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NIEUWSBRIEF JULI 2021 
 

ALGEMEEN. 

Zo vlak voor de echte vakantiemaanden nog wat informatie over ons koor.  

Zoals het er nu uitziet gaan we weer over tot een meer normaal leven zonder 

allerhande beperkingen. Of we op termijn ook van de anderhale meter af zijn is 

nog maar de vraag. 

Dat betekent dat we: 

1.  op maandag 30 augustus onze jaarvergadering houden’ 

2.  en dat we op zaterdag 4 september gaan varen op de IJssel met 

 afsluitend  een diner. De meeste mensen hebben daarvoor maandelijks 

 een bedrag ingelegd. Sommigen hebben er voor gekozen het bedrag ad 

 € 80,00 per persoon (dus inclusief partner € 160,--) ineens te betalen. 

 Wim Brinkers zal deze leden binnnenkort vragen dit bedrag te voldoen.  

3.  op maandag 6 september starten we weer met onze repetities. We zullen 

 de eerste weken zeker nodig hebben om onze stemmen weer op het 

 gewenste niveau te hebben; 

4.  Zondagmiddag  12 december een Kerstconcert hopen te geven in de 

 R.K.Kerk 

 

In de loop van augustus krijgt u over dit alles nog wel de nodige informatie. 

 

LEDEN. 

Gardus Broekmate heeft besloten in september niet terug te keren bij ons koor. 

Hij ziet, met name in de wintermaanden, op tegen de wekelijkse rit van Nijverdal 

naar Wierden. Ook vindt hij dat zijn stem er erg op achteruit is gegaan. We 

respecteren zijn besluit. 

Henk Joosten en Wout Smelt hebben besloten, in verband met hun persoonlijke 

omstandighheden, niet langer actief zingend lid te zijn. Zij stappen per 1 

september over naar het ondersteunend lidmaatschap waardoor ze toch aan ons 

koor verbonden blijven. Ook voor deze beslissingen hebben we alle begrip. Henk 

Joosten blijft bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Algemeen Wierden 

Mannenkoor. 
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Wim Albersen, die vorig jaar bij wijze van proef een aantal repetities 

bijwoonde, heeft besloten niet terug te komen.  

Het repetoire van ons koor is niet het genre waarvan hij houdt. Jammer, want hij 

was zeker een versterking bij de tweede tenoren. 

 

Door de hiervoor vermelde mutaties is het aantal actieve zangers geslonken naar 

42. Nog steeds een respectabel aantal leden in de Nederlandse koorwereld. 

Een nieuwe ledenlijst per 1 september 2021 treffen jullie hierbij aan. 

 

 

Hartelijke groet namens het bestuur 

Henk Lubberding 

 


