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NIEUWSBRIEF JULI 2018 

 

Laatste en eerste repetitie 

Maandag, 16 juli, is onze laatste repetitieavond voor de zomervakantie. Samen met maandagavond, 9 juli, 

hebben we dus nog twee avonden om het repertoire voor de WIEZO onder de knie te krijgen. Probeer zoveel 

als mogelijk aanwezig te zijn, want hier en daar wringt het nog. 

Maandag, 28 augustus starten we weer. We gaan dan aan de slag met ons programma voor het Korenfestival  

te Nijverdal op zaterdag 15 september. 

Na 15 september volgt onze medewerking aan het concert van het Chr. Mannenkoor in Vriezenveen op 

zaterdag, 17 november. 

Tussentijds gaan we ook al bezig met de voorbereiding van ons Kerstconcert op zondag, 16 december. 

We hoeven ons in het tweede halfjaar dus niet te vervelen. 

Al deze data vinden jullie ook terug op onze website onder het kopje “Voor Leden” en dan “Agenda”. 

Ook deze nieuwsbrief vind je onder het kopje “Voor Leden”. 

 

Fietsen en barbecue 

Zaterdag, 14 juli a.s., staat onze jaarlijkse fietstocht en de afsluitende barbecue weer op het programma. 

De organisatie ligt in handen van Tonny Beukers dus weten we dat alles prima geregeld is. 

Ook dit jaar kunnen we weer terecht in het clubgebouw van korfbalvereniging Blauw/Zwart. Ingang voor 

fietsers aan de Vriezenveenseweg. Zij die met de auto komen moeten parkeren aan de Lageveldsweg. 

Graag om uiterlijk 13.15 uur aanwezig. 

 

WIEZO 

De organisatie van de WIEZO rekent weer op ons en we zijn ingepland op vrijdagmiddag, 20 juli a.s.  om 

15.00 uur. Graag om 14.50 uur aanwezig bij het Marktpodium tegenover Gasterij “De Oale Markt”, 

Onze outfit is onze koorbroek met gilet en de bijpassende vlinderdas en zwarte manchetknopen 

Onze repertoire komt uit de volgende liederen: 

1. A Je To   nr. 043 

2. Shenandoah   ongenummerd (warming up nummer) 

3. The Lion sleep Tonight  nr. 524 

4. Singen Sie Hamburgisch?         Ongenummerd 

5. Ik zou wel een willen weten nr. 260 

6. You never walk alone  ongenummerd 

7. So schön war die Zeit  nr. 507 

8. Kriminaltango   nr. 302 

9. We’ll meet again  nr. 576 

10. Tzena    nr. 544 

Deze liederen graag op deze volgorde aanstaande maandag in je koormap. 

Probeer, als het maar enigszins kan,  aanwezig te zijn. 
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Privacyverklaring. 

Ik heb nog niet van iedereen het ingevulde antwoordformulier i.v.m. het privacyreglement terug gekregen. 

Graag uiterlijk op vrijdag 20 juli bij de WIEZO inleveren. 

 

Prettige zomerdagen. 

Niet iedereen is de komende repetities aanwezig. Daarom wenst het bestuur jullie via deze weg een prettige 

en zonnige zomertijd toe. En voor degenen die nog met vakantie gaan een fijne en ontspannen tijd. 

De leden, die momenteel in de ziekenboeg zitten wensen we het beste en  beterschap toe. 

Hopelijk kan iedereen bij de start van het nieuwe seizoen weer aanwezig zijn. 

 

 

Namens het bestuur een hartelijke groet van 

Henk Lubberding 

 

 

 

 

 

 

 


