Nieuwsbrief

24 03 2021

Hallo allemaal,
Hier weer een nieuwsbrief, de tweede in een nieuw jaar waarvan we hoopten dat we elkaar weer snel zouden
kunnen ontmoeten en samen zingen. Maar ja…..
Lockdown verlengd tot en met 20 april
Helaas…samen zingen zit er voorlopig niet in. We hebben als bestuur wel gekeken naar wat wel kan. Zo willen
we toch eens kijken of we online elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan door informeel met elkaar te praten.
We nodigen jullie uit deel te nemen aan onze online ontmoetingssessie op maandagavond 12 april 20.00 uur.
Als je mailadres van waaruit je wilt deelnemen afwijkt van het adres waarop je deze nieuwsbrief ontvangt, dan
graag het adres sturen naar Herbert. herberttevelthuis@gmail.com
Je krijgt dan op dat adres een uitnodiging met een link. De rest wijst zich vanzelf. We zien je graag dan!
Jan kijkt of hij ook nog een pup quiz kan organiseren. Ook online natuurlijk. We hebben met dat laatste geen
ervaring dus we zoeken even uit hoe dat werkt. Dat hoor je dus nog.
Verder mogen we weer in groepjes van vier samen wandelen, dus ons eerdere idee van een wandeltocht op
maandagavond met het samen starten en eindigen in de openlucht pakken we weer op. Zeker nu de zomertijd
begint hebben we hier weer mogelijkheden. Karin en Thea zoeken een route uit en locatie. Misschien is er
iemand van jullie die ons daarbij kan helpen? Neem dan contact op met een van ons. De datum en locatie
volgen dus nog.
Wat doen we met de ALV...? Uitstellen.
Dus nog maar even niet……. Heb je er bezwaar tegen dat we de ALV uitstellen tot het najaar, geef dit dan even
met een persoonlijk bericht via mail door aan Herbert.
Aandacht voor elkaar
Mochten jullie weten van gezondheidsproblemen of anderszins bij leden, of misschien zelf iets willen delen
hierover, schroom dan niet het bestuur op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan contact opnemen en zorgen
voor een blijk van medeleven. Omdat we elkaar nu niet wekelijks zien gaan sommige gebeurtenissen aan ons
voorbij en reageren we misschien niet alert genoeg. Dat is jammer.
Het optreden in de Kruidentuin in Eibergen is nog steeds het enige dat in de planning staat. Deze is op 10
oktober 2021, dus hou het in je agenda! We gaan er voor!
Tip
In de app hebben jullie al kunnen lezen dat Myra al twee maanden enthousiast meezingt met Bert van de
Wetering, http://zingalsvanzelf.nl
Myra vertelt dat allerlei genres voorbij komen. De presentator erg goed piano speelt en bovendien nog
aantrekkelijk is om naar te kijken…..
Ook, als je hebt aangemeld tenminste, kun je op een ander moment
dan de zaterdag inloggen en zingen. Probeer het maar eens!
Renée heeft enkele zangtips doorgegeven via de app. Ook goed om te bekijken. Dank daarvoor Renée.
Reminder: bestel je online? Ga eerst naar onze website dan via sponsorkliks.nl naar de site van b.v. bol.com.
Niet vergeten! In deze tijd voor ons toch een bron van inkomsten.
We wensen jullie allemaal een fijne Pasen, blijf gezond en tot binnenkort!
Herbert, Marjet, Thea, Jan en Karin.

