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NIEUWSBRIEF JULI 2022 
 

OVERLIJDEN HENDRIK JAN VRIELINK 

Zondag bereikte ons het trieste bericht dat Hendrik Jan Vrielink vorige week op 

81-jarige leeftijd is overleden. Hendrik Jan verbleef de laatste maanden in een 

afdeling van ’t Wedervoort. 

Hij was als tweede tenor ruim 40 jaar aan ons koor verbonden, waarvan de 

laatste jaren als steunlid. 

De begrafenis heeft op maandag, 11 juli, in kleine kring plaatsgevonden in het 

Gelderse Laren. Voorafgaande aan onze repetitie op maandag 11 juli hebben we 

stilgestaan bij zijn overlijden. 

 

FOTOSESSIE. 

De uitgesteld fotosessie van ons koor is nu ingepland op zaterdag 27 augustus 

om 11.00 uur. Rob Nijhuis, onze “hoffotograaf” zal dan een paar nieuwe plaatjes 

schieten. 

Ons tenue zal dan zijn: onze koorbroek met gilet en overhemd met zwarte 

manchetknopen. 

We zijn nog op zoek naar een geschikte en passende locatie. Daarover worden 

jullie tijdig geïnformeerd. 

 

FIETSTOCHT EN BARBECEU 

Er hebben zich zo’n 40 deelnemers aangemeld. De weersverwachting is prima. 

Zij die meedoen met de fietstocht worden verzocht om a.s. zaterdag, om 13.00 

uur aanwezig te zijn op het terrein van korfbalvereniging Blauw Zwart, ingang 

Vriezenveenseweg. Als je alleen deelneemt aan de barbecue word je verzocht 

omstreeks 15.00 uur aanwezig te zijn.  Er is een verloting met mooie prijzen, dus 

wat geld op zak is aan te bevelen. 

Alle deelnemers een gezellige middag toegewenst. 

 

KOFFIECONCERT 

Zoals al eerder is meegedeeld houden we op zondag, 25 september, om 12.00 uur 

een koffieconcert in zalencentrum Het Anker. De tijdsindeling is ongeveer 

alsvolgt: van 12.00 tot 12.20 zang, van 12.20 tot 12.40 koffie met cake voor 

zangers en bezoekers en van 12.40 tot 13.00 opnieuw zang. 

Ons tenue is ook dan: koorbroek met gilet en overhemd met zwarte 

manchetknopen. Aan het programma wordt gewerkt. 
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VAKANTIE. 

Tot slot wenst het bestuur iedereen die nu op vakantie is of dat nog voor de 

boeg heeft een mooie en plezierige periode toe. 

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Henk Lubberding 


