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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 
 

KERSTCONCERT. 

We zijn al druk aan het oefenen voor ons Kerstconcert. Het definitieve 

programma moet nog worden vastgesteld. 

Als het Coronavirus ons niet dwarszit dan houden we dat concert op zondag 12 

december om 16.00 uur in de RK Kerk aan de Stationsstraat. We treden op in ons 

koorkostuum met rode pochet en rode vlinderdas en zwarte manchetknopen. 

Aan dit concert wordt medewerking verleend door het kinderkoor “Zingen maakt 

Blij”, onder leiding van Mirthe Stalknecht, organist Jan Willem Timmerman en 

onze eigen pianist Bert Webbink. En natuurlijk staat alles onder leiding van 

Frauke. 

Op zaterdagmorgen 11 december houden we een generale om 10.00 uur, eveneens 

in de Rk Kerk. 

Noteer deze data in je agenda. Te zijner tijd volgt meer informatie. 

 

JUBILEUM HENDRIK JAN VRIELINK. 

Op 1 november was Hendrik Jan Vrielink 40 jaar 

verbonden aan ons koor. 

Tijdens zijn actieve zangperiode was hij een 

gewaardeerd tweede tenor en erg betrokken bij 

het wel en wee van ons koor. 

Helaas liet zijn gezondheid hem enkele jaren 

geleden in de steek en moest hij als actief zanger 

afhaken. Hij bleef als steunend lid en dankzij de 

voortdurende zorg van zijn vrouw Rikie, nauw 

betrokken bij ons koor. 

Op maandag 1 november hebben we in klein comité 

bij hem thuis aan de Looweg 15 aandacht 

geschonken aan dit jubileum.   

 

Hendrik Jan en Rikie met de 

oorkonde van het KNZV 
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ZIEKEN 

Wim Tempert wacht op een stevige operatie. Binnenkort wordt hij opgenomen in 

het ziekenhuis te Groningen. Een deel van de lever en galwegen worden 

weggenomen. Dit allemaal nog als naweeën van zijn galblaasoperatie eerder dit 

jaar.  

We wensen hem alvast veel sterkte en een spoedig herstel toe.  

 

CORONA. 

De Coronamaatregelen zijn inmiddels weer aangescherpt. Zonder stevige 

maatregelen krijgen we het virus niet onder de knie. 

Het is ook zaak dat ons koor, gelet op de kwetsbare leeftijd en gezondheid van 

velen, de vinger goed aan de pols houdt. 

Dus kom alleen naar de repetities als je gevaccineerd bent of recent (niet ouder 

dan 24 uur) een test hebt gedaan met negatieve uitslag en blijf weg als je 

coronaklachten hebt. 

Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Een mondkapje is niet nodig. 

We proberen in de kerkzaal de stoelen nog wat meer uit elkaar te zetten. 

Anderhalve meter is niet nodig en ook niet haalbaar, maar wat meer afstand is 

gewenst. 

De landelijke maatregelen voor koren houden voor ons in dat we verplicht zijn 

iedereen te checken of hij gevaccineerd is. En dat moet worden vastgelegd, 

We moeten dat doen op de eerste repetitie na 6 november, dus a.s. maandag. 

Als we eenmaal een lijst van gevaccineerde personen hebben aangelegd hoeven 

we de komende repetities niet weer een check te doen. Het is dus eenmalig. 

Bij controle zijn we strafbaar als we die lijst niet kunnen tonen. 

Zorg er dus voor dat je maandag een mobiel met een Coronacheck of een 

papieren vaccinatiebewijs bij je hebt. 

Ben je niet gevaccineerd dan moet je elke keer dat je op de repetitie komt 

aantonen dat je de laatste 24 uur negatief getest bent. 

Het lijken allemaal harde maatregelen maar als koor zijn we verplicht ze uit te 

voeren. En het is van belang voor ieders gezondheid. 

Voorafgaande aan de repetitie van aanstaande maandag willen we met ons allen 

deze maatregelen doorspreken en overleggen hoe we als koor verder gaan. 

Op dezelfde wijze als in de achterliggende weken of weer in kleine groepen met 

een ventilatiepauze tussen de groepen? 

 

Als je liever niet naar de repetities komt hebben we daar alle begrip voor. 

Laat dit dan wel even weten via een telefoontje of mailtje naar mij. 

 

Hartelijke groet namens het bestuur 

Henk Lubberding 


