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NIEUWSBRIEF MEI 2017 

4 Mei. 

Nog even ter herinnering 

Volgens traditie zingen we op, donderdag, 4 mei weer bij de dodenherdenking. We zingen dan voor 20.00 uur: 

373  Nader tot U 

394  Oh, Heer die onze Vader zijt. 

Deze stukken dus in je koormap 

Na 20.00 uur zingen we samen met de aanwezigen “Het Wilhelmus” 

We komen om 19.15 uur bij elkaar in gebouw Hebron bij de Dorpskerk. 

Ons tenue is ons koorkostuum met zwarte vlinderdas en witte pochet en zwarte manchetknopen. 

 

Data om te noteren. 

Schrijf onderstaande data al vast in je agenda 

17 juli, Laatste repetitieavond 

21 juli, Medewerking aan WIEZO 

22 juli, Fietstocht en barbecue 

28 aug. Eerste repetitieavond 

18 nov.  Najaarsconcert in Geref. Kerk 

 

RABO Clubkas Campagne 

Afgelopen maandag heeft Kees Procee al het één en ander verteld over de RABO Clubkas Campagne. 

Een leuke actie en mooi gebaar van de Rababank  Noord en West Twente om verenigingen aan extra 

inkomsten te helpen. 

De bank heeft hiervoor € 125.000,--- beschikbaar gesteld en dat wordt verdeeld over alle clubs en 

verenigingen waarop stemmen zijn uitgebracht. 

Hoe werkt deze actie? Alle klanten van de bank krijgen binnenkort bericht of hebben dat al gekregen dat ze 

3 stemmen kunnen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Er mogen op één vereniging slechts twee stemmen 

worden uitgebracht. Als mannenkoor vragen we jou, als je klant van deze bank bent, ook tenminste één stem 

en het liefst twee stemmen uit te brengen op ons koor. Voor elke op ons koor uitgebrachte stem krijgt ons 

koor een bepaald bedrag. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Het zou mooi zijn als je ook anderen, bij 

voorbeeld kinderen, familie of vrienden, die ook klant bij de Rabobank zijn, kunt overhalen om een stem op 

ons koor uit te brengen. Je begrijpt dat het van groot belang is zoveel mogelijk stemmen op ons koor te 

verzamelen. We kunnen extra inkomsten prima gebruiken. Alvast bedankt voor je inzet en medewerking. 

 

Foto’s 

Ria Mudde heeft ook van het Korenfestival weer een paar leuke foto’s gemaakt. Op onze website, onder het 

kopje  “Foto’s”, zie je ze afgebeeld. Leuk.  

 

Een hartelijke groet van Henk Lubberding 
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