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Van het bestuur….
Hernieuwde oproep: we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Om als vereniging goed te
kunnen blijven functioneren is dit uiteraard belangrijk maar ook noodzakelijk. Daarom nogmaals een
dringend verzoek om in uw omgeving te kijken en te informeren wie deze taak op zich zou willen nemen,
misschien uzelf wellicht?
Na de laatste bestuursvergadering (augustus 2020) is het niet meer mogelijk geweest fysiek bij elkaar te
komen. Er werd toen besloten om de Algemene Ledenvergadering van 2020 (die vanwege de Coronamaatregelen werd afgelast) te combineren met een ALV in 2021.
Echter, de eerste helft van 2021 blijft een onzekere periode waardoor wij voorlopig geen activiteiten en
programma’s kunnen plannen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zodra wij nieuws
hebben laten wij het u weten.
Wij wensen u allen gezellige feestdagen, ondanks beperkt gezelschap, en kijken positief en hoopvol uit naar
nieuwe kansen en mogelijkheden in 2021, waar gezondheid de hoofdrol zal blijven spelen.
Zoals Herman Finkers zo treffend zegt: dit was een moeilijk jaar vol teleurstellingen, maar er komt een nieuw
jaar….gelukkig!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging najaarsvoorstelling 2020
Door alle Coronaproblemen gedurende dit jaar kon de najaarsvoorstelling op 6 en 7 november niet doorgaan
en werd alles doorgeschoven naar 5 en 6 februari 2021. Helaas moesten ook deze voorstellingen worden
gecanceld.
De opvoeringen zijn vooralsnog gereserveerd voor 26 en 27 november 2021 in het Zimihc theater. Dat lijkt
nog ver weg en we weten nu ook dat er in korte tijd van alles kan gebeuren maar we houden goede moed en
gaan er van uit dat de situatie dan beter is.
De repetities zijn dit jaar stil gelegd en starten weer in 2021 zodra Coronamaatregelen duidelijk zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eenakterfestival Karakter 2021
Jan van Beers was voor het 35e Eenakter Festival van Toneelgroep Karakter in Baarn op 19 en 20 februari
ingeloot. Het thema was: ‘Bevrijding’, wat in deze tijd een toepasselijke betekenis heeft.
Ook deze gaat nu niet door. Het is echter geen afstel maar een uitstel tot nader order!

Tot volgend jaar!

