
 

Nieuwsbrief 25-3-2020

Mededelingen van het bestuur:

Allereerst een hartelijke groet van ons aan jullie in deze rare tijd. We hopen dat het jullie 
allemaal goed gaat en niemand geveld is door het coronavirus.

Helaas leiden de laatst aangekondigde maatregelen er toe dat wij ook in de maand april en 
mei geen koorrepetities kunnen houden. Wat een gemis!
Natuurlijk kun je je stem blijven oefenen en we raden jullie aan dat ook vooral te doen. Zing 
alsof het een lieve lust is en maak jezelf en je omgeving vrolijk! Wie weet welke prachtige 
solo stemmen we dan straks in ons koor kunnen laten klinken!

Jullie begrijpen dat ons optreden in Hengelo niet doorgaat. Deze korendag is ook afgelast. 
De extra koorrepetitie op de tweede pinksterdag (01- 06- 2020!) gaat daarom zeker niet 
door. Ook onze geplande reünieavond zal worden verplaatst naar een later moment in het 
jaar. Allemaal helemaal niet erg. Gezondheid boven alles.

In deze periode is het bestuur bezig met een nieuw, meer sprankelend logo. We houden 
jullie hierover op de hoogte. Het aanschaffen van een banier wordt even uitgesteld daarom.

Jullie kunnen natuurlijk wel de website in deze periode eens goed bekijken. Misschien heb je
leuke ideeën of informatie hiervoor? Mail deze dan naar Willemijn of Peter dan komt dat 
vast goed whooglugt@hotmail.com of sesar8@hotmail.com.

Renée en Joë, ook voor jullie zijn het moeilijke tijden. We laten jullie niet in de steek! Joë, 
veel succes toch met je eindexamen! Hopelijk ben je al bijna geslaagd en kun je straks verder
op het conservatorium.

Lieve allemaal, hou ons op de hoogte als je nieuws hebt en ook met vragen kun je ons 
bereiken info@careformusic.nl of telefonisch naar Herbert: 0628657659

                                      Tot nader bericht zijn dus onze repetities afgelast.

                                 Zorg goed voor jezelf en je naasten en vooral blijf gezond!

                                                                          
                                                     Herbert, Marjet, Thea, Jan en Karin.


