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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 
 

NOG STEEDS CORONA 

Nog steeds gelden, met name ook voor koren, de bekende maatregelen, zoals: 

De 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, presentielijst tekenen, mondkapje 

bij binnenkomst, het tonen van het corona-toegangs-bewijs of testbewijs en het 

zingen in een goed geventileerde ruimte. 

Denk eraan dat de eerste twee vaccinaties per 4 februari niet meer gelden. 

Alleen de derde vaccinatie, de zogenaamde boosterprik, geldt dan nog. 

Tot de volgende persconferentie op 16 februari blijft dit alles van kracht. 

Gelet op het vorenstaande en mede gelet op de extreem hoge besmettingsgraad 

en de kwetsbaarheid van onze zanggroep, heeft het bestuur, met pijn in het 

hart, besloten de repetitie-avonden in ieder geval op te schorten tot maandag 21 

februari. 

Ook de verlate nieuwjaarsreceptie is daarmee van de baan. 

Als het mogelijk is, en dat hopen we van harte, om op 21 februari weer met z’n 

allen of in blokken te repeteren kunnen we wel na afloop misschien nog even 

gezellig bijeen zijn onder het genot van een drankje en hapje. Op die manier 

kunnen we elkaar weer even bijpraten over ieders wel en wee. 

Het bestuur komt direct na 16 februari weer bij elkaar om te zien wat mogelijk 

is en jullie worden daarna dan zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 

BEDANKJE 

Henk Wassink heeft, zeer tot zijn spijt, zijn lidmaatschap van het koor per 1 

februari opgezegd. Zijn gehoor laat hem steeds meer in de steek waardoor het 

voor hem steeds moeilijker wordt de repetitie-avonden te volgen. 

Wij vinden het bijzonder spijtig maar hebben begrip voor zijn beslissing.  

 

HENDRIK JAN VRIELINK 

Op verzoek van zijn vrouw Riki volgt de onderstaande tekst. 

Hendrik Jan wordt o.a. minder mobiel en komt waarschijnlijk niet meer bij 

toekomstige uitvoeringen van het koor. Namens Hendrik Jan meldt Riki hem 

officieel af als lid van het AWM, waar hij steeds met veel plezier de repetitie-

avonden heeft mogen meemaken. Riki zal voor hem zijn steunend lidmaatschap 

blijven voortzetten. 
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JAARVERGADERING 

Voorshand gaan we er vanuit dat de jaarvergadering kan doorgaan. Deze is 

ingepland op maandag 28 maart a.s. om 19.30 uur. Noteer dat maar vast in je 

agenda. 

In die jaarvergadering willen we ook even stilstaan bij het jubileum van Arend 

Mager. Hij is op 1 maart a.s. 25 jaar lid van ons koor. 

 

OPTREDENS 

Wij proberen het uitgesteld Kerstconcert met Zingen Maakt Blij en Jan Willem 

Timmerman dit jaar te laten doorgaan. Daarvoor hebben we de RK Kerk al 

vastgelegd op zondag 18 december, aanvang 16.00 uur. Ook deze datum graag in 

je agenda. 

Misschien komt er een verzoek tot meewerken aan een dienst in de 

Gereformeerde Kerk. We wachten dat verzoek af. 

We gaan ervan uit dat de 4 mei herdenking dit jaar doorgaat en dat wij daaraan 

mogen meewerken. 

 

 

Een hartelijke groet, 

namens het bestuur 

Henk Lubberding 

 

 


