Nieuwsbrief
“Die Papendörfer Musikanten”

Papendrecht, maart/april 2020

Aan alle vrienden van Die Papendörfer Musikanten en Egerländer
muziek!
Ook wij moeten aandacht besteden aan het coronavirus. Dit betekent
dat er geen repetities plaatsvinden tot 5 april, de verwachting is
echter dat dit langer zou kunnen duren. Wij volgen de adviezen van
de overheid en van het KNMO op. Dat betekent dat ons optreden van
1 april in Vlaardingen afgezegd is, en wij verwachten dat ons
optreden op 11 april ook niet doorgaat.
Wij hebben ook heel wat leuke berichtjes. Op 23 februari traden wij op
in restaurant Grevelingendam en het was een groot succes. Lidwien
heeft onderhoudende intro’s gegeven en zij en haar man Wijnand
hebben met de liederen ons optreden een welkome aanvulling gegeven.
Ook Piet Meerkerk heeft met zijn accordeon meegewerkt aan ons mooi
muzikaal resultaat.
Op 29 februari hebben het bestuur en onze dirigent Sebastiaan Peters
een Egerländer workshop gevolgd en ter afsluiting hebben alle 115
deelnemers een concert gegeven. Tijdens deze avond konden wij de
Isseltaler Musikanten horen en zien spelen en als hoogtepunt hebben
de Böhmische Innsbrucker met 7 man een geweldig concert gegeven.
Op 11 maart hebben wij onze bestuurs- en ledenvergadering gehad.
Onze voorzitter Wijnand Advokaat heeft aangegeven met het
voorzitterschap te stoppen en ook Anneke van der Laan legt haar
functie als penningmeester neer per 1 juli a.s. wegens emigratie naar
Oostenrijk.
Het bestuur is aan het zoeken naar nieuwe bestuursleden, ook
eventueel buiten de kapel. Belangrijk is wel een warm hart voor de
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Egerländer muziek en bereidheid om tijd en inzet voor de kapel te
geven.
Wij verheugen ons mede te delen dat wij Marlies Beltman als nieuw
bestuurslid mogen begroeten. Wij wensen haar veel succes en plezier in
haar werk.
Intussen zijn wij bezig ons 35-jarig jubileum voor te bereiden. Wij
organiseren een PLAY IN voor muzikanten. Daarvoor hebben we in
het hele land kapellen en muzikanten uitgenodigd. Wij zijn benieuwd
hoeveel aanmeldingen wij krijgen. Ter afsluiting van ons jubileum
geven wij een concert en vanzelfsprekend bent u daarvoor
uitgenodigd. Noteer 26 september 2020 in uw agenda. De Play-in en
het concert gaan plaats vinden in het winkelpark “De Meent” in
Papendrecht. Hierover zullen wij u regelmatig op de hoogte houden.
Ook onze jarige willen wij niet vergeten, op 25 maart is Nelly Dekkers,
de vrouw van Chris, jarig.
Laten wij ons niet ontmoedigen door de berichten over het corona
virus. Muziek is altijd nog de beste medicijn.
Met ons lied “Bis bald, Aufwiedersehen” beëindigen wij onze
nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,
Het bestuur
Die Papendörfer Musikanten
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