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Corona 
 
We zijn het woord “Corona” onderhand wel een beetje beu. Maar ook in deze Nieuwsbrief 
ontkomen we er niet aan om te praten over deze pandemie. Want waar we in de afgelopen jaren 
altijd een gezellige decembermaand met U konden beleven, is dat in 2020 niet mogelijk. Hoe 
spijtig ook, maar het is niet anders. En daarom hebben we een kleine pleister op de wond 
bedacht. Bij deze Nieuwsbrief treft U een Sinterklaascadeautje aan. Wanneer de Sint niet naar De 
Duinpan kan komen, dan komt een Sinterklaas van chocola wel naar U thuis. We hopen: 

1. Dat ie lekker zal smaken; 
2. Dat we volgend jaar weer samen in De Duinpan Sinterklaas kunnen vieren! 

We hebben als bestuur nog enkele andere ideeën om  deze sombere periode een beetje glans te 
geven. En daar komen we nog op terug. 
 
Klusjesmannen en klusjesvrouwen 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor klusjesmannen en klusjesvrouwen. 
Daar hebben we een drietal reacties op gehad! Ontzettend leuk. Ik heb deze vrijwilligers 
toegezegd contact met ze op te nemen om het een en ander af te spreken. Zo willen we wat 
preciezer vastleggen wat wel en niet kan worden opgepakt. Maar omdat we geen 
bestuursvergadering hebben mogen houden, hebben we dat nog niet vastgesteld. En we hebben 
ook nog niet besproken hoe mensen hun klusjes kunnen aanmelden. Kortom: Wordt vervolgd. 
 
De Melody Makers  
 
Ton Zeilstra van onze eigen Melody Makers 
belde mij op met een vraag. Hij is op zoek 
naar versterking van het gezelschap. En of hij 
daar een oproep voor kon doen. Natuurlijk!  
 
Hier is-ie: 
  
 
Zin in overdag musiceren?  
 
Dat kan bij de Melodymakers in De Zilk, een vrije tijdsorkest met herkenbare muziek uit de jaren 
‘50 / ‘60. Onze muzikanten zijn 55+ amateurs en vinden het heerlijk om overdag op woensdag in 
de Duinpan  te  musiceren en af en toe op te treden o.a. in verpleeghuizen, dienstencentra, bij 
evenementen en activiteiten en af en toe een diner dansant of BBQ. Wij zijn een klein orkest, 
eigenlijk meer een band met een harmonie-bezetting. De bezetting is saxofoon, klarinet, bariton, 
trompet, drum en gitaren. Er is in ons orkest plaats voor een basgitarist, een bariton en trombone.  
Meer info: bel 06 – 340 68 951 of mail naar: melodymakersdezilk@gmail.com 



 

  
 


