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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

26 september zaterdag Optreden V.V.G.V. Kasteel Oud Wassenaar 
 

11 oktober zondag Optreden Veenhage, Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november zondag Optreden De Mantel, Voorburg (Fonds 1818) 
 

12 december zaterdag Optreden Zonnebloem Buytenwaert 
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Van de voorzitter 
Lieve mensen, 
 

Nog tot in ieder geval eind april een intelligente lock down. Nou soms voelt dat als een knock out. 
Maar goed het is niet anders. Geen donderdagse repetitie, geen optreden. Tijd voor een Company 
News. 
 

Ik kan wel zeggen dat ik de donderdagavond mis, even los van alles, praatje hier, aaitje daar. En 
dat alles compenseren we op een digitale manier, maar dat voelt toch wat blikkerig. En toen ik 
afgelopen week Christa tegenkwam en we nog gezellig wat op straat stonden te keuvelen, kon 
door de anderhalve metergrens de halve buurt meeluisteren wat er gezegd werd. 
 

Wat ik wel mooi vind aan deze periode, is dat er weer van allerlei nieuwe ontwikkelingen 
ontstaan. Vergaderen via Teams. Ineens duren die veel korter want je mag alleen maar je 
microfoon aanzetten als je echt iets te melden hebt. Vorige week had ik VJDD (vader jongste 
dochter dag), ging niet door. Als alternatief hebben we digitaal koffiegedronken met een gebakje 
erbij. En dat geeft ook weer een heel andere dimensie. 
 

Afgelopen week kreeg ik van Bert een mooie flahsmob van Viva la Vida. Ik heb de link toegevoegd. 
Kun je zelf bepalen wanneer je gaat luisteren. https://www.youtube.com/watch?v=07M6qqZ87us 
 

Van Linda kreeg ik weer een geheel andere mail. Hoewel dit heeft ook gewoon met je geestelijk 
welbevinden te maken. https://www.youtube.com/watch?v=shxdUjz6DtM&feature=youtu.be 
 

En als laatste een mooie uitdaging voor ons: https://www.youtube.com/watch?v=cn1Vtp_WSys 
 

Als bijlage is de input van al jullie ideeën toegevoegd. 
 

Beste mensen, ik hoop dat jullie je een beetje door deze periode heen weten te slaan. Veel 
gezondheid voor jullie en jullie naasten gewenst! 
 

Ik wil stoppen met een mooi citaat van minister De Jonge: we nemen in deze periode wel een 
afstand van anderhalve meter in acht, maar we staan misschien wel dichter bij elkaar dan ooit!  
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