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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 
 

KOFFIECONCERT 

Zondag, 25 september, om 12.00 uur houden we een koffieconcert in 

zalencentrum Het Anker. Inclusief een pauze denken we zo’n één tot anderhalf 

uur bezig te zijn. 

Ons tenue is: koorbroek met gilet en bijpassende vlinderdas, kooroverhemd met 

zwarte manchetknopen. 

Graag om 11.30 uur aanwezig om in te zingen en een kopje koffie te drinken. 

Het publiek krijgt bij binnenkomst koffie met iets erbij aangereikt. 

Tussendoor is er nog een keer koffie en er is tijdens een korte pauze ook weer 

koffie voor ons. 

Ons repertoire is alsvolgt: 

• Mnogajal leta  

• Plovi Plovi   nr. 434 

• Amazing grace  nr. 34.1 

• Vrede    nr. 568 

• Love changes everthing nr. 335 

• Mull of Kintyre  nr. ? 

• Tutti frutti   nr. 546-A 3 

• The Rose    nr. 549 

• Alles wat ademt   nr. ? 

• We’ll meet again  nr. 576 

• Leu loat ’t ow goodgoan 

Graag op deze volgorde in jouw concertmap.  

Naast deze liederen zijn er meezingers uitgereikt: 

1. Het kleine café aan de haven 

2. Sophietje 

3. Schön ist die Jugendzeit. 

Ook deze graag in jouw concertmap 

Lees de tekst van deze meezingers thuis nog eens een paar keer door zodat je 

deze gemakkelijk kunt meezingen.  
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GENERALE REPETITIE 

Op zaterdagmorgen 24 september houden we van 10.00 tot 11.00 uur een 

generale repetitie in Het Anker in de zaal waar we de volgende dag ook ons 

koffieconcert geven. 

Graag op tijd aanwezig in je gewone burgerkleding. 

Er is geen koffie dus eerst thuis maar een bakkie nuttigen. 

 

FOTOSESSIE. 

Onlangs hebben we een fotosessie gehouden. Vooral de gezamenlijke foto op de 

brug is erg geslaagd en siert onze website, zodra je die opent. 

De foto’s per stemgroep zijn weinig speels en zijn wat minder geslaagd. 

We kunnen dat overdoen. Onze fotograaf Rob Nijhuis is aanwezig bij ons 

koffieconcert en hij wil kijken of we na afloop van dat concert ergens in of rond 

Het Anker per stemgroep een nieuwe foto kunnen maken. We zijn dan toch in ons 

koorkostuum met gilet zodat we niet een nieuwe datum hoeven te plannen. 

 

RABOClubSupport 

Heb je als RABO-klant al een stem uitgebracht op ons koor? Tot 27 september 

kan dat nog. 

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Henk Lubberding 
 


