
Nieuwsbrief 29 -09- 2020

Hallo allemaal,
Hierbĳ weer eenup date rondom de repetities de komendeperiode.

Met de nieuwste maatregelen vande regering over Covid19 in acht nemendhebbenwe besloten de
komendedrie wekenniet te repeteren.
Datbetekent dat we hopenop 26oktober weer te gaanzingen.Misschienkandat weer in degrote
zaaldan. Deverwachting is dat de bridgeclub nogniet zalstarten. Alszĳ wel komendanverplaatsen
wĳ onsnaar de kerk. In dekerk kangoedgeventileerd worden en is voldoende ruimte. Zekernu de
bankener uit zĳn ener lossestoelen zĳn geplaatst.

Deeerste volgende repetitie is dusop maandag26oktober 2020,20.00uur.
Renéeheeft wel eennieuw nummer voor onsin petto: Takeme to your heavenvanCharlotte
Nilsson.Zieop You tube. https://www.youtube.com/watch?v=vqJxyge1Q21
Renéewil graagdat iedereendit nummer al eenpaar keer luistert zodat het bekendklinkt. Dat
vergemakkelĳkt het inoefenen. Renéeneemtmet Peter contact op om te kĳken of zĳ via dewebsite
elke stemal kan laten horen. Het adviesis dusmet regelmaat evendewebsite te bekĳken om te
checkenof het er al op staat. Bovendienkun je dande bekendenummers ook oefenen of
beluisteren.

Op12 oktober komt het bestuur en ook demuziekcommissiebĳ elkaarom het vervolg te bespreken.
Daarnahouden we jullie weer via denieuwsbrief op dehoogte.

Hierbĳ delen weook droevig nieuwsmet jullie: Afgelopenweekend is demanvanons lid Marian
Slütter overleden. Ziebĳlage. Ooknamensjullie is er eenblĳk vanmedelevengegaannaar Marian.
WewensenMarian enhaargezinheel veel sterkte bĳ het verwerken vandit verlies.

Wat betreft de contributie:
Tot nu toe gaande kosten voor devereniginggewoondoor. Dirigent enpianist worden betaald.
Wehopen echt dat we op jullie mogenblĳven rekenenen zoalsbekendzullen we dekosten vande
consumpties in de pauzevoor onze rekening blĳven nemen. Opde jaarvergadering in januari zullen
wemet elkaar de financiële situatie vande vereniging goedbekĳken enmet jullie bespreken.Leden
met vragenover decontributie kunnencontact opnemenmet de penningmeester. Janzaldit gesprek
in vertrouwen met je voeren. Telefoon 0620272828of via mail jan.schaperclaus61@gmail.com

Pasgoed op jezelf en je naastenen hou onsop de hoogte van nieuws.
Jekunt onsaltĳd bereiken via info@careformusic.nl of telefonisch naarHerbert: 06-28657659

(Deappgebruiken we vooral voor afmelden en berichten van het bestuur die haast hebben.)


