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Gewoon Vocalgroup Mes Amie

Coronatijd
Sinds medio maart heeft het coronavirus flink om
zich heen gegrepen en lag een groot deel van
onze samenleving stil. Dit geldt uiteraard ook voor
ons koor; geen repetities, geen uitvoeringen, geen
kienavond etc. Maar dat betekent niet dat wij stil
zitten. Onze dirigent is verder gegaan met het
arrangeren van diverse liederen voor ons project
Music at the Museum. Hij heeft de liedjes per
stemgroep ingezongen, zodat iedereen thuis al
aan de slag kan. Ook zijn Ben Dackers en Anniek
Dackers in samenspraak met onze regisseur Pim
Horio begonnen met het schrijven van het script
en wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp
van ons projectlogo.
Helaas is het ons niet gelukt dit voor de vakantie
te kunnen presenteren; u moet nog heel even
geduld hebben.
Om toch contact te houden met onze leden en
hen moed in te spreken heeft het bestuur een
filmopname gemaakt voor alle leden. De “Haw
Pin”-film vertelt dat we met z’n allen sterk
moeten blijven en dat er achter de schermen hard
gewerkt wordt aan ons project.

Monique zingt lekker onder de douche en Ben spreekt
de leden toe vanuit de tuin. Uiteraard hebben de
overige bestuursleden ook hun zegje gedaan.
Na een tweetal online-vergaderingen komt woensdag
1 juli het bestuur sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar.
Belangrijk agendapunt is dan uiteraard: Wanneer
kunnen we weer repeteren en op welke manier?
We krijgen op social media in deze periode steeds
meldingen met herinneringen van Op de Cour I en II,
Journey of Dreams en onze concertreis naar Leuven
vorig jaar. Wij kijken hier ontzettend trots en met veel
plezier op terug, echter kunnen we niet wachten om
nieuwe herinneringen te maken.

Vervolg Nieuwsbrief nr. 19

01-07-2020

Geslaagde kledinginzamelingsactie
Op zaterdag 13 juni heeft onze eerste
kledinginzamelingsactie plaatsgevonden. We
kunnen terugkijken op een fantastisch verlopen
actie. Er moesten maar liefst 2 vrachtwagens aan
te pas komen om alle kleding af te voeren. Veel
mensen uit Amby en omstreken hadden zakken
kleding opgespaard voor onze vereniging en het
goede doel.
Heeft u onze actie gemist, er volgt na de vakantie
een nieuwe kans. De exacte datum zullen wij zo
spoedig mogelijk bekend maken.

Kerstwandelingen 2020 afgelast
Helaas zijn wij genoodzaakt om onze kerstwandelingen
voor dit jaar te annuleren. Door de wettelijke
richtlijnen krijgen wij te weinig tijd om de
kerstwandelingen goed voor te bereiden. Wandelingen
met groepen op 1,5 meter afstand zijn helaas niet
mogelijk. Spijtig genoeg moeten wij onze plannen in de
ijskast zetten.

Sponsorkliks/Spaaractie Plus
BEDANKT VOOR UW DEELNAME!!!
Ook namens

Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar en zet zich
onder andere in om – met name kinderen en
mensen met een beperking – een fijn uitstapje te
bieden. Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze
stichting komende 2 jaar kleding inzamelen.
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com

Tijdens deze periode kunnen wij niet optreden, dat
betekent ook dat wij momenteel geen inkomsten
hebben. U kunt ons steunen door uw
aankopen/bestellingen online te doen via de website:
www.sponsorkliks.com of via de app Sponsorkliks.
U geeft aan dat u via Vocalgroup Mes Amie wilt gaan
bestellen en daarna gaat u gewoon naar de webpagina
waar u van wilt bestellen. Er zijn uiteraard geen kosten
verbonden aan deze manier van bestellen voor u en
uw privacy is gewaarborgd. Van iedere bestelling
ontvangen we een kleine bijdrage voor onze clubkas!
Ook kunt u Vocalgroup Mes Amie steunen door uw
boodschappen te doen bij de Plus Amby. Voor iedere €
10,00 aan boodschappen ontvangt u een stempel en
voor iedere volle spaarkaart krijgt Vocalgroup Mes
Amie € 3,00. U kunt de spaarkaart aanvragen via
vocalgroupmesamie@gmail.com. Laat uw adres achter
en wij zorgen dat u een kaart in de brievenbus krijgt.

Meet and greet avond
Op maandag 6 juli a.s. houdt Vocalgroup Mes Amie
een meet and greet avond voor alle leden. Een avond
om elkaar na lange tijd te begroeten en bij te praten
over de komende repetities na de zomervakantie.
Tevens zullen wij de leden informeren over de stand
van zaken met betrekking tot ons project Music at the
Museum. Inmiddels hebben zich al veel leden
aangemeld voor deze meet and greet. Uiteraard zullen
wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en de
regels van de Amyerhoof.

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op
1 oktober 2020.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie
en blijf gezond!

