Beste koorvrienden,
We houden elkaar op de hoogte

Ede 17 april 2020
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Beste koorvrienden,
Repetities hervatten
Deze keer een korte nieuwbrief omdat er in afwachting van de verdere overheidsmededelingen op 21 april
over besmettingsbeperking Corona Virus,
•
•
•
•

Er zijn geen berichten doorgekomen over zieken of vanuit de commissies.
Onderzoek naar het meest toegankelijke, gebruiksvriendelijke en veilige online repetitie programma
is nog niet geheel afgerond. We zoeken ook nog naar alternatieven zoals een video boodschap.
Gebruik Whatsapp EME voor met bijlage korte handleiding met meest voorkomende handelingen
Nieuw binnengekomen: nieuws over de boomgaard van de Vree

Ziekmelding
• Deze week nog geen meldingen. Hopelijk heeft het virus bij onze koorleden nog niet toegeslagen.
Laten we hopen dat dit zo blijft.
• Meld je bij ziekte zoals gebruikelijk af bij je contactpersoon. In plaats van de mondelinge
mededelingen op de repetitieavond ontvangen jullie deze mededelingen voorlopig via de
nieuwsbrief zodat de mede koorleden kunnen reageren.
Video boodschap Maarten-Jan op de website onder keuze Nieuwsbrief.
Hopelijk zal uiterlijk morgenochtend (er zijn wat problemen met de webserver) deze video boodschap
wordt door de website beheerder als proef op de website geplaatst onder keuze: Nieuwsbrief. Ook een
mogelijkheid voor koorgerichte communicatie.
Gebruik WhatsApp EME groep
• Er is volop geëxperimenteerd met berichten en beelden van o.a. prachtige bloesembomen en
spraak verwarring door één letter K, terwijl Marc Roosjen gezegend is met een prachtige C .
•

Na deze inloop fase graag beperken tot ervaring en muzikale tips hoe je als koorzanger de
quarantaine tijd goed door te komen zonder veel muzikaal verlies. We nodigen de 2e tenoren graag
uit de uitdaging aan te nemen om ons een hart onder de riem te steken.

•

Het is aan te raden om regelmatig berichten te wissen, want de harde schijf wordt snel gevuld.

•

Om te voorkomen dat de harde schijf volloopt worden om de 2 weken oude berichten en video’s
verwijderd. Gouden tips worden uiteraard opgeslagen in het archief!

Voor wie nog geen Whatsapp gebruikt; dit gebruiksvriendelijke programma kun je downloaden via:
https://www.whatsapp.com/download/?l=nl
Voor voorbeeldschermen gebruik Whatsapp zie bijlage:
Mooi life verslag in Corona tijd.
Nieuwsgierig hoe het met de boomgaard van familie de Vree in Dodewaard gesteld is?:
Lees dan het volgende verslag van onze sportieve EME’ers Joke en Albert Kiers.

.
Tijdens een fietstocht hebben mijn vrouw en ik nog
wat heerlijke Wellant appels gehaald bij onze fruitteler
Thomas de Vree.
Van de dochter hoorden we dat ze de nachtvorst goed
hebben doorstaan door veel te beregenen. Wat de
gezondheid betreft gaat het de familie goed.
Achter de schuur bij de boerderij was een groot stuk
gerooid. Ik denk dat het oudere perenbomen waren.
Tussen de Wellant boompjes stonden nu bijenkasten
voor bestuiving.
Alles stond mooi in bloei (zie Foto)
Vr. groet Joke en Albert

