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  Van 3 tot en met 7 juli was de week van de donateursactie. Het was heel mooi weer dus vanaf 
de eerste dag werd er al goed gelopen door iedereen en kon er meteen een ijsje worden 

gehaald bij het inleveren van de collectebussen. Zoals altijd werd de week op vrijdag 
afgesloten door gezamenlijk de laatste wijken te lopen. Er is een prachtig bedrag opgehaald 

dat geïnvesteerd zal worden in de muzikale ontwikkeling van onze jeugdleden.    
Bij deze wil het donateurscomité alle lopers en begeleiders bedanken voor de inzet.  

 

     

Woensdag 5 juli werd het koorjaar 

voor de Benjamins en Aspiranten 
afgesloten met de laatste repetitie. 
Het koorhuis was gezellig 

aangekleed en er werden spelletjes 
gespeeld en de verjaardag van juf 

Marian werd gevierd.  
Leuk om te vermelden is dat er al 
een aantal nieuwe optredens staan 

gepland voor de jongsten na de 
zomervakantie. 

 

 

Dit jaar zal er wederom voor het grote koor een zangweekend in november plaatsvinden 
waarin volop kan worden geoefend in aanloop naar drukke decembermaand. Vorig jaar bleek 

dit weekend waarin iedereen samen is een groot succes, de doelstellingen zijn ook dit jaar 
muzikaliteit, saamhorigheid en gezelligheid. Noteer daarom alvast het weekend van vrijdag 

3 t/m zondag 5 november in de agenda. Vertrek zal omstreeks 18.00 uur zijn naar Egmond 
aan Zee.  
De eigen bijdrage bedraagt € 25,- per deelnemer en deze kan overgemaakt worden naar 

NL03 ABNA 058 86 14 548 o.v.v. naam deelnemer en repetitieweekend 2017. 
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Zaterdag 15 juli was het zover, de volle en drukke dag voor iedereen die zingt of zijn en haar 
steentje bijdraagt aan het koor en de afsluiting van het koorjaar betekent. Om 08.45 uur 
gingen de koorleden tot en met groep 8 op pad met een speurtocht. Deze eindigde in de 

bowling waar ook nog eens lekker werd gegeten. Iedereen heeft een leuke ochtend gehad.  

En vanaf 18.00 uur gingen de deuren open voor alle oudere koorleden en vrijwilligers. Het is 
goed om na een intensief jaar met elkaar samen te zitten, te praten, dansen en te lachen. 
Het thema dit jaar was beroepen en dat werd meteen duidelijk bij binnenkomst, kijkend naar 

het plafond en ieders outfit. Ieder had goed zijn best gedaan. En met lekker eten, een 
gezellige zangeres die voor ieder wat wils had en de dj was het een topavond.  

 

Agenda voor de komende weken 

- vrijdag 21 juli laatste repetitie voor het grote koor 18.30 uur 
- eerste repetities starter weer na de zomervakantie vanaf dinsdag 12 september 18.30 uur  

- Benjamins en Aspiranten starten vanaf  woensdag 13 september 14.00 uur 
- zaterdag 30 september Mis Mariakerk 19.00 uur  

- zaterdag 14 oktober Mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
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