Medemalaca Vocali
Koorinfo: juli/augustus 2020
Beste leden,
De repetities hebben we tot eind juli moeten annuleren vanwege de onduidelijkheid omtrent het zingen in
koorverband. Het bestuur houdt u op de hoogte over hoe we het een en ander gaan aanpakken vanaf
september.
De ‘tank en schenk’ actie van Koper tankstation Peut heeft ons €21,39 opgebracht.
We hadden (tenminste) twee bruidsparen die 50 jaar getrouwd waren in de afgelopen maanden: Marijke
en Niek Hoogendijk in april en Daan en Alie Versluis afgelopen maand.
Door had een kaartje en presentje langsgebracht en dit werd enorm gewaardeerd door de bruidsparen.
Vergeet ook niet dat Malinda donderdagavond “vrij” houdt voor een borrel voor leden van ons koor; wel
even reserveren van tevoren en een mooie manier om met elkaar in contact te blijven!
De telefooncirkel werd tevens door de meesten op prijs gesteld maar een aantal gaven aan dit de
volgende keer niet meer te willen; deze zullen we dan ook overslaan mochten we dit weer gaan doen.
Donderdagavond hebben Emmy en Door een verrassingsbezoek gebracht aan Fred.
Fred is 25 jaar lid van ons koor en daarom mocht zijn vrouw, Miranda, de muzieksleutel bij hem
opspelden. Van harte gefeliciteerd, Fred en we hopen dat je nog jaren bij ons koor mag blijven zingen. Kijk
voor foto’s op onze website!
Schriftelijke ledenvergadering.
Tot nu toe hebben slechts 20 personen het stembiljet ingevuld. Graag zien we het stembiljet ingevuld en
ondertekend van jullie terug voor eind juni zodat het bestuur de ingevulde formulieren kan analyseren en
bespreken op 16 juli.
Normaal gesproken zetten we degene die dit jaar 80 zijn geworden in het zonnetje. Dit jaar heeft Door
echter, samen met haar man, bijna alle 80-jarigen bezocht. Wij feliciteren nogmaals Gerda Post, Annie
Miedema, Mies Wehman, Wik de Visser en Ton de Looper met het bereiken van deze mooie leeftijd.
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Agenda:
Er zal een schriftelijke ledenvergadering gehouden
worden op 16 juli waarbij alleen het bestuur zal
samenkomen.

Bestuur
vz Theun de Jong
sc Emmy Roos
pm Gerard Lakeman
Door Stavenuiter
Peter Bot

Muziekcommissie
Corry Schoonbeek
Rutie Breebaart
Gerard Lakeman
Martha Touwen
Eef van Duuren

Verjaardagen:
Marja Scholte
Kees Appelman
Ria Schoens
Trees Burgmeijer
Erika Grooteman
Miriam Roeterink
Annie Visser

01-07
05-07
09-07
11-07
13-07
14-07
14-07

Saskia van Nieuwpoort
Gre Dekker
Lenie Gort
Lia Poodt
Gre Brandsen
Irma Feld
Rita van Gelder
Tini Rustenburg

Allen van Harte Gefeliciteerd!
Concertcommissie
Muziekbibliotheek
Rutie Breebaart
Martha Touwen
Corry Schoonbeek
Jan Laan (dirigent)

01-08
03-08
10-08
23-08
26-08
29-08
29-08
29-08

PR
Theun en Heleen de Jong

