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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 
 

 

RABO-CLUB-SUPPORT 

Van 4 tot 25 oktober organiseert de RABO-bank weer de RABO-ClubSupport 

Voor het merendeel van jullie een bekend fenomeen als je bankiert bij deze 

bank. 

We hopen dat velen van jullie hier weer gebruik van maken en een stem 

uitbrengen op ons koor. 

In de achterliggende jaren leverde deze actie steeds ruim € 200,-- op voor onze 

clubkas. 

Probeer ook familie, vrienden en bekenden over te halen een stem op ons koor uit 

te brengen. 

 

REPETITIE 

Zoals de afgelopen weken al is meegedeeld gaan we maandag 27 september a.s. 

weer repeteren als vanouds. 

Dus van 20.00 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. En de anderhalve meter 

is voorlopig van de baan. Voor degenen die dat willen is er ook weer een nazit. 

Wel verwachten we dat iedereen die komt gevaccineerd is of zich recent heeft 

laten testen. Neem je verantwoordelijkheid naar de andere koorleden. 

Het is alweer een tijd geleden dat we op deze wijze bij elkaar kwamen daarom 

ter herinnering het volgende: 

In de pauze is het de bedoeling dat je betaalt voor jouw consumptie. 

Voor koffie/thee wordt er in de Kapel € 1,50 gerekend. Voor frisdrank € 1,70 en 

voor bier en wijn € 1,80.  

 

ANDERE TIJDEN REPETIES 

Blijkbaar is om 19.30 uur beginnen en om 21.30 uur eindigen, zoals we dat in de 

achterliggende weken deden, bij een aantal koorleden goed bevallen. 

Er gaan stemmen op dit ook te doen nu we weer volledig gaan repeteren. 

Het bestuur wil hier wel in mee gaan, mits iedereen daarmee akkoord is. 
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Denk hier eens rustig over na en overleg dit zo nodig met het thuisfront. 

Aanstaande maandag kunnen we daar dan over praten en eventueel al een 

beslissing nemen 

Kun je maandag niet bel me dan even als je de oude tijd van 20.00 tot 22.00 uur 

wilt handhaven. 

Dus voor alle duidelijkheid: a.s. maandagavond nog gewoon om 20.00 uur beginnen 

 

 

LEDEN. 

Jaap Oldenhuis Avenhuis heeft zijn lidmaatschap van het koor per 1 september 

helaas beëindigd. 

Daarmee komt ons koor uit op 40 zingende leden, waarvan 14 eerste tenoren, 9 

tweede tenoren, 9 baritons en 8 bassen.  

Henk Kok, bas, heeft te kennen gegeven lid te willen worden. We hopen dat hij 

zich thuis gaat voelen bij ons koor. In ieder geval vanaf deze plek een hartelijk 

welkom. 

 

  

Hartelijke groet namens het bestuur 

Henk Lubberding 

 


