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NIEUWSBRIEF JULI 2020
KUIER-AVONDEN
Het bestuur heeft in deze contactloze en stille tijd een oud Twents gebruik van
stal gehaald om de onderlinge contacten tussen de koorleden weer wat aan te
halen; namelijk de Kuier-avond.
Samen zingen in een gesloten ruimte kunnen we voorlopig nog wel vergeten, dus is
gezocht naar een andere contact-mogelijkheid en dan met name in de
buitenlucht.
Kuieren heeft in het Twents meerdere uitleggen maar veelal werd het woord
gebruikt voor het samen wandelen en ondertussen met elkaar over van alles en
nog wat praten. En dat is wat het bestuur voor ogen heeft.
Daarom worden jullie uitgenodigd om op de maandagavonden 6 en 20 juli en 3, 17
en 31 augustus ‘s avond om 19.00 uur naar de Kapel te komen.
Van daaruit willen we met groepjes van maximaal 10 personen en met in achtneming van de 1.5-meter-afstand zo’n 4,5 km gaan wandelen, dus zo’n klein uur.
Mocht het op één van die avonden slecht weer zijn dan schuiven we het door naar
een week later.
Als er redelijk wat koorleden zijn die deze afstand lopend te veel vinden dan
kunnen we op die avond ook een fietstochtje van zo’n 15 km regelen. Als jij een
leuk fietstochtje in gedachten hebt dan mag je die op papier zetten.
Er is na afloop helaas geen koffie.
Wel willen we graag van jullie als koorleden weten of dit initiatief door jullie
wordt gedeeld. Daarom, laat voor a.s. zondag via een mail of telefoontje even
weten of je meeloopt of -fietst. Zie voor mailadres of tefoon hieronder.
Mocht jij nog een ander idee hebben om het contact tussen de koorleden te
bevorderen deel ons dat dan mee.
Als er koorleden zijn die de komende tijd met vakantie gaan dan wensen we hen
een virusvrije en ontspannen tijd toe. En blijf intussen goed op jezelf passen.
Een hartelijke groet,
Namens het bestuur
Henk Lubberding
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