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SCN NIEUWSBRIEF
EEN SPECIALE EDITIE: VRIJWILLIGERS

Introductie
HET BESTUUR
Vijf weken geleden heeft onze secretaris het
initiatief genomen om een wekelijkse
nieuwsbrief voor leden te starten. Normaal zien
en spreken leden elkaar elke week, dus we
wilden graag zorgen dat iedereen contact blijft
houden. Een wekelijkse nieuwsbrief bleek
ideaal. Zeker aan het begin van de coronacrisis
ontwikkelde de zaken zich met snel. Er moest
veel informatie vanuit het bestuur komen en
inmiddels worden ook veel leuke verhalen
gedeeld.
In het kader van de vijfde nieuwsbrief voor
leden (jubileum), is deze speciale editie (A) voor
vrijwilligers opgezet. We hopen jullie zo in een
nieuwsbrief kort te informeren wat de afgelopen
weken in onze vereniging is gebeurd. Daarnaast
willen we laten weten dat we aan jullie denken
en dat we graag contact met jullie houden.
We hopen dat jullie dit een leuk initiatief vinden
en het interessant vinden om de verschillende
artikelen te lezen. Dit is in principe een
eenmalige uitgave, maar op verzoek kan dit later
nog een keer gedaan horen.

Docenten geven nog nu online les, het bestuur vergadert online en zelf leden zijn inmiddels
begonnen met het filmen van hoe ze oefenen.

Voorzitter aan het woord
MONIQUE STEIJVERS
Veer hawte same…
Wat auch gebeurt,
dat eine dat is woar ,
doe zuus 't hie zo dèk,
zo meinig maol per jaor;
veer hawte same ,
egaal wat zich auch veurdeit,
egaal wat auch gebeurt ,
veer hawte same.....

(Kartoesj)

…maar hoe doe je dat in tijden van afstand
houden, thuiswerken, geen samenkomsten,
afgelasten van evenementen en zelfs beperkt
bezoek mogen ontvangen op je eigen verjaardag?
Als nieuw bestuur vergaderen we desondanks
regelmatig. Online, conform de RIVMvoorschriften. Minstens één keer in de vier weken
officieel, maar zeker eens in de twee weken, omdat
de situatie erom vraagt. En dat los van alle appverkeer tussendoor.
We hadden communicatie naar leden en achterban
al hoog op de agenda staan. Het onderwerp is
inmiddels gepromoveerd naar plaats 1.

Hoe blijven we in contact? Wat kunnen we nú al
doen, zodat we straks meteen goed voorbereid weer
aan repetities kunnen deelnemen? Zijn we er klaar
voor als straks langzaamaan activiteiten weer
opgepakt mogen worden? Hoe kunnen we
desondanks zichtbaar én hoorbaar blijven in
Neerbeek? En niet in de laatste plaats, hoe gaat het
met onze leden, de dirigent, de opleiders en onze
achterban persoonlijk? Is iedereen gezond? Wat
betekent deze crisis voor hén en hun dierbaren?
Whatsapp, Google-teams, webex, skype, Zoom,
ouderwets telefoneren… het zijn allemaal
technische mogelijkheden die we gebruiken om in
contact te blijven. En toch blijft het altijd leuk om
iets in handen te hebben, iets dat je kunt lezen, op
een moment dat je zelf kiest, als het uitkomt. Iets
waaraan iedereen kan en mag bijdragen. Deze
nieuwsbrief is een initiatief van onze secretaris,
Devin, die wekelijks minstens drie A4-tjes vult met
informatie, leuke weetjes en muziekfragmenten en
er nu een speciale editie aan toevoegt voor onze
achterban. Wat mij betreft een uitstekende manier
om iedereen een hart onder de riem te steken,
elkaar niet uit het oog te verliezen en elkaar ook te
kunnen blijven steunen in moeilijke tijden.
Want….. Egaal wat auch gebeurt, Veer hawte
same….

IN DEZE NIEUWSBRIEF
WOORDJE VAN DE
VOORZITTER

JAARAGENDA

IN CONTACT
BLIJVEN
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TERUGBLIK

