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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019 

 
Zo vlak voor het nieuwe zangseizoen, waarin we ons 50 jarige bestaan vieren, zijn er een aantal mededelingen. 

 

START SEIZOEN. 

Aanstaande maandag, 26 augustus, starten we om 20.00 uur weer met onze repetities. We hopen elkaar,  na 

weken van rust en een wel of niet verdiende vakantie, weer in goede gezondheid te ontmoeten. 

 

ZIEKEN. 

Niet iedereen zal aanstaande maandag in goede gezondheid aanwezig zijn.  

Gerrit van de Kolk hoopt in de loop van dit seizoen weer aan te haken, maar nu zit dat er nog niet in. 

Henk Joosten verbleef langer in het ziekenhuis dan die ene week die gepland was. Door allerhande complicaties 

en extra zorg verbleef hij zo’n 4 weken in Drachten. Gelukkig is hij weer thuis en hij hoopt aanstaande maandag 

weer present te zijn.  

Arie Prinsen heeft nog erg veel pijn aan zijn voet. De wond wil niet dicht en het gehoopte herstel blijft uit. We 

hopen dat hij in de loop van dit jaar zijn plek in het koor weer kan innemen 

Een kaart, een telefoontje of een bezoekje wordt, na een afspraak, door Gerrit en Arie op prijs gesteld. 

 

EXTRA OEFENOCHTEND EN FOTO 

Aangezien we al op 12 oktober ons najaarsconcert hebben is een extra repetitie geen overbodige luxe. De tijd 

dringt. Dus graag op zaterdag 21 september a.s. om 10.00 uur in de Kapel voor een extra oefentocht. 

 

Omdat onze officiële foto op de website een paar gezichten laat zien die niet meer in ons midden zijn (Gerrit 

ter Keurs, Kees de Rooij en Arie Kraak) wordt het, aan het begin van ons jubileumjaar,  tijd voor een nieuwe 

foto. We proberen dat aansluitend op onze extra repetitie van 21 september te doen. Dit houdt in dat we op 

deze repetitie verschijnen in onze koorbroek, met gilet en bijpassende vlinderdas en zwarte manchetknopen. De 

foto wordt genomen op de onze bekende plek bij de vijver voor het gemeentehuis  

 

NAJAARSCONCERT. 

Op 12 oktober houden we om 20.00 uur ons najaarsconcert in de Gereformeerde Kerk hier in Wierden. Wij doen 

dat samen met het Russisch Vocaal Ensemble uit Almelo en het Talenten Jeugdkoor Multipli Voices. Het belooft 

een zeer mooie avond te worden 

Het repertoire en de volgorde zijn nog niet definitief vastgesteld maar jullie worden verzocht de volgende 

liederen aanstaande maandag in jullie concertmap te hebben. 

 

1. Die launige Forelle,  (nr. 120)    

Nr 1, 3, 7en 9 

2. Im Abendrot   (nr. 261) 

3. Ritters Abschied  (nr. 456) 

4. Mein kleiner grüner Kaktus, (nr. 353) 

5. In der Ferne   (nr. 262) 

6. Bajazzo   (nr. 046) 
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7. Die Nacht,   (nr. 106) 

8. Pastorale,   (nr. 438) 

9. The Rose   (nr. 549) 

10. When I’m 64,   (nr. 601) 

11. We’ll meet again  (nr. 576) 

12. Priesterkoor,   (nr. 437) 

13. Alles wat ademt,  (nr. 044)          (wordt maandag uitgereikt) 

14. Conquest of Paradise,  (nr. 081)          ( wordt maandag uitgereikt)   

 

 

VERDERE ZAKEN IN 2019. 

Onze repetitie-avond op maandag 11 november vervalt. Bij wijze van uitzondering wil de Kapel deze avond 

graag vrijhouden voor een belangrijke bijeenkomst. We hebben hiervoor begrip. 

 

Op woensdag, 18 december wordt er een Volkskerstzang (Christmas Sing-A-Long) georganiseerd. Dit keer niet 

met 2 of 3 vaste koren maar met een projectkoor bestaande uit zangers van alle koren in Wierden. In 

september komt hiervoor een officiële oproep. Ben je geïnteresseerd noteer dan vast deze datum in je agenda. 

 

Zaterdag, 21 december, van 14.00 tot circa 15.00 uur werken we mee aan een Kerstdienst voor met name 

ouderen. Deze dienst is in de RK. Kerk. 

 

EVENEMENTEN IN 2020 

In ons jubileumjaar staat er heel wat te gebeuren 

Op vrijdag,3 april, begint er aan het eind van de middag een receptie in het Ontmoetingscentrum bij de 

Gereformeerde Kerk. 

 

Op maandag, 4 mei zullen we ongetwijfeld weer meewerken aan de Dodenherdenking. 

 

Zaterdag, 6 juni is onze feestelijke jubileumvaartocht op de IJssel en op 

 

Zaterdag 14 november vieren we ons Jubileum met een klinkend concert in de Gereformeerde Kerk. 

 

2020 sluiten we op zondag, 20 december af met een Kerstconcert in de Oude Blasius in Delden. We doen dat 

weer samen met het kinderkoor “Zingen Maakt Blij” 

 

 

Zoals jullie zien was er weer heel wat te vertellen. Noteer de diverse data al vast in je agenda. Uiteraard vind 

je deze data, evenals deze Nieuwsbrief, terug op onze website onder het kopje “Voor leden” 

 

    

Hartelijke groet, 

namens het bestuur 

Henk Lubberding. 

 


