
 

BERICHT VAN DE VOORZITTER. 

 

Beste Molenzangers, 

Dank Marion, dank Sjan lieve opbeurende woorden en een heuse tekening van gisteren. Bij 
meerdere gelegenheden heb ik enkele keren geopperd ‘let op elkaar zorg voor elkaar’. Dezer 
dagen onder deze zeer beperkte leefomstandigheden van een listig virus is dat helaas ook 
daadwerkelijk nodig. Sinds wij vrijdag jl. met een van de laatste vluchten uit Spanje zijn 
teruggekeerd hebben wij eerst maar eens afgewacht of het virus ons bij vertrek en terugreis, 
via drukke Airport en vol vliegtuig, met rust gelaten heeft. Gelukkig lijkt dat het geval. Tot de 
noodtoestand in Spanje was ingesteld kunnen wij terugzien op een paar heerlijke weken. 
Alhoewel we vrij snel besloten nergens meer naar toe te gaan gelet op de alarmerende 
berichten in Spanje.  

Het bestuur heeft in ieder geval enkele contacten via Appjes gehad om voor enkele geplande 
samenkomsten en repetities af te stemmen wat te doen. Dat is allemaal goed geregeld met 
mij vanuit in Spanje, en daarna gecommuniceerd met jullie. Dank daarvoor 
medebestuursleden. 

Inmiddels heeft de overheid gisteren strengere richtlijnen, maatregelen en handhaving 
aangekondigd. De belangrijkste daarvan is; geen samenkomsten tot 01 juni. Dat gaat 
Nederland, als open samenleving, zwaar vallen. Op korte termijn betekent dat voor ons als 
De Molenzangers 1. Fotosessie op de 25e april kan niet, die reserve datum vervalt. 2. 
Repetities of andere samenkomsten opgeschort tot voorlopig 01 juni.  Op niet al te lange 
termijn zullen we ook besluiten moeten nemen over het wel of niet doorgaan van het 
Korenfestival én zelfs zou ons lustrumfeest in augustus in de knel kunnen komen. Natuurlijk 
zijn daarbij de nadere richtlijnen en voorschriften van de overheid, gebaseerd op het oordeel 
van de deskundigen, van doorslaggevend belang. 

Voor nu Molenzangers zou ik zeggen let goed op je zelf en je naasten. Houd je aan de 
richtlijnen. Dat is de enige manier om uitbreiding tegen te gaan.  

Het bestuur/ ik zal jullie in ieder geval blijven informeren en indien nodig om jullie mening 
vragen op basis waarvan we besluiten kunnen nemen. Zoals ik altijd betoog; We doen het 
samen. 

Molenzangers blijf gezond. Zing een liedje. Onder je douche, in je tuin of vanaf je balkon of 
galerij. Denk en zorg voor elkaar. Take Care! 

Hartelijke groeten in de hoop elkaar snel in goede gezondheid weer te zien. 

 

Philip Marsé. 
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