
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 17-2021 
 
 

 

Helaas: geen Korenlint.  
Gisteravond ontvingen we deze mail. 
 

 

 
 

Het is niet alleen jammer dat we niet kunnen optreden voor publiek. Het is tevens 
een gemiste kans om op een gemakkelijke goedkope manier onder zangliefhebbers 
nieuwe leden te werven.  

 

 

  

  

Beste koren, 

  

Helaas hebben wij besloten om het Korenlint voor dit jaar niet door te 

laten gaan. Redenen zijn: het afhaken van locaties, het handhaven 

van de 1½ meter maatregel, het maximaal aantal toelaatbare 

personen in één ruimte, meer optredens dan voorhanden zijnde 

locaties, de onzekere toekomst op korte termijn. 

 

Het doet best een beetje pijn om zo’n prachtig evenement te moeten 

cancelen, maar het is niet anders. Wij waarderen jullie enthousiasme 

en geduld in deze. 

 

Wees er in ieder geval van overtuigd dat in 2022 wij weer een zeer 

uitbundig, groots Korenlint zullen gaan organiseren. En hopen dat 

jullie ook van de partij zullen zijn. 

 

Wij wensen jullie de komende tijd alle goeds en dat we weer mogen 

zingen en optreden, want zingen verbindt!! 

Met muzikale groet, 

 

Peter Duval Slothouwer, 

Voorzitter Organisatie Korenlint 

  

Deze mail is verstuurd via www.korenlint.nl. 

 



Folder doorsturen; zie bijlage 
Door de PR-groep, en met name door Hans van Tienhoven is er een  mooie folder 
ontworpen die we hadden willen uitdelen tijdens het Korenlint. 
De aangepaste folder is nu als apart digitaal bestand bij deze Nieuwsflits 
meegestuurd. Als iedereen er naar streeft om deze digitale folder naar 10 bekenden 
te sturen, bereiken we ongeveer het aantal dat we anders hadden willen bereiken. 
Op dit moment staat de teller op 2 geïnteresseerden voor de komende open repetitie. 
Dat mogen er zeker meer worden! 
 
Open repetities 
 
We vragen jullie bij binnenkomst een naamsticker op te plakken. Ook voor koorleden 
die nog niet zo lang bij het HGK zingen, een mooie gelegenheid om wat namen erbij 
te leren. 
Neem natuurlijk je Weihnachts mee en de muziek van de vier Korenlint-liederen. We 
zullen zonder pauze doorzingen tot uiterlijk 21.30 uur waarna we aan de borrel gaan 
tot 22.00 uur.  
 
 