MUZIEK

De afgelopen weken
Kort en bondig overzicht

Op zoek naar
alternatieven
HET BESTUUR

DEVIN LEMMENS
We krijgen wekelijks goed en slecht nieuws
van leden te horen. Dit wil ik graag heel kort
met jullie delen.
Zo hebben Xaviera en John, hoewel we elkaar
fysiek niet kunnen zien, besloten lid te worden
van onze vereniging. Nieuwe leden in deze
tijd, wie had het gedacht? Een ander leuk
nieuwtje is dat Anja oma gaat worden.
Ook minder leuk nieuws komt binnen en
wordt gedeeld. Zoals een oud-bestuurslid dat
in het ziekenhuis is beland of de moeder van
een lid dat corona heeft. Goed en slecht
nieuws wordt dus actief gevraagd en gedeeld.
Zo blijft iedereen op de hoogte en kunnen we
elkaar steunen
De afgelopen weken zijn docenten grotendeels
overgestapt op digitaal lesgeven. De repetities
kunnen niet doorgaan, maar daarvoor zijn we
op zoek naar en bezig met alternatieven. Ook
verschillende activiteiten hebben we moeten
afgelasten of uitstellen. Elke keer weer
moeilijke keuzes, maar ze worden
daadkrachtig genomen.
We zijn een vereniging en verbinden mensen
daarom graag. Niet alleen onze leden, maar
ook de mensen die ons jaar in jaar uit
ondersteunen. We doen ons best om al onze
leden, vrijwilligers en bijzondere relaties, wat
er meer dan 70 zijn, elke jaar een
verjaardagkaartje te sturen. Het is iets kleins,
maar zo proberen we te laten zien dat we jullie
erg waarderen. Met deze nieuwsbrief willen
we dat nogmaals onderstrepen.

De vereniging heeft een eigen telefoonnummer.
Je kan ons altijd bellen of appen met feedback,
ideeën of vragen: 0683500563
Mailen kan naar info@sint-callistus.nl

Ook koningsdag ziet er voor ons allemaal anders
uit. We feliciteren wel alle gedecoreerden
gewoon!

Zoals eerder benoemd is het bestuur samen
met de dirigent op zoek naar alternatieven
voor de repetitie op de vrijdagavond. Muziek
blijven maken is natuurlijk nog steeds
belangrijk, of het nu gaat om ontspanning of
op niveau blijven. Maanden lang op dezelfde
stukken oefenen is echter niet heel uitdagend
of interessant. Een alternatief dat tot
uitwerking is gekomen is dat alle muzikanten
zichzelf hebben gefilmd terwijl ze “a song for
health” spelen (binnenkort op facebook). Dit
was een nieuw nummer en de eerste keer, dus
muzikaal en technisch een uitdaging.
Muzikanten hebben laten weten zo’n project
weer eens leuk te vinden en daar draait het ons
ook om. We gaan wellicht dit project herhalen
of een ander alternatief op touw zetten.
Naast alternatieven voor de repetities is er ook
heel wat gesleuteld aan de jaaragenda en
dergelijke. Dat lees je verderop in de
nieuwsbrief.
We zijn ook erg trots op de docenten die zich
snel hebben aangepast. We zijn zo solidair als
mogelijk met onze ZZP’ers. Deze crisis raakt
ons allemaal.

UPDATES

Facebook en
Instagram
DEVN LEMMENS
Geen optredens of activiteiten meer, dat
betekent normalerwijs een stuk minder om
over te posten. Toch blijven we online op een
gepaste manier actief. Zo geven op Facebook
regelmatig kijk- en luistertips, zodat iedereen
zijn horizon kan verbreden. Ook geven we
updates zodra er nieuwe informatie over
bijvoorbeeld oud papier ophalen. Tot slot laten
we natuurlijk ook zien met welke
alternatieven we bezig zijn. Wat we op
Instagram gaan doen, moeten we nog even
bespreken. Kijk voor de laatste updates, dus
zeker eens online.
www.Fb.com/sintcallistus
www.Instagram.com/sintcallistus
www.sint-callistus.nl
Onze banner – Onze “online vaandel”
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EXTRA VERHAAL

Vrijwilligers, AVG, en contact houden
HET BESTUUR
Tot nu toe is onze secretaris relatief terughoudend
geweest in het versturen van mails en dergelijke naar de
relaties van de vereniging. Dit heeft twee redenen.
Enerzijds is hij privacyverantwoordelijke van de
vereniging en is hij zich bewust dat je zonder
toestemmingsformulier niet zomaar berichten kan
sturen. Anderzijds weet hij dat docenten al snel
overspoeld worden met berichten én leden stoppen met
lezen, als ze te vaak een bericht krijgen. In deze
pandemie zijn toch een aantal lange berichten naar
iedereen gestuurd om iedereen, zo veel mogelijk
tegelijkertijd, in te lichten.

Tot onze verbazingen beviel dit
sommige mensen goed en zijn we
nu ook voornemens om, zeker in
deze periode, vaker het contact met
anderen te zoeken. Zo ook met
jullie, onze vrijwilligers en
achterban. Deze nieuwsbrief is daar
een voorbeeld van. We verstuurden
al kaartjes, maar een een mailtje op
z’n tijd zou handig zijn. Hiervoor
willen we graag alle contact
gegevens in een overzicht zetten.
Dat kunnen we doen, als jullie
bijgevoegd formulier invullen.

