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NIEUWSBRIEF APRIL 2018 
 

VOORJAARSCONCERT. 

Op zaterdag 21 april houden we ons voorjaarsconcert in de Gereformeerde Kerk aan de Spoorstraat. 

Het concert begint om 20.00 uur. Graag om 19.00 uur aanwezig. 

Ons tenue is onze koorbroek met wit overhemd en ons gilet met bijpassende vlinderdas en zwarte 

manchetknopen. 

’s Middags om 15.00 uur is er in diezelfde kerk een generale repetitie. Dat doen we gewoon in ons burger 

kloffie. 

De kaarten voor het concert kosten € 7,50 en zijn vanaf maandag a.s. te verkrijgen bij Wim Brinkers 

Wij zingen de volgende liederen:  

1. Sanctus,   nr. 472 

2. Tebe Pojem   nr. 519 

3. De Nacht   nr. 106 

4. You raise me up  nr. 614 

5. Tutti Frutti 1 en 2  nr. 546A 

6. Chanson d’amour  nr.   73 

7. Conquest of Paradise  nr.   81 

8. The Lions leeps tonight   nr. 524 

9. Sing a Song   nr. 506 

10. Kriminal Tango   nr. 302 

11. Tzena    nr. 544 

Deze liederen graag op deze volgorde aanstaande maandag in je koormap 

Aan ons concert wordt ook meegewerkt door het vrouwenkoor Milli Colori uit Vriezenveen en het landelijk 

bekende blokfluitensemble FEW uit Wezep. 

 

LEDENVERGADERING 

Op maandagavond, 23 april, om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in de Herv. Kapel. Op 

die avond is er dus geen koorrepetitie. De uitnodigingsbrief met bijbehorende stukken wordt jullie 

toegezonden. Het is uiteraard gewenst dat jullie zoveel als mogelijk aanwezig zijn. Bij afwezigheid graag bij 

mij afmelden. 

 

DODENHERDENKING 4 MEI. 

Traditiegetrouw werken we ook dit jaar  weer mee aan de jaarlijkse dodenherdenking. De te zingen liederen 

worden nog bekend gemaakt en tijdig uitgereikt. We verzamelen ons om 19.15 uur bij de Hervormde Kerk. 

Ons tenue is ons koorkostuum met zwarte vlinderdas en witte pochet en zwarte manchetknopen. 
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ANDERE OPTREDENS EN DATA. 

In de agenda voor de ledenvergadering vindt je op bladzijde twee een overzicht van belangrijke data in de 

rest van dit jaar. Noteer die vast in je agenda. Ook op de website vind je deze data terug. 

 

 

RABO CLUBKAS CAMPAGNGE 

Evenals vorig jaar hebben we ons als Mannenkoor weer aangemeld voor de RABO Club Aktie.  

Als je klant bent van de  RABO-bank kun je tussen 22 april en 21 mei in totaal 3 stemmen uitbrengen op 

verenigingen die jij een warm hart toedraagt. Elke uitgebrachte stem brengt geld op. De RABO-bank West 

Twente heeft in totaal € 185.000, -- beschikbaar gesteld. Een leuk bedrag en daar willen we graag een 

graantje van meepikken. Je mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op dezelfde vereniging. Omdat we ons als 

Mannenkoor hebben aangemeld maar ook  als Stichting Vrienden van het Mannenkoor kun je dus in principe 

jouw 3 stemmen allemaal op ons koor uitbrengen, te weten 2 op het Mannenkoor en één op de Stichting 

Vrienden van het mannenkoor.  Op de jaarvergadering komen we hierop nog terug. Doe mee en steun ons. 

  

 

Namen het bestuur een hartelijkegroet van 

Henk Lubberding 

 

 

 

 

 

 

 


