ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR – WIERDEN

Secretariaat
Kamillelaan 19
7641 CV Wierden
Tel. 0546-572955
secretaris@algemeenwierdensmannenkoor.nl
www.algemeenwierdensmannenkoor.nl

NIEUWSBRIEF JULI 2020 (nr. 2)
KUIER-AVONDEN
Helaas heeft het bestuur, na het online repeteren, ook dit initiatief om het
onderlinge contact te bevorderen, wegens geringe animo onder de leden,
afgeblazen. Slechts 6 koorleden hebben zich aangemeld. Jammer.
REPETITIES
Inmiddels zijn er nadere voorschriften vanuit het KNZV gekomen. Aansluitend
op de landelijke Coronamaatregelen wordt geadviseerd bij koorrepetities
minimaal 3 meter afstand in acht te nemen. Ook moet de repetitieruimte
voldoende ventilatie hebben. De hygiëne-eisen moeten worden nageleefd. Dus
handen ontsmetten bij binnenkomst en zo weinig mogelijk deurkrukken gebruiken
en toilet bezoek wordt afgeraden. Looproutes moeten worden aangegeven. Ook
het na afloop samen koffiedrinken is niet aan de orde. Repeteren met koorleden
van 70 jaar en ouder wordt daarboven so-wie-so afgeraden.
Dit laatste betekent dat ons koor met 85% leden van 70 jaar en ouder, het
repeteren, ook al om die reden, voorlopig wel kan vergeten.
Het bestuur was voornemens om vanaf september weer apart te gaan repeteren
met de vier stemgroepen.
Bij voorbeeld: Van 19.00 tot 20.00 uur de eerste tenoren en van 20.30 tot 21.30
uur de tweede tenoren. De week erop dezelfde opzet met baritons en bassen.
Geen toilet bezoek, geen koffie en een half uur ruimte tussen de beide groepen.
Een proefopstelling in de kerkzaal van de Kapel geeft aan dat men toch wel erg
ver uit elkaar komt te zitten en dat er van een samenhang in de desbetreffende
stemgroep te nauwernood sprake is.
Gelet op al het vorenstaande heeft het bestuur besloten om het repeteren in
welke vorm dan ook in ieder geval uit te stellen tot na de ledenvergadering van
28 september.
Als het virus na de vakantiemaanden niet toeneemt is er vanaf oktober
misschien meer versoepeling van de maatregelen aan de orde. In de
ledenvergadering kunnen we daar dan over van gedachten wisselen.
In deze beslissing staat het bestuur niet alleen. Een rondgang langs de koren in
Oost en Noord Nederland leert dat de meeste koren deze gedragslijn volgen.
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ANDERE SUGGESTIES.
Op het verzoek om mee te denken over andere contactmogelijkheden is slechts
één suggestie binnengekomen, te weten een barbecue-bijeenkomst.
Ook bij een dergelijke activiteit in de buitenlucht geldt de anderhalve-metereis.
Juist het samen rond de bakplaat staan en samen een hapje eten en een
consumptie nuttigen aan een (sta)tafel geeft sfeer, ontspanning en gezelligheid
aan een dergelijke happening.
Gelet op de te hanteren afstand is ook deze activiteit nu nog moeilijk
uitvoerbaar.
En bij dit alles geldt voor het bestuur dat, met onze koorbezetting van 85%
boven de 70 jaar en zelfs 18 koorleden van 80 jaar en ouder, een besmetting te
allen tijde dient te worden voorkomen en er geen onnodige risico’s moeten
worden genomen.
Jammer, maar het is niet anders.
ZIEKEN
Zoals elk jaar weer in de zomerperode zijn er een aantal koorleden die door
kleine en wat grotere lichamelijke ongemakken worden geplaagd.
Deze periode springen er twee uit.
Jos Westerink is goed door zijn heupoperatie gekomen en heeft uiteraard nog
wat naweën van de operatie. Hij is blij dat in ieder geval de pijn die hem maanden
lang kwelde tot het verleden behoort. Maandag 29 juni is hij geopereerd en
vanmiddag (1 juli) mocht hij, na wat oefeningen met de fysiotherapeut, al weer
naar huis.
Met het pootje van Henk Slooijer gaat het de goede kant op. Het gips is er af en
volgende week hoort hij of hij zijn been wat meer mag belasten. Hij had even
een terugval omdat er trombose ontstond in het been. Vervelend en pijnlijk,
maar ook dat is nu gelukkig verleden tijd.
Vanaf deze plek wensen we allen het beste, beterschap en een voorspoedig
herstel toe.

Een hartelijke groet en een fijne en gezonde zomertijd toegewenst. Blijf goed
op jezelf passen
Namens het bestuur
Henk Lubberding
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