VOOR U ALLEN
============================================================

NIEUWSBRIEF
Oktober 2020
-----------------------------------------------------Beste leden,

Coronavirus
Hadden wij deze zomer nog de hoop dat we dit najaar weer langzaam elkaar zouden kunnen
ontmoeten bij activiteiten dan is deze hoop helaas vervlogen. Het virus heeft ons weer in de greep
Nieuwe maatregelen beperken ons in ons doen en laten. We houden ons aan de richtlijnen van
het RIVM en bij klachten blijven we thuis en laten ons testen. Helaas is het daardoor voor ons
onmogelijk om activiteiten te ontplooien. Het is geen leuke tijd maar samen gaat het ons lukken.
Contributie 2021
Ook dit was een agendapunt met de jaarvergadering waarin het voorstel wordt gedaan voor de
contributie 2021. Het bestuur stelt u voor om de contributie voor 2021 te handhaven op 25,00
euro.
BEL CANTO – LUISTERCLUB”- AVOND.
Op woensdag 16 september 2020 maakten we, met in acht name van de voorschriften ter
voorkoming van besmetting met het corona-virus, een voortvarende start met het zesde seizoen
van ons bestaan. Op gezellige 1,5 meter afstand luisterden we zeer geanimeerd naar de
informatie over en de prachtige muziek van Mozarts opera “Die Zauberflöte”. We waren met een
mooie grote groep van 16 personen en voor het eerst hadden we ook luisteraars in ons midden uit
Heel en Maasbracht naast de reeds bekende luisteraars uit Baexem. Ook uit Grathem hadden we
belangstellenden die voor de eerste keer kwamen luisteren! Fijn!
Onze volgende luisterclubavond is op woensdag 18 november 2020 om 19.30 uur, wederom in
het gezellige restaurant van Geraats aan de Markt in Grathem. Zoals afgesproken gaan we die
avond luisteren naar een opera van een componist, die werd geboren in het jaar dat Mozart
overleed, in 1791. Dat is GIACOMO MEYERBEER (1791-1864). Van deze componist gaan we
luisteren naar fragmenten van zijn laatste opera uit zijn Italiaanse periode: “ IL CROCIATO IN
EGITTO “ (de kruisvaarder in Egypte). Benieuwd naar het verhaal achter deze componist en zijn
opera en vooral natuurlijk naar de muziek van deze tijdgenoot van Rossini, laat je dan verrassen
en kom weer naar Geraats en luister mee. IEDEREEN IS WELKOM, tenminste als je geen
ziekteverschijnselen vertoont en je bent volgens de voorschriften verplicht je van tevoren aan te
melden bij Frank Rommelaars, telefoon 0475-451716 of per e-mail: f.rommelaars@gmail.com
Zegt het voort, nogmaals iedereen is welkom, ook operaliefhebbers die geen KBO-lid zijn of
wonen in een van de omliggende kernen van Grathem.
Geef u tijdig op en mocht het niet door kunnen gaan doordat de Corona maatregelen
langer van kracht zijn voor de horeca dat krijgt u hiervan bericht.

Wandelen en fietsen.
Aangezien het oplopende aantal besmettingen met het Coronavirus en de maatregelen die
genomen zijn dinsdag 13 oktober gaan we niet meer georganiseerd wandelen en fietsen
voorlopig. Uiteraard is wandelen en fietsen prima want bewegen is noodzakelijk om fit te
blijven. Mogelijk kunt u samen met iemand afspreken om eens een stukje te gaan wandelen
of te gaan fietsen.
Samen tafelen
Vanwege alle beperkende maatregelen is er geen samen tafelen voorlopig.
Deelnemers die bekend zijn bij de werkgroep worden persoonlijk benaderd zodra het weer kan.
Elkaar ontmoeten en samen genieten van de maaltijd. Neem ook eens deel. Aanmelden kan bij
Annie Corstjens tel: 451804

Kerstviering
De Kerstviering die we samen met de Zonnebloem jaarlijks organiseren dit jaar op 15
december gaat vanwege de Coronacrisis niet door.
Yoga
Donderdag 3 september zijn we weer gestart met de wekelijkse yoga. Interesse om ook deel te
nemen meldt u aan bij de secretaris secretaris@seniorengrathem.nl
De yoga gaat gewoon door in de sportzaal.
Doorgeven Mailadres.
Het bestuur verzoekt u vriendelijk om, indien u een e-mailadres heeft, dit door te geven aan
bestuurslidlpg@seniorengrathem.nl. Wij kunnen u dan snel van informatie voorzien. Zie ook onze
website voor meer informatie.www.seniorengrathem.nl
Adreswijziging
Indien u verhuisd bent of dat gaat doen, verzoeken wij uw nieuwe adres door te geven, zodat alle
informatie op de juiste plek terecht komt. Doorgeven graag aan Niek Huigsloot, bij voorkeur via de
mail op secretaris@seniorengrathem.nl

Blijf gezond allemaal en zie naar elkaar om

Het bestuur

