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  Hallo allemaal, 

 

 Naar aanleiding van de maatregelen mbt corona en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor ons als koor 

    een aantal mededelingen: 

 

- Ledenbestand: Geen wijzigingen. 

 

- Mededelingen bestuur: Een persoonlijke noot :  

 
Heel graag willen wij je aandacht vragen voor het volgende. 
De Corona-situatie is ernstig. Als je je zorgen maakt, dan snappen we dat. Dat is ook goed, want angst 
heeft een functie, het maakt je voorzichtig. En zo voorkom je verdere verspreiding. 
Je teveel zorgen maken levert je echter niets op. Dat is makkelijk gezegd, dat weten we. Maar zet af en toe 
het nieuws op radio en televisie gewoon eens uit. 

Verwen jezelf, neem eens een extra paaseitje, koekje, kan jou het schelen 😊. Verval vooral niet in 
eindeloos redeneren: ‘wat … als … dan’. 
  
In een tijd, waarin we denken dat heel veel maakbaar is, valt het ons behoorlijk tegen dat er nu even geen 
zekerheid is. 
Wanneer is die er eigenlijk wel? 
We weten niet precies wanneer het Corona-virus de kop ingedrukt wordt. We weten wѐl dat dat zal 
gebeuren. 
We weten ook dat het Kronkelhonk weer opengaat en we dan weer net als voorheen samen kunnen 
zingen, muziek maken, mopperen over het weer, over voetbal, etc. 
  
Gelukkig leven we in Nederland, waar heel veel kennis en (digitale) infrastructuur aanwezig is en diensten 
zoals de gezondheidszorg goed uitgerust zijn. 
Gelukkig heeft de overheid zeer goede maatregelen voor bedrijven afgekondigd om terugval van omzet en 
opvang van kosten te dekken. 
Wij kunnen jullie zorgen niet wegnemen, maar hopen je wel wat meer gerust gesteld te hebben, mocht 
het nodig zijn. 

 
Ten overvloede : Let goed op jezelf en op elkaar. Houd die 1,5 mtr afstand, was wat vaker je handen en ga 
alleen naar buiten als het echt noodzakelijk is. Niet met 2 personen in 1 normale personenauto zitten, 
tenzij je al huisgenoot was van elkaar. 
Alternatief is te fiets of te voet. Dit alles om verdere verspreiding tot een minimum te beperken. 
  
H e t   k o m t   e c h t   g o e d ! ! ! !   

 
 

- Evaluatie(s) 2020: Geen  

 

- Muziek / Repertoire: Annemarie heeft aangegeven uit de muziekgroep te stappen in verband met een te 

drukke studie. Als een koorlid zin heeft zich bij dit groepje aan te sluiten, meld dit dan even aan het 

bestuur. 

 

Kledinggroep: Geen bijzonderheden  
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- Website / Facebook: Wordt doorlopend aan gewerkt.  

 
Neem vooral eens een kijkje op de site: www.popenrockkoorslagharen.nl en de Facebook pagina van het 

koor. 

HansK zal Fred vanuit de vergaderingen op de hoogte houden van nieuws en data wat op de site geplaatst 

kan worden. 

 

- Optredens koor 2019: Er staan een aantal optredens op de agenda waar we mogelijk aan mee gaan doen: 

 
o 28 maart  Emmen   Atlas theater (gaat niet door) 

o 13 juni  Hardenberg  Atletiek terrein (gaat niet door, wordt uitgesteld  

        naar 2021) 

o 28 juni  Hoonhorst  Oogstfeest (optie) 

  

Zet deze data alvast in je agenda !  Nadere bijzonderheden volgen ! 

 

 

- Voor wat betreft de contributie:  Er zijn een behoorlijk aantal leden die de contributie nog niet hebben 

voldaan. Hierbij het verzoek dit ondanks de huidige situatie alsnog te doen. Wij zijn ons als bestuur nog 

aan het beraden om voor volgend jaar een compensatie toe te passen op de contributie voor de periode 

die wij als gevolg van het corona-virus niet samen hebben kunnen zingen. Daarover zullen nadere 

berichten volgen.  

   Nog even wat belangrijke data: 

 

- Jaarfeest :   23 januari 2021 

- Leden jaarvergadering : wordt uitgesteld naar nader te bepalen datum !  

- Laatste repetitie zomer : 29 juni 

- BBQ :    04 juli 

- Eerste repetitie najaar : 17 augustus 

 

 

   Bijlagen :  Geen 

 

 

 

 

 

http://www.popenrockkoorslagharen.nl/

