Nieuwsbrief

24 juni 2021

Hallo allemaal,
Nog een nieuwsbrief net voor de zomerstop.
Wat fijn dat we al veel koorleden weer hebben gezien met de wandeling, die op een prachtige avond in een
mooie omgeving werd gelopen, en met de twee repetities die we al hadden bij het Muldershuis. We zijn het
zingen nog niet verleerd!
Hieronder weer een up date van Koornetwerk Nederland i.v.m. maatregelen rondom corona:
De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!
Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf
26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én
binnen. Samen zingen: het kan en mag weer!
Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer”,
zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en
mag.
Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en dus op anderhalve meter afstand. En in een goed te
ventileren ruimte. Een presentielijst moet ingevuld en iedereen die komt heeft geen aan corona te relateren
klachten.
Heel mooi nieuws! Het bestuur heeft besloten voor de vakantie op maandag 28 juni toch nog buiten te repeteren
bij het Muldershuis. Maandag 5 juli volgt dan een korte repetitie in de grote zaal van de Huve waarna we de
vakantie inluiden met een hapje en een drankje ook in de Huve.
Na de zomervakantie starten we weer op maandag 30 augustus in de Huve. We hebben dan nog een 5 repetities
voor ons optreden in de Kruidentuin op zondagmiddag 3 oktober. Dat moet lukken!
De groepsapp: aanmelden via de app hoeft niet meer. De groepsapp gebruiken we nu vooral voor nieuws dat snel
verspreid moet worden onder alle leden en foto’s.
Afmelden voor de repetities is wel fijn. Dat graag doen via de presentielijst, een week van te voren, of via de app
van Marjet te Biesebeek, telefoonnummer:06 34521191.
Nog eens kort de data op een rijtje:
28 juni repetitie van 20.00u tot 21.15u Muldershuis Eibergen
05 juli repetitie van 20.00u tot 21.00 u gevolgd door nazit, Huve
Vakantie
30 augustus start repetitie van 20.00u tot 21.30u in Huve
3 oktober Optreden in de Kruidentuin Eibergen. Tijd volgt.
We hopen jullie allemaal nog vóór de vakantie te zien en te horen.
Ook wensen we jullie een goede, gezonde vakantie toe met prachtig weer.
Thea, Karin,

Herbert, Jan en Marjet

