Nieuwsbrief 12-3-2020
Mededelingen van het bestuur:
DOE JE AANKOOP OP INTERNET ALTIJD VIA SPONSORKLIKS: SPEK DE KAS !!

Opzegging lidmaatschap
Petra Berentsen heeft besloten te stoppen, omdat haar gezondheid nog een
onzekere factor is om steeds aanwezig te kunnen zijn. Ook heeft Hendrik Jan Weenk
zich afgemeld. Als bestuur willen we deze leden hartelijk bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij Care For Music.
Nieuwe lid
Welkom aan Jacqueline Huethorst, wij wensen jou veel plezier toe bij ons koor.
Nieuwe samenstelling van het bestuur
Na het afscheid van secretaris Hermien Schrooten tijdens de goed bezochte
ledenvergadering hebben we twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen:
Karin Tankink en Thea Flapper. Daardoor is de samenstelling van het bestuur nu als
volgt:
Voorzitter: Herbert te Velthuis (tevens PR)
Penningmeester: Jan Schäperclaus
Secretaris: Karin Tankink
Algemeen Lid – contact MC: Thea Flapper
Algemeen Lid – Nieuwsbrief en mail: Marjet te Biesebeek
Nieuwe samenstelling van de Muziekcommissie
Herman Ligtenberg en Anneke Bast hebben afscheid genomen van de
muziekcommissie en twee nieuwe leden hebben zich gemeld om hen te vervangen:
Marc Kolkman en Martine Flierman. De samenstelling van de MC is nu:
Voorzitter: Martine Flierman
Secretaris: Willemijn Hooglugt
Algemeen Lid – beheer mappen en introductie nieuwe leden: Ingrid Dijkman
Algemeen Lid – Marc Kolman
Dirigente: Renée Bisschop
Afgevaardigde bestuur: Thea Flapper
Kledingcommissie
Na de aanmelding van Marion Homrighausen bestaat de kledingcommissie nu met
Ans Grijsen en Herma Vrieze uit drie personen.
Koorpresentatie
Mariëlla Vermeer heeft medewerking gekregen van Carla Wesseling om de
koorpresentatie vorm te geven.

Beheer Website
Naast Willemijn Hooglugt zal Peter Koopmanschap zich inzetten om samen de
website verder vorm te geven en actueel te houden.
Zoals Herbert in de ledenvergadering al zei, mogen wij als koor erg blij dat steeds
weer nieuwe leden zich aanmelden om deel te nemen in diverse commissies, of het
bestuur. Daardoor is er voldoende roulatie en is overname van taken bijna een
vanzelfsprekendheid. Bedankt daarvoor.
Wijziging telefoonnummer/mailadres
Wij verzoeken wijzigingen in NAW-gegevens, telefoonnummer of mailadres, per mail
(info@careformusic.nl) door te geven. Dan komt het bij de goede persoon terecht en
kunnen de gegevens actueel gehouden worden.
Feestavond
We kunnen terugkijken op een gezellige feestavond bij Ten Brinke in Rekken,
georganiseerd door Anneke, Carla en Ingrid. De strijd op de indoor curlingbaan ging
soms lekker fanatiek en er was voldoende ruimte om bij te kletsen bij het spelen van
diverse spelletjes. De volgende feestavond zal georganiseerd worden door Jan,
Miriam en Janny.
Mededelingen van de muziekcommissie:
Workshop
Maandag 6-4-2020 wordt er een workshop georganiseerd. De invulling daarvan staat
in het teken van koorpresentatie. De exacte invulling wordt later doorgegeven.
We beginnen die avond om 19.00 uur en er zal rond 22.00 uur afgerond worden.
Koorrepetitie op 2e Pinksterdag 1-6-2020
Omdat we zaterdag 6-6-2020 deelnemen aan Amusing in Hengelo heeft Renée
voorgesteld om de maandag ervoor, 2e Pinksterdag, toch te repeteren. Een andere
dag in de week geeft vaak een probleem in verband met andere verplichtingen en
het heeft haar voorkeur om die dag, kort voor het optreden, te gebruiken om een
laatste keer te kunnen oefenen. We hopen op jullie deelname.
Er moet nog bekeken worden of dat in de Huve kan. Maar dat horen jullie t.z.t.
Planning
wo.1-4-20

19.30uur

ma.6-4-20
ma.1-6-20
za. 6-6-20
zo.11-10-20

19.00uur
20.00uur
???
???

Oude Matheus Eibergen Optreden gelegenheidskoor
bevrijding
Workshop koorpresentatie
Koorrepetitie 2e Pinksterdag
Optreden Amusing Hengelo (O)
Optreden Kruidentuin Eibergen

Hartelijke groet namens de muziekcommissie en het bestuur,
Marjet te Biesebeek