We versturen alleen berichten van onze
vereniging en dus geen reclame of
dergelijke. Ook versturen we zo veel
mogelijk alleen naar ontvangers voor wie
het relevant is. Zo gaan we jullie niet over
elk optreden mailen, maar wel wanneer
we jullie willen bedanken; jullie hulp
kunnen gebruiken; of een (interne)
activiteit hebben waar jullie aan deel
kunnen nemen. Mocht je geen behoefte
hebben aan verder contact, dan horen we
dat ook graag. Stuur dan een mail naar
ons.
Formulier: https://sintcallistus.nl/vrijwilligerspagina/

Oud papier
Een update
HET BESTUUR
Inmiddels heeft het bestuur contact gehad met wethouder
Schoenmakers over het ophalen van het oud papier. In dit gesprek
zijn verschillende zaken (positief) duidelijk geworden. De RWM
zal nog steeds zelf (met proffessionals) een eenmalige
ophaalronde in mei doen. Er zal aan het eind van het jaar een
compensatie voor de gemiste maanden geveven worden. We
moeten officiele berichtgeving afwachten, maar vanaf juni zullen
we weer oud papier gaan ophalen. Eisen zullen wel zijn dat er
max. 2 mensen per wagen lopen én niemand uit de ‘risicogroep’
mag mee. We zullen ons schema t.z.t dus even moeten nakijken
en contact opnemen met desbetreffende personen.

AANVULLENDE WOORDEN

Tips & gedicht
DEVIN LEMMENS
In deze tijden speelt muziek een verbindende rol en
wat afleiding is over het algemeen erg gewest. Het is
daarom vaste prik dat ik in de nieuwsbrief een aantal
tips geef uit verschillende hoeken.
1. Maandag vanaf 9:00 zal ING een koningsdag
concert online uitzenden vanuit het Rijksmuseum.
Meer info https://bit.ly/3544zk0
2. Mijn tips zijn inmiddels niet meer een liedje, maar
hele lijsten en concerten. Deze is wel echt een
aanrader: empty concertgebouw sessions
https://bit.ly/2xQEqsW
3. Er wordt opgeroepen om in Nederland
geproduceerde muziek te luisten en daar heeft
Sporify een speciale lijst voor:
https://spoti.fi/2xcA670
Geen spotify? Dan een nummertje via youtube
https://bit.ly/2VkLh5j
Heb jij kijk- of luistertips? Of heb jij feedback over de
nieuwbrief? Of heb je gewoon een idee over
communicatie? Mail naar info@sint-callistus.nl of app
naar 0683500563.

ASTRID OFFERMANS

Koningsdag
De vlaggen waaien vrolijk
en iedereen is blij.
De koning die is jarig
en wij zijn lekker vrij.

We denken aan julle! Fijne koningsdag!

De vrijmarkt en de spelen
we dansen op het plein.
Zingen met het muziekkorps
mee
tenminste, het refrein.
Vandaag is niet als vroeger
maar oranje blijft magie.
Nederland is betoverd
met een vleugje nostalgie.
LAATSTE PAGINA HIERONDER!
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JAARAGENDA

Ideeën en planning voor de rest van het jaar
HET BESTUUR
Door het coronavirus heeft het bestuur een aantal moeilijke beslissingen
moeten nemen. Zo gaat de wandeltocht, Boete Blaoze en een concertje
bij Zorggroep Beek definitief niet door. We werken wel verschillende
scenario’s uit voor vervangende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het
opvoeren van enkele nummertjes op het grasveld, maar dan met
anderhalve meter afstand. Een ander idee om buiten voor het zorgtehuis
te spelen in plaats van binnen. Deze plannen zijn echter allemaal
afhankelijk van de afschaling van maatregelen en de tijd die we hebben.
We werken dus wel aan de scenario’s, maar ze blijven nog even op de
plank liggen.
Een aantal activiteiten zoals de communie en de donateursactie naar
later in het jaar verschoven. Dit maakt de periode na de zomervakantie
erg druk voor onze vereniging. We hopen dat we net zo goed op jullie
hulp kunnen rekenen, want we kunnen het zeker gebruiken.

Anderzijds hunkeren de leden naar repetitie, maar ook hiervoor moeten
we geduldig afwachten. Op de to-do-list staat ook nog een kascontrole,
Algemene ledenvergadering en een BBQ. Deze activiteiten zijn we van
plan zo snel als mogelijk uit te voeren. Opnieuw met de nadruk op
mogelijk.
We willen jullie graag op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen én we willen jullie graag uitnodigen voor bepaalde
activiteiten. Hiervoor is het heel belangrijk dat jullie laten weten of
jullie dit willen. Vul het formulier in, wanneer je wel contact wilt en
stuur een mail wanneer je dat niet wilt. Je kan ons natuurlijk ook altijd
feedback geven waarom je wel of niet contact wilt houden. Ook andere
tips voor activiteiten of dergelijke zijn van harte welkom.
Doordat wij nog grotendeels thuiswerken is er iets meer tijd voor design
en daarom hieronder een mooi overzicht van wat op de planning staat
voor de rest van het jaar.

2020: ACTIVITEITEN

AFSLUITENDE WOORDEN

We kunnen fysiek niet bij elkaar
komen, maar we blijven muziek
maken én vooruitkijken
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