Nieuwsbrief

9 november 2021

Hallo allemaal,
Gisteren is het bestuur weer bij elkaar geweest en hebben we gemeend jullie per direct op
de hoogte te moeten stellen van verschillende ontwikkelingen.
Om maar met de deur in huis te vallen: Renée heeft laten weten dat zij moet stoppen met
ons koor! Helaas! Zij heeft een auto-immuun ziekte waardoor het dirigeren haar enorm veel
energie kost. Zo veel dat zij de dag er na hier nog van moet herstellen. Dat dwingt haar tot
keuzes maken en jammer genoeg betekent dit dat zij stopt bij ons koor. Gisterenavond is dit
al meegedeeld aan de aanwezige leden. De reacties waren meelevend en begripvol. Niemand
had het verwacht juist nu het zo goed leek te gaan met haar. Zo enthousiast en vrolijk. Het
betekent natuurlijk dat wij op zoek moeten naar een nieuwe dirigent. Het bestuur pakt dit nu
op. We zullen vacatures plaatsen op de daarvoor bestemde sites. Renée en Joë vragen
binnen hun netwerk. We vragen aan jullie om mee te denken en in de omgeving eens rond te
kijken. Wie weet is er in deze gekke corona tijd zo maar ineens een “dirigent over” omdat
een koor is gestopt.
Het is een gekke coronatijd, inderdaad. We proberen steeds voldoende afstand te creëren
tussen jullie zangers en de ruimte voldoende te ventileren. Maar dat het aantal besmettingen
onrust geeft is duidelijk. Gisteren merkten we het bij het aantal afmeldingen op het laatste
moment in de app. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat het niet de bedoeling is je af
te melden in de groepsapp, maar bij Marjet Geverink persoonlijk. (zie onderste noot aan
deze mail)
Dan nu nog een paar opmerkingen om te onthouden:
 13 november sluit de actie bij de Plus. Iedereen die nog Plus punten thuis heeft
vragen we vriendelijk deze vóór 13 november zelf in te zetten. Het is echt heel
makkelijk te doen. Ook als je buiten Eibergen woont kun je voor ons koor kiezen.
 15 november is er geen koorrepetitie. Renée viert dan haar verjaardag met haar
vriend.
 10 december gaat ons optreden in de Oude Mattheus bij de Huve niet door. De
Kerstfair is afgelast.
 20 december hebben we ,als er geen lockdown komt, onze laatste repetitie voor de
kerstvakantie. We sluiten dan af met koffie/ thee en iets lekkers.
 3 januari starten we dan weer, met een nieuwe dirigent of met Renée die dan nog
waarneemt tot we een vervanger hebben.
En dan nog twee oproepen: denken jullie aan het gebruik maken van de Sponsorkliks voordat
je iets bestelt voor sinterklaas of kerst? Kijk op onze website en je weet weer hoe het werkt.
Alle kleine beetjes helpen de club!
En de muziekcommissie vraagt om titels van goede zangnummers, Geef je ideeën door aan
Willemijn. whooglugt@hotmail.com

Op dit moment houdt de Huve nog geen een coronavaccinatie check bij
binnenkomst. Ook wij doen dat nog niet. Zodra de regels aangepast worden melden
we dat in de app. Mondkapje dragen in de gangen is wel een must!
Thea, Karin,

Herbert, Jan en Marjet

NB: Kun je echt niet komen op een repetitie
dan blijft afmelden belangrijk. Weet je het al een
week van te voren dan graag via de presentielijst die klaar ligt in de Huve. Anders via de app van Marjet Geverink,
telefoonnummer:06 34521191

