemen.
Wel heeft het bestuur besloten de eerder uitgestelde jaarvergadering te laten
doorgaan op maandag, 28 september a.s.
We doen dat dan in de kerkzaal van de Herv. Kapel waarin we op voldoende
afstand van elkaar bijeen kunnen zijn.
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In die vergadering behandelen we de jullie al in maart toegezonden agenda met
vergaderstukken. De jubilarissen van dit jaar krijgen dan ook eindelijk aandacht.
Ongetwijfeld zullen in die vergadering de maatregelen en mogelijkheden in
verband met het Coronavirus aan de orde komen.
Jubileum-activiteiten.
Jubileumconcert en receptie zijn inmiddels doorgeschoven naar het najaar 2021.
Ook de vaartocht is verplaatst naar 2021.
Laten we hopen dat we er volgend jaar een mooi jaar van kunnen maken.
Mocht het zo zijn dat deze activiteiten opnieuw niet kunnen doorgaan omdat we
het virus nog onvoldoende onder controle hebben, dan wil het bestuur alles rond
het jubileum definitief afblazen. Het heeft volgens het bestuur geen zin om ruim
2 jaar na de jubileumdatum hieraan alsnog aandacht te besteden.
Piano en koorkleding
De aanstaande verhuizing van Wim de Groot naar een apartement noopten ons om
voor de piano en koorkleding, die een plekje in zijn huis hadden, een andere
opslag te vinden.
De piano hebben we inmiddels over kunnen doen aan de Grote Kerk. Die piano is
door een aantal koorleden overgebracht naar het gebouw Hebron bij die kerk.
Riny Pley had in zijn huis nog een plekje vrij voor de koorkleding, Bedankt Riny.
Dus zijn de problemen rond piano en kleding opgelost.
Zieken.
Jos Westerink wordt 29 juni aan zijn heup geopereerd. Wij wensen hem een
geslaagde operatie en een voorspoedig herstel toe. Henk Slooijer is een dag of
veertien geleden van een ladder gevallen en heeft een vervelende beenbreuk
opgelopen. Daar is hij een paar weken zoet mee. Ook hem wensen we een
voorspoedig herstel toe.
Algemeen
Als jij in deze stille en wat onwerkelijke tijd iets te melden hebt voor je mede
koorleden schroom dan niet dat aan mij door te geven, Ik kan dan via de mail dit
breder kenbaar maken, zodat we op de hoogte blijven van ieders wel en wee,.
Hartelijke groet, pas op je zelf en blijf gezond,
Namens het bestuur
Henk Lubberding
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