
Here we go 
On this roller coaster life we know 
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 
And I will go 
To the farthest place on earth I know 
I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 
 
(Roller Coaster - Danny Vera) 
 
De vraag kwam of het bestuur weer een voorwoordje wil schrijven voor de Nieuwsbrief… Aan mij de 
(twijfelachtige) eer deze editie.  
En wat moet je dan schrijven? Er is al zó vaak gezegd en geschreven dat het een rare tijd is, onwerkelijk, 
onbegrijpelijk, enz. Alle superlatieven zijn wel genoemd.  
 
En ergens beginnen we er ook al aan te wennen, social distancing, thuiswerken, niet uit eten, geen terrasje 
pakken, geen spontane bezoekjes aan familie of vrienden. Ik zie zelfs ook positieve kanten. Er is meer tijd voor 
mezelf en elkaar. Ik lees weer eens een boek en wandel nog vaker met de honden. Ik geniet van het zonnetje, 
word blij van de kwetterende vogeltjes en de positieve berichten over het milieu. Het is mooi om te zien dat er 
meer saamhorigheid is, de interesse in elkaar, de hulpvaardigheid en het besef dat weinig er echt toe doet als 
je dierbaren maar gezond zijn. 
 
Maar niet samen kunnen zingen … dat is toch wel een groot gemis en iets wat we ons nooit hadden kunnen 
voorstellen! 
 
We hebben wel berichtjes gehad van leden: dat ze de bestuursleden niet benijden in deze situatie, maar ik kan 
jullie gerust stellen, hoor! Het bestuur is geen moment radeloos geweest. We hebben met een positieve 
energie geprobeerd te zoeken naar de juiste beslissingen en de juiste oplossingen. Ik heb dat persoonlijk als 
heel erg fijn en stimulerend ervaren! Het is mooi om zo'n uitdaging met zo'n fijne groep mensen aan te gaan! 
 
Als bestuur hebben we geprobeerd om snel te schakelen (en in de eerste week was snel ook echt snel!!) en 
naar oplossingen te zoeken. Het is een algemeen gegeven dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen, maar 
we hebben ons best gedaan en dat zullen we blijven doen. Beslissingen moesten en moeten niet alleen over 
de invulling van de repetities genomen worden, maar ook over de jaarvergadering en een groot en duur 
concert waar we met z'n allen al geruime tijd onze "ziel en zaligheid" in steken. We zijn als bestuur ontzettend 
blij dat de leden het koor blijven steunen door hun contributie te blijven betalen. Daardoor kunnen we Rutger 
en Matthijs een stukje zekerheid bieden in deze lastige tijd. Ook worden we blij van de opkomst bij de Zoom-
repetities. Elke vorm van verbinding en saamhorigheid is fijn! 
 
En wat zijn we dankbaar dat al onze leden (weer) gezond zijn! Je moet er toch niet aan denken dat we onze 
lieve koormaatjes zouden verliezen, zoals bijvoorbeeld bij een koor in Heerde het geval was! Wat een 
horrorscenario! 
 
De toekomst van koren is nog onduidelijk. Er wordt door veel knappe koppen en verschillende 
brancheorganisaties hard gewerkt aan een protocol dat duidelijkheid moet verschaffen over wat kan, wat mag 
en wat (nog?) niet verstandig is. Tot die tijd kunnen we natuurlijk speculeren, maar er zit niets anders op dan 
geduld te hebben. En vertrouwen in de toekomst! 
 
Namens het bestuur, 
Gea van Barlingen, secr. 
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