Vriendenbrief
van Schipperskoor de Maessanghers
september 2020

Beste vrienden en vriendinnen van “schipperskoor de Maessanghers”,

Natuurlijk heeft u gehoord dat de coronavirus ook het repeteren en optreden
van de Maessanghers stil heeft gelegd.
De laatste bijeenkomst was op 4 maart j.l. We hebben op deze datum de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Wie had toen gedacht dat de eerstvolgende repetitie, een week later, op 11
maart al niet door kon gaan.
De maatregelen die kwamen en de gevolgen van het coronavirus zijn ons
allen bekend.
Helaas hebben we hierdoor geen Lenteconcert kunnen houden. We hopen
toch dat er straks weer een Kerstconcert mogelijk is.
Het overlijden van ons erelid en initiatiefnemer van de “Vrienden van de
Maessanghers”, Wim v.d. Bult, heeft ons allen zeer getroffen.
Op gepaste wijze hebben wij op 6 juni afscheid van hem genomen. We zullen
hem zeer missen.

Speciale aandacht








Heeft u de
vriendenbijdrage nog niet
betaald?
Doe dat dan zo snel
mogelijk.
Help ons dan met uw
bijdrage.
NL73RABO0117123137
ten name van De
Maessanghers Grave
Minimaal € 10.00 per
persoon.

Zeer recent hebben we op 27 juli ook afscheid moeten nemen van Kees
Dominicus. We hadden graag bij zijn afscheid willen zingen en natuurlijk
zullen we ook Kees gaan missen.

M

Het leek allemaal wat rustiger te worden, maatregels werden versoepeld,
maar op verschillende plekken in Nederland heeft het virus toch weer zijn
kop opgestoken.
Een lichtpunt is wel dat er tot op heden niemand van de zangers, dirigent en
muzikanten van ons koor besmet is geweest met het coronavirus.
Dat willen we als het enigszins kan zo houden.
Het bestuur is toch aan het kijken hoe we straks weer op anderhalve meter
afstand kunnen repeteren en optreden. Daarom hebben we onlangs een
proefrepetitie in de Generaal de Bonskazerne gehouden.

Op onze website vindt u meer
informatie over ons koor:
maessanghers.nl
Natuurlijk wensen wij dat iedereen gezond blijft, want onze gezondheid is
toch het allerbelangrijkste.
P.R.-commissie “Schipperskoor De Maessanghers” in Grave.

