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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 
 

Beste mensen. 

Hierbij weer een teken van leven van ons Mannenkoor. 

 

BESTUURSBESLUITEN: 

Deze week heeft het bestuur via een online Meeting (wat een duur woord hè) een 

aantal zaken doorgesproken en ingrijpende beslissingen moeten nemen. 

Het Coronavirus speelt ons nog steeds parten en vele maatregelen van 

overheidswege zullen nog wel even aanhouden. Wel hopen we dat we aan het 

einde van de zomer allemaal zijn gevaccineerd waardoor we hopelijk kunnen 

terugkeren naar normale contacten, leefpatronen en wekelijkse repetities. 

Tot zolang is er weinig mogelijk. Dus geen deelname aan de dodenherdenking op 4 

mei, geen receptie op 8 mei en geen bootreis op 29 mei. Ook geen repetities. 

En omdat er tot september niet kan worden gerepeteerd is het ook niet mogelijk 

op 30 oktober een jubileumconcert te houden. De repetitietijd is dan te kort om 

samen met solisten een gedegen concert ten uitvoer te brengen. 

Gelukkig hebben we de bootreis kunnen doorschuiven naar zaterdag 4 

september. En op maandag 30 augustus willen we, bij de start van het 

zangseizoen, onze jaarvergadering houden en hopen we elkaar dan weer eens in-

levende-lijve te ontmoeten. 

 

De hiervoor genoemde besluiten moesten nu worden genomen want we kunnen de 

contracten met de solisten en de gereserveerde data bij Geref. Kerk 

ontmoetingscentrum niet tot een latere datum aanhouden. Deze partijen willen 

op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. 

Als er geen Jubileumconcert is heeft het ook weinig zin om anderhalf jaar na ons 

jubileum nog een receptie te houden en met een jubileumboekje te komen. 

Daar heeft het bestuur nu dus definitief een streep door gezet. 

Het bestuur heeft deze beslissingen genomen met pijn in het hart maar ziet 

geen andere mogelijkheid. 

Het bestuur overweegt op zondagmiddag 12 december in de RK Kerk een 

Kerstconcert te geven. Daarvoor is vanaf september voldoende repetitietijd. 
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Hieronder worden de genomen besluiten nog eens opgesomd: 

1. Er is geen deelname aan de dodenherdenking op 4 mei 

2. De op 8 mei geplande receptie gaat definitief niet door. 

3. Ook het jubileumconcert op 30 oktober is definitief van de baan. 

4. We proberen op 12 december een Kerstconcert te organiseren 

5. Het Jubileumboekje wordt geschrapt. 

6. De boottocht met aansluitend een diner is verplaatste naar ZATERDAG, 

4 SEPTEMBER 

7. Op maandag 30 augustus houden we onze jaarvergadering, waarin we ook 

aandacht schenken aan onze jubilarissen van dit jaar, te weten: Jan 

Tempert, op 18 februari 50 jaar lid en Hendrik Jan Vrielink, die op 

 1 november 40 jaar lid is. 

8. De contributie willen we voorlopig overeind houden i.v.m. diverse 

verplichtingen. In de jaarvergadering kunnen we daarover een beslissing 

nemen. 

 

HANS VAN DER WORP. 

Hans heeft inmiddels 3 chemokuren gehad en daarna een scan. Uit die scan blijkt 

dat de kuren zijn aangeslagen want de tumoren zijn kleiner. Omdat Hans veel 

last heeft van bijwerkingen, zoals erge vermoeidheid, moeilijk praten en 

problemen met zijn evenwicht, durft de oncoloog direct geen vervolg te geven 

aan de kuren. Er wordt een pauze van één maand ingelast waarna aan de hand van 

de conditie van Hans wordt bekeken of de kuren al dan niet worden voortgezet 

Al met al een zorgelijke en onzekere situatie. 

Hans is blij verrast met de vele blijken van medeleven vanuit het koor en wil via 

deze Nieuwsbrief iedereen daarvoor hartelijk bedanken. 

Vanaf deze plek wensen we Hans veel sterkte toe.   

 

WEL EN WEE 

Graag blijven we als bestuur op de hoogte van het lief en leed van onze leden. Is 

er iets dat wij moeten weten en dat bij voorbeeld ook aan de andere koorleden 

kan en mag worden doorgespeeld geef dan even een telefoontje of mailtje naar 

mij of één van de andere bestuursleden. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief 

 

Namens het bestuur wens ik jullie een Coronavrije tijd en al het goede toe.  

Blijf gezond en pas goed op jezelf. 

 

Hartelijke groet, Henk Lubberding 


