
Nieuwsbrief        19 mei 2021 

 

Hallo allemaal, 

Allereerst een up date van Koornetwerk Nederland i.v.m. maatregelen rondom 

corona: 

Situatie voor koren vooralsnog onveranderd, ondanks ‘Stap 2‘ 
 
De aankondiging van verdere versoepelingen door het kabinet – gedaan tijdens de 
persconferentie van 11 mei – heeft de situatie voor koren vooralsnog niet veranderd. 
Stap 2 uit het Openingsplan wordt weliswaar gezet op woensdag 19 mei, maar kunst- 
en cultuurbeoefening in de binnenruimte is voor groepen nog niet mogelijk. Los 
daarvan blijft het dringende advies van de overheid om niet samen te zingen, van 
kracht. Dat geldt zowel voor de binnenruimte als in de open lucht. Alleen 
professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.   
Koornetwerk Nederland roept amateurkoren dus nogmaals op om zich aan dat advies 

te houden. Maar we drukken jullie ook op het hart om moed te houden, want: we 

bewegen onmiskenbaar de goede kant op. Hou dus vooral vol! 

Het is jammer, maar we houden vol!  

We hebben toch iets leuks voor jullie bedacht. Zoals aangekondigd hebben we op 31 

mei aanstaande een wandeltocht georganiseerd voor jullie. 

Deze houden we in de mooie omgeving rondom het 

huis van Marian Slüter aan de Meenweg 2 in Beltrum. 

Hier is het startpunt en kun je goed parkeren of de 

fiets stallen.  

We ontmoeten elkaar om half acht bij het Rusthuisje 

Tokke Wekke nabij Marians huis en starten met een 

lekkere kop koffie of thee.  

Daarna gaan we op pad. Het is geen puzzeltocht. We 

wandelen bijna 5 kilometer door een prachtige 

omgeving en komen na ongeveer een uurtje weer uit bij de Tokke Wekke. Hier 

kunnen we nog even napraten en een drankje drinken. 

Mocht je toch niet kunnen dan, wil je je dan via privéapp afmelden bij Karin: 06 

16902702. 

We zien er naar uit elkaar weer eens te ontmoeten op de maandagavond. Graag tot 

31 mei 19.30 uur Meenweg 2 in Beltrum! 

     

   Thea, Karin, Herbert, Jan en Marjet 


