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Gewoon een nieuwsbrief
Wat een opluchting hè? De coronamaatregelen zijn losgelaten en het leven wordt weer
gewoon. Inmiddels weten we hoe bijzonder gewoon is. Zeker als we kijken naar de
situatie in de Oekraïne. Wij kunnen gewoon met familie en vrienden weer een verjaardag
vieren. Gewoon naar het theater, gewoon naar kantoor, gewoon naar de kerk en op
woensdagavond gewoon weer naar koor. Wat hébben we dat gemist. We kunnen een
hele nieuwsbrief vullen met alle dingen die niet zijn doorgegaan, zoals bijvoorbeeld onze
traditionele Carol-Avond. Maar dat doen we niet; we genieten van onze repetities en
kijken vooral vooruit! Er zijn heel wat koren ter ziele gegaan tijdens de pandemie.
Gelukkig zijn wij nog steeds op volle sterkte. En dat zegt iets over het koor: het is gewoon
ontzettend leuk om bij Amor te zingen. We deden altijd leuke dingen en dat blijven we
doen.

Geen online carols?
We hebben er voor gekozen om geen digitale
Carol-Avond te houden. De Carol-Avond bestaat
niet alleen uit carols. Publiek dat mee kan zingen
is ook een belangrijk onderdeel, net als de sfeer.
En die sfeer en het samen zingen kun je online 
niet beleven. Ook qua geluid valt het vaak niet
mee. Misschien is er hele goede opname
apparatuur aanwezig….dan nog wil dat niet
zeggen dat het in de huiskamers goed uit de
speakers komt. Daarnaast zijn er leden die er
bezwaar tegen hebben om op Youtube of Vimeo
te staan. Wij houden onze Carol-Avonden dus
gewoon live. 

Geen concerten? Dan zoeken we toch in de oude
doos?  Het is 1996, we zingen in Huize Maas voor een
live  radio uitzending, gepresenteerd door Hanneke
Kappen.
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Donateurs bedankt!!
Alle noten die we zingen, zingen we graag. 
Toch kunnen we dat uiteindelijk niet zonder onze donateurs. Daarom, donateurs 
bedankt!!! Uw bijdrage is heel waardevol. We mochten op de steun rekenen van 
onderstaande bedrijven:

Donateurs en Corona
In de coronaperiode hebben we de jaarlijkse donateursactie overgeslagen. Was dat
omdat we een rijk koor zijn? Nee, beslist niet. We hebben dat gedaan omdat donateurs
mogelijk zelf financieel te lijden hadden van de pandemie. Het bestuur is van mening dat
wij dan gewoon een stapje terug moeten doen. Onze dirigent hebben we tijdens de
lockdown gewoon doorbetaald, dat vonden we onze plicht. U begrijpt, de balans slaat 
nu aan de verkeerde kant uit. Nu alles weer gewoon wordt, pakken wij ook de draad weer
op en daarmee de donateursactie. U steunt ons nog steeds, toch? We kunnen gewoon
niet zonder u!

Niet gewoon!
Dank dat wij steeds weer op u mochten rekenen. Dat vinden wij zeker niet gewoon. Om
met de woorden van juf Ank uit ‘De Luizenmoeder’ te spreken: dat vinden wij heel
bijzonder!

·Beks Regiobank
·H.C.M. Ten Boer
·Slagter Wonen en Slapen
·Bob Tweewielershop
·Bloemenshop De Leeuwenbek
·Haarstudio Solitaire
·CarXpert Zuur Zuidwolde

·De Vakman Wiersema
·Restaria De Buren
·Kugel Pro Acoustics
·Slagerij ’t Koopmanshoekje
·Zand/grindhandel Bol Ten Boer
·Erfgoedlogies De Westerlinden
·Landbouwmechanisatiebedrijf                       
Oosterhof


