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NIEUWSBRIEF JULI 2017
WIEZO-optreden, vrijdag 21 juli.
Op vrijdagmiddag 21 juli treden we op tijdens de WIEZO-feesten. Ons optreden is ingepland goed 15.00 uur
en duurt zo’n 20 à 25 minuten. Graag uiterlijk 14.50 uur aanwezig bij het Marktpodium tegenover Gasterij de
Oale Markt, naast opticien Bökkerink.
Onze out-fit bestaat uit onze koorbroek, gilet met bijpassende vlinderdas, ons witte overhemd met zwarte
manchetknopen.
We zingen de volgende liederen:
1. Bella Mama
(warming-up nr. 5)
2. Das klinget so herlich (nr. 101)
3. You raise me up
(nr. 614)
4. Don’t fence me in
(nr. 132)
5. Kriminaltango
(nr. 302)
6. Aus der Traube
(nr. 27)
7. Mno ga ja ljeta
(kleine strook in repetitiemap)
De nr. 1 en 7 zingen we met de gesloten koormap onder de linkerarm.
De liederen graag a.s. maandagavond in bovengenoemde volgorde in de koormap.
Ook de komende maandagen de repetitiemap meenemen voor het zingen van andere liederen.

Fietstocht en barbecue
Zaterdag, 22 juli klimmen we weer, zoveel als mogelijk, samen op de fiets voor een tochtje door de landelijke
omgeving van Wierden met aansluitend een overheerlijke barbecue. Tonny Beukers heeft de organisatie in
handen dus zijn we er van verzekerd dat alles prima is geregeld. Mocht je vergeten zijn je aan te melden dan
kan dat a.s. maandag nog bij Tonny. De fietstocht start, zoals gebruikelijk, vanaf het sportcomplex van
korfbalvereniging Blauw/Zwart. Ook de barbecue is daar. Zij die alleen met de barbecue meedoen moeten
omstreeks 16.00 uur aanwezig zijn. Blauw/Zwart is te bereiken via de fietsingang aan de Vriezenveenseweg.
Kom je met de auto dan moet je parkeren op de parkeerplaats aan de Lageveldsweg, dat is bij de ingang van
het SVZW terrein. Parkeren aan de Vriezenveenseweg is verboden en kan je een bekeuring opleveren.
De kosten van de barbecue, € 10,-- per persoon, worden deze maand automatisch en gelijktijdig met de
contributie van je rekening afgeschreven.

Laatste en eerste repetitie.
Op maandagavond 17 juli houden we onze laatste repetitieavond in het St. Jansgebouw. Na zoveel jaren zal
het best even vreemd zijn dat we dit gebouw gaan verlaten.
Op maandagavond 28 augustus starten we onze repetities weer om 20.00 uur in de Hervormde Kapel aan de
Dahliastraat 4. Vanaf die datum gaan we daar hard aan de slag voor ons Najaarsconcert op zaterdag 18
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november. Voor het geval het thuisfront jou tijdens de repetities nodig heeft geef ik jullie hierbij het
telefoonnummer van de Kapel: 0546-572937.
Tot zover de mededelingen.
Ik wens een ieder, namens het bestuur, een goede en gezonde zomertijd toe.
Een hartelijke groet van Henk Lubberding
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