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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
In deze stille Corona-tijd, waarin we verstoken blijven van vele contacten, laat het
bestuur toch maar iets van zich horen. Uiteraard hopen we dat het goed gaat met jullie.
Gelukkig hebben we in ons koor nog niet van een besmetting gehoord. Houden zo.
Zoals al eerder vermeld konden jullie donderdag (gisteren) online meekijken naar het
uitreiken van de cheques in het kader van het RABO Club Support. Door een technische
computerstoring bij de bank kon het één en ander pas later op de avond worden
bekeken. Een aantal van jullie zullen dit daarom misschien wel hebben gemsit. Voor ons
koor was er een cheque van € 286,88. Vorig jaar was dat bijna € 225,--. Dus een mooi
resultaat. En vanaf deze plek past het om iedereen te bedanken die daaraan een
steentje (1 of 2 stemmen) heeft bijgedragen.
Om de stilte wat te doorbreken stelt Frauke voor om binnenkort toch maar weer te
starten met het online repeteren.
We doen dat op de maandagavond van 19.30 tot ca 20.15 uur,
Er zal dan ook tijd zijn voor een babbeltje tussendoor. Zowel het repeteren als de
babbel zijn erg belangrijk voor het onderlinge contact. Dus als het even kan meld je dan
aan. En als je wilt meedoen dan graag een mailtje naar Frauke.
(frauke.langbein@gmail.com)
Van Frauke krijg je dan bericht wanneer zij van start gaat en hoe je moet inloggen.
Ook zou Frauke graag twee keer op een zaterdagochtend met een viertal koorleden een
paar eenstemmige Kerstliederen willen instuderen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk
een paar liederen, zowel in geluid als in beeld worden opgenomen.
Dit geheel kunnen we dan digitaal naar nagenoeg alle koorleden sturen als een soort
kerstgroet. Wie daaraan mee wil doen moet zich ook daarvoor via een mailtje
(frauke.langbein@gmail.com) of telefoontje (0564-840218) tot Frauke richten.
Frauke gaat vervolgens kijken welke stemmen qua klank het beste bij elkaar passen en
nodigt dan 4 koorleden uit om op een zaterdagmorgen naar de Kapel te komen, waar op
gepaste afstand gedurende een uur wordt gezongen. Er is geen koffie en bij het
betreden van de Kapel en kerkzaal is een monddoekje verplicht. Ook in de hal je handen
desinfecteren en de presentielijst invullen. Is er een groot aanbod van zangers dan
kunnen eventueel meerdere zanggroepen worden samengesteld.
Omdat de Coronaregels weer zijn aangescherp wachten we met dit repeteren tot begin
december. We hopen dan dit projectje te kunnen uuitvoeren.
Gelet op het dalend aantal besmettingen hebben we goede hoop.
Namens het bestuur, een hartelijke groet van Henk Lubberding. En pas goed op jezelf.

