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Lieve  allemaal,  
 
De nieuwsbrief van Januari is er bij ingeschoten . 
Niet zo'n goed begin van het nieuwe jaar. Maar we 
gaan er weer voor. Elly, Ellen en ikzelf zouden 
afgelopen Zondag 7 februari een overleg 
hebben, maar de sneeuw zorgde ervoor dat dat niet 
door kon gaan,  maar de wereld werd er wel heel 
mooi van. Ikzelf ben daar ook schuldig aan, omdat ik 
nog steeds niet whats-app, zoom en skype enz. Ellen 
komt dan gezellig bij mij langs en dan gaan we onder 
het genot van koffie met Elly via de laptop 
vergaderen. Veel is er niet te vergaderen momenteel.  
Rotjekoor wordt uitgesteld, Hoek van Holland 
ook. Ellen verteld jullie daar meer over. Elly verteld 
jullie over het feest, want dat zit nog steeds in de 
planning. Het zou fijn zijn als het allemaal  weer 
opgestart kan worden. Ik wil jullie bedanken dat jullie 
toch weer de contributie betaald hebben voor het 
komend half jaar. Jullie zijn top. We gaan er als 
bestuur vanuit, dat we toch weer een keer kunnen 
beginnen met zingen. We laten de moed niet zakken 
ook al wordt het af en toe best moeilijk om positief te 
blijven. Iedere dag is een geschenk vergeet het niet 
uit te pakken. 
 
Dikke knuffel Mar 
 
Zingen met Skype is gezellig en gezond, doe 
mee! 
 

 
Regelmatig zingen er koorleden met Skype. Dat is 
niet ingewikkeld, maar heel gezellig en ook nog eens 
gezond. We leren wat van Nicky, we mogen een 
liedje kiezen. Ik kies altijd “ach vader lief” en er is ook 
altijd iemand die “Patsy” wil zingen. Je ziet andere 
koorleden tobben met knopjes voor het geluid, en 
dan lukt het wonderwel toch. Je ziet de vrolijke 
gezichten en een stukje van hun huiskamer. 
Techniek is een dingetje, maar geen echt probleem. 
Doe ook mee! Het fleurt je dinsdag op. 
 
Groet Kees 
 
 
 

   Jubileumcommissie: 
 
Lieve mede-koorleden. 
 
De Feestcommissie is inmiddels al zo lang bezig met 
het jubileumfeest dat we dat al bijna als jubileum 
kunnen vieren. Eigenlijk had de commissie eind 
januari afspraken gemaakt voor de speurtocht naar 
een geschikte zomerlocatie maar door de lock-down 
ging dat niet door. Toen kwamen de mededelingen 
dat de vaccinatie toch niet zo snel zou geschieden 
dat we voor de zomer al allemaal gevaccineerd 
zouden zijn. Dus hebben bestuur en feestcommissie 
de koppen weer (digitaal) bij elkaar gestoken en 
hebben we besloten om het feest toch maar weer uit 
te stellen. Dus daar gaat ie weer, een nieuwe datum 
 

5 oktober 2021 bij van der Valk Nieuwerkerk 
                      Van plm. 19.00 tot plm. 23.30 uur 

 
En we gaan er van uit dat dit hem zomaar kan gaan 
worden. Het zal sowieso een feest zijn als we elkaar 
weer in het echt kunnen zien en aanraken en 
gezamenlijk kunnen eten en zingen. Hou vol 
allemaal, we komen er wel.  
 
Wees voorzichtig en blijf vooral gezond  
 
Cor, Kees en Elly van de Feestcommissie   
 
Optredens: 

We hebben inmiddels bericht ontvangen, dat 

Rotjekoor wordt verplaatst van 15 mei naar 9 oktober 

2021.Of het allemaal plaats kan vinden is afhankelijk 

van een aantal factoren. Deze datum moet nog 

officieel goedgekeurd worden door de Gemeente 

Rotterdam en is vooralsnog onder voorbehoud van 

de festivalagenda, beschikbare locaties en 

toegezegde financiën. Ook het aantal koren, dat deel 

kan nemen is nog niet bekend. In een later stadium 

horen we meer. Hetzelfde geldt voor Hoek van 

Holland deze datum is verplaatst van 24 april naar 20 

november 2021.  

Ledenaantal: 

In januari 2020 zijn we gestart met 49 leden en dit is 

teruggelopen naar 42 leden per 1 januari 2021. 

Saskia Ouwehand, Marianne van der Stelt en Margot 

Sengers hebben in december hun lidmaatschap 

opgezegd.  

Groet Ellen 
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