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Beste vrienden en vriendinnen van “Schipperskoor De Maessanghers”
Zoals altijd ontvangt u ook nu in december de bekende Vriendenbrief.
Helaas is er dit jaar geen uitnodiging voor het Kerstconcert. Zoals u
ongetwijfeld weet, is dit door het Coronavirus helaas niet mogelijk.
In deze brief treft u informatie aan over de activiteiten die toch nog plaats
hebben gevonden.

Van de voorzitter:
Aan mij de taak om u allen bij het naderen van de laatste weken en dagen van
dit bijzondere jaar 2020, sfeervolle kerstdagen te wensen en te genieten van
het samenzijn ook al zal dit in kleine kring moeten.
Ik wens u ook een gezellige en veilige jaarwisseling toe en spreek de wens uit
dat we in 2021 op niet al te lange termijn weer onze normale gang mogen
gaan.
We hopen dat er volgend jaar weer perspectief en de mogelijkheid zal zijn om
weer met 59 leden te gaan zingen. We houden vol!!!
Ben van Paasen

Speciale aandacht








Heeft u de
vriendenbijdrage nog niet
betaald?
Doe dat dan zo snel
mogelijk.
Help ons dan met uw
bijdrage.
NL73RABO0117123137
ten name van De
Maessanghers Grave
Minimaal € 10.00 per
persoon.

Muzikale groeten:
Albert Barsch en Oetse Holtman wisten ons in deze lange tijd van stilte op
digitale wijze met hun accordeonspel met mooie liederen te vermaken. De
liederen die zij naar de koorleden hebben gestuurd kun je vinden op de
website van ons koor http://www.maessanghers.nl .
Gerard Lucassen heeft een eigen tekst op een bestaand lied ingezongen dat
op de website is terug te vinden.
Bedankt voor jullie bijdrage heren!

Vrienden van De Maessanghers:

M

Onze vrienden en vriendinnen hebben ons in de afgelopen periode niet in de
steek gelaten. Een meerderheid van de vrienden heeft toch een vriendenbijdrage gestort waarvoor hartelijk dank. Wij hopen jullie weer snel een gratis,
vrolijke dag of avond te kunnen aanbieden met onze zeemansliederen en een
drankje!
Ander nieuws:
Helaas is er ook verdrietig nieuws te melden.
Ons koorlid Hans Puts is op 6 november op 81 jarige leeftijd overleden.
Wij hebben Hans op 12 november uitgeleide gedaan.

In oktober 2020 heeft het echtpaar Herrings hun diamanten huwelijk gevierd.
Een aantal koorleden hebben hiervoor hun gelukwensen op digitale wijze
kenbaar gemaakt.
Ook Jan Klinckhamers die in november 80 jaar werd, kreeg van verschillende
koorleden een leuk verhaal voor zijn jubileumboek en zijn kinderen hebben
voor hem een buiten receptie georganiseerd.

Op onze website vindt u meer
informatie over ons koor:
www.maessanghers.nl

Ondanks alle problemen wensen we jullie allen een warme kerst en een
gezellige jaarwisseling toe! Houd vol, het komt allemaal goed!
P.R.-commissie “Schipperskoor De Maessanghers” in Grave.

