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Lieve Allemaal
Het nieuwe normaal is begonnen.
We kunnen weer vrijer bewegen en gaan en staan
waar we willen .Ook voor ons koor.
Als alles goed blijft gaan, gaan we elkaar
31 augustus weer ontmoeten .
In de Tauruszaal van de Romeynshof.
De Romeynshof is zoals elk jaar de zomer maanden
's avonds dicht. Misschien kunnen we 31 augustus
weer als compleet koor in de zaal. We zijn dan ook
weer 2 maanden verder zijn. Dat zou het mooiste zijn
om elkaar weer in levende lijven te ontmoeten en niet
meer via beeld.
Wij als bestuur wensen jullie een fijne zomer.
Geniet van de dag en van de dagen die komen.
Groetjes en een knuffel Mar
Ledenwerving
Het begint erop te lijken, dat we het gered hebben,
Corona lijkt aardig teruggedrongen en ons koor
bestaat nog steeds en we hebben er ook nog steeds
veel zin in, blijkbaar. We beginnen weer met
repeteren op 31-8-2021 zoals je hebt kunnen lezen
Helaas hebben we nu nog maar 38 leden. Als we
door willen gaan met zingen en de contributie niet al
te zeer willen verhogen, moeten we leden gaan
werven.
Daar zijn al wat plannen en plannetjes voor, over één
plannetje kunnen we nu nog niet al te veel vertellen,
maar als dat doorgaat wordt dat wel heel leuk.
Ergens begin augustus waarschijnlijk meer daarover.
Ook gaan leden van ons koor aan de slag om samen
met een nieuwe web beheerder de website opnieuw
in te richten. Zodat mensen die twijfelen over het
lidmaatschap op de site een goede sfeerimpressie
van ons gezellige koor zullen zien.
Daarnaast hebben we nog wat plannen om tegen
een minimum aan kosten onszelf te presenteren in
de huis-aan-huis bladen, maar dat doen we pas
nadat de website de nieuwste informatie heeft
gekregen.
En dan, als laatste, maar waarschijnlijk de
belangrijkste. We vragen jullie om alsjeblieft eens in
je omgeving te gaan polsen of daar nog mensen zijn
die bij ons willen komen zingen. Nog steeds geldt, de
eerste drie keer kun je gratis en vrijblijvend meedoen
om te kijken of het iets voor je is.
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6 juli 2021
Beste leden,
De afgelopen coronaperiode heb ik een aantal van
jullie toch mogen zien in online sessies en in de
maand juni buiten en zelfs een halve repetitie in de
Romeynshof (op 1,5 meter). Voor de mensen die ik
nog niet gezien heb, hoop ik dat jullie de afgelopen
maanden naar omstandigheden goed zijn
doorgekomen. Nu iedereen zo langzamerhand de
kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren,
hoop ik dat we in het nieuwe seizoen weer redelijk
normaal kunnen repeteren, maar ook die hoop
maak ik met de nodige voorbehoud. Mochten onze
najaarsplannen kunnen doorgaan, dan zal ik jullie in
de loop van augustus de voorlopige lijst met liedjes
voor optredens geven, zodat jullie voor de eerste
repetitie alvast even naar de tekst kunnen kijken.
Mochten die optredens doorgaan, dan zal bij die
optredens de nadruk liggen op repertoire dat jullie
goed kennen en lekker zingen (dus niet per se uit
het hoofd, hoewel dat voor de langere termijn wel
het streven blijft).
Dan rest mij om jullie een goede zomer te wensen,
maar houd je mail in de gaten, want bij mooi weer
hebben we op dinsdag 27 juli misschien een extra
repetitie buiten en wellicht nog vaker voor de
officiële seizoensopening.
Hartelijke groet,
Nicky
Onder de paraplu
Hallo allemaal.
Wat was het weer goed om samen te zingen.
Toegegeven: het was behoorlijk winderig, maar na
de migratie naar de andere kant van het gebouw
was het toch heel goed te doen. Weliswaar had
Nicky hulp nodig van een lieftallige assistente en
twee mondkapjes, maar toen liep het toch maar
gesmeerd. Na de " koffiestop" ,zoals bekend weer
met gejubel afgebroken door Nicky gingen we
verder in de Tauruszaal. Het was weer net als
vroeger ( 15 maanden mensen !!), ik kijk
reikhalzend uit naar een voltallig koor na de
vakantie. Wens jullie allemaal een mooie en
gezonde zomertijd toe.
Cor Doornhof

Opzegging lidmaatschap
Allerbeste koorleden,
Enkele weken geleden had ik me niet voor kunnen
stellen dat ik jullie dit berichtje zou sturen. Maar nu
het tijdstip van echt opnieuw starten nadert, wordt
het voor mij duidelijk dat ik met het koor ga
stoppen. Het Corona- leven heeft mij veel gebracht,
o.a. een prettige rust die me veel beter bekomt. Het
‘s avonds in filetijd nog de deur uit moeten naar
Ommoord geeft een belangrijk gewicht. Het van
‘hot-naar-haar- leven’, hoe leuk ook, dat is het niet
meer voor mij. Ik wil jullie enorm bedanken voor de
geweldige tijd met elkaar, het is een super periode
geweest! Om nooit te vergeten!
Alle goeds voor jullie en wie weet: tot ziens.
Liefs Joep
Website
Leo Helmy heeft te kennen gegeven om te stoppen
met het website beheer. Leo heeft het jaren naar
volle tevredenheid gedaan, maar soms wordt het
tijd om het stokje over te dragen. Wij hebben een
nieuwe website beheerder gevonden in de vorm
van Inge Hansen. De bedoeling is om de website
op te pimpen. Zodra dit klaar is sturen we een
bericht om de nieuwe website te bekijken. Op de
oude website staat een rooster van 2021 met hierin
een startdatum van 7 september a.s.. Deze datum
klopt niet dit moet 31 augustus zijn. We kunnen dit
wegens technische problemen niet meer
aanpassen op de oude website.
Contactpersoon optredens
Wij zijn op zoek naar een vervanger voor Joep.
Mocht je er zin in hebben laat het dan even weten
aan 1 van de bestuursleden, mailen mag natuurlijk
ook.
Contributie
Het eerste halfjaar is inmiddels weer voorbij. Tijd
om jullie te herinneren aan de betaling van de
contributie voor het 2de halfjaar van € 90,--.
Misschien heb je al betaald of betaal je
maandelijks, dan kun je dit verzoek als niet
geschreven beschouwen.
Workshop ledenwerving KBZON
Deze workshop is gratis en hier kunnen 3 leden
digitaal aan mee doen. Het is op 9 oktober a.s. Dit
is de datum van Rotjekoor, als het door gaat. Maar
de workshop kan later nog teruggekeken worden.
Opzeggingen
Wil Clasquin
Joke Hulsman
Joep Driessen

