
 

Maandag, 17 september 2012 
 

 

Afgelopen weekend hebben we weer mogen genieten van een geweldige kermis. De B-
Six band speelde een geweldige set in ‘Lotje’. Frank is de toetsenist van deze band.  

Zeker weten hebben we nu ook koorleden in ons midden die ooit in een van die vele 
bandjes op de dijk staan te spelen. 

De repetities gaan weer op volle toeren. Vooral de voorbereiding voor Showboot is 
belangrijk deze eerste weken van een nieuw koorjaar. Inna van der Hogen en Juliette 

zijn met het koor bezig om deze musical op poten te zetten. De rollen zijn inmiddels 
verdeeld en de eerste liedjes en dansjes zitten er in. Edwin Bond en Wil Smit brengen 
tegenwoordig meer uren in het koorhuis door dan dat ze thuis zijn, maar je moet er 

wat voor over hebben om een kapitein van de showboot te mogen zijn. 

Naast Showboot gaan de andere 

optredens natuurlijk ook gewoon door. 
Zaterdag 29 september zingen we 

eindelijk weer een keer in de 
Vincentiuskerk! Iedereen wil hier 
natuurlijk bij zijn! We zingen een 

vertrouwd repertoire met onder andere 
de mis van Bornewasser en het Ave 

Maria van Arcadelt. Het is belangrijk 
dat de koorleden ook hiervoor een 
uurtje vrij maken. De kinderen krijgen 

kruisjes als ze komen.  

Even over de koorbusservice. 

Op woensdag en vrijdag zijn de repetities 
voornamelijk voor Showboot. Iedereen mag 

natuurlijk komen want sommige nummers 
komen ook voor in ons eigen repertoire. Op 

dinsdag en donderdag zal de koorbus de 
normale route rijden zoals die ook voor de 

vakantie werd gereden. Voor woensdag en 
vrijdag gelden andere regels. Als je op die 
dagen mee wilt rijden met de koorbus, dan 

moet je even contact opnemen met: 

Woensdag: Evert Veerman 06-51542193 

Vrijdag: Frank Keijzer 06-24835469 
Op de andere dagen kan je natuurlijk ook 

meerijden met het busje.  
Dinsdag: Fred Zwarthoed 369054      

Agenda                                 

Dinsdag en donderdag: (normale) repetitie van 18.30 tot 19.30 uur.   
Woensdag en vrijdag: Showboot repetitie van 18.30 tot 20.00 uur.               
Woensdag: repetitie Benjamins en Aspiranten 14.00 tot 15.00 uur; Neem je vriendje 

of vriendinnetje mee!            
Zaterdag 29 september zingen we de mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur. 

We zijn nog op zoek naar een 

chauffeur voor de vrijdag, en dat gaat 
voornamelijk over de heenrit, tussen 

18.00 uur en 19.00 uur. Frank kan de 
kinderen namelijk wel terugbrengen. 
Wanneer je hier tijd voor wilt 

vrijmaken, neem dan alsjeblieft 

contact op met Frank Keijzer. 
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