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Aan de leden, 
 
Als bestuur van de Culturele Vereniging Zuidlaren willen wij  graag in deze moeilijke en 
bijzondere tijd onze leden een Nieuwsbrief doen toekomen. Natuurlijk hopen wij, dat een 
ieder weer goed en gezond uit deze coronacrisis zal komen.  
 
Wij hadden voor dit  seizoen nog de cabaretgroep 2 Recht, 2 Averecht met ‘Frontale 
Confrontatie’ op het programma staan. Helaas hebben wij door de opgestelde maatregelen, 
dit onderdeel moeten laten vervallen.  
Ook het doorgaan van het optreden van Daniël Lohues was in maart al komen te vervallen 
wegens ziekte van Daniël Lohues. 
U ziet,  voor ons is het seizoen op een wel heel bijzondere wijze  geëindigd. Helaas is dat op 
dit moment niet anders. 
 
U bent als lid van de CVZ van ons gewend, om in mei kaarten te kunnen bestellen bij theater 
Geert Teis in Stadskanaal. Gezien de huidige omstandigheden worden er op dit moment geen 
voorstellingen gegeven tot 1 september 2020. Over hoe de programmering er daarna uit gaat 
zien, is nog niets bekend.  
Wij hebben als bestuur dan ook besloten om dit jaar geen kaarten aan te bieden bij Geert Teis. 
Wat betreft het volgend seizoen 2021 / 2022 houden wij u uiteraard op de hoogte. 
 
Als bestuur waren wij al behoorlijk ver met onze eigen programmering voor het seizoen 2020 
/ 2021. Wij weten natuurlijk  niet hoe de maatregelen dan zullen zijn en of het überhaupt  
haalbaar is voor ons om iets te organiseren. Hierover zullen wij u t.z.t. nader berichten.  
 
De huis aan huis flyer, die in augustus altijd bezorgd wordt in Zuidlaren en omstreken, laten 
wij ook vervallen, gezien alle onzekerheden. 
Mochten er wel activiteiten doorgang vinden, dan zullen wij dit tijdig aan u als lid via een 
Nieuwsbrief, op onze website en de plaatselijke pers (Oostermoer Noordenveld en de Krant 
van Tynaarlo)  bekend maken.  
 
Wij hopen, dat u begrip zult hebben voor deze situatie, maar wij hebben helaas geen andere 
keus op dit moment.  
 
Toch willen we nogmaals benadrukken, dat al onze leden deze coronacrisis goed en gezond 
zullen doorkomen en wensen wij u ondanks alles een prettige zomer. 
 
Namens het bestuur, 
 
Aleth Inberg (voorzitter CVZ) 
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