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Ontvangers van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief wordt per mail naar alle leden en buitengewone leden verzonden. De leden die geen e-mailadres hebben, ontvangen de 
nieuwsbrief op een andere manier. Zo blijft iedereen betrokken bij het wel en wee van ons koor en weten ook onze buitengewone leden welke 
activiteiten op ons programma staan. 

Hierbij een verse nieuwsbrief met als belangrijkste 

onderwerp ons concert in Waalwijk.  

 

De maandag voorafgaand aan ons optreden, (maandag 

10 oktober)  hebben we helaas geen repetitie meer, 

omdat Marcus voor zijn studie enkele dagen in het 

buitenland moet zijn. Dat betekent dat we  3 oktober 

de laatste repetitie hebben voor het concert. Laten we 

die repetitie goed gaan benutten, zodat we in Waalwijk 

samen een mooi visitekaartje kunnen afgeven. Zing 

geconcentreerd, let goed op Marcus, maar zing ook 

met enthousiasme en met plezier en probeer dit over 

te brengen op het publiek.  

 

INFO T.B.V. ONS CONCERT IN WAALWIJK OP 16 

OKTOBER 2022. 

 

Vervoer: 

Het is handig om van tevoren even met elkaar af te 

stemmen hoe je in Waalwijk komt. Bijvoorbeeld door 

te carpoolen. Pik elkaar thuis op of spreek samen af op 

het Prins  Bernhardplein. Het adres van de kerk waar 

we gaan zingen is: 

Sint Jan de Doper Kerk, Sint Jansplein 2, Waalwijk 

 

Kleding: 

Heren: zwart kostuum, witte blouse en de 

muzieknotenstrikjes. De strikjes hebben de heren nog 

thuis.  

 

Dames: zwarte rok of zwarte broek met witte blouse of 

helemaal in het zwart. Niet mouwloos.  

 

Zwarte of huidkleurige panty. Daarbij het 

muzieknotensjaaltje. Deze sjaaltjes zal Nellie op 16 

oktober meebrengen. 

 

Aanwezig: 

Om 13.00 uur verzamelen we bij de hoofdingang van 

de kerk. Daar worden we opgewacht door iemand van 

de organisatie.  Daarna inzingen en om circa 14.00 uur 

samen koffie en thee drinken in de sacristie. Vanaf 

14.00 uur kan er al publiek de kerk inlopen en moet het 

inzingen afgerond zijn.  

 

Parkeren: 

Er is gelegenheid om voor de kerk te parkeren, maar 

ook in de directe omgeving van de kerk is er 

parkeerruimte. Dit is -volgens de organisatie- gratis. 

(Behalve op koopzondag maar dat is op 30 oktober) 

 

Start concert 14.30 uur.  

Welkomstwoord door de organisatie.  
 
Pauze 15.10  uur 
In de pauze is er voor koor en publiek koffie en thee in 
de kerk.  
 
Start na pauze: 15.25 uur.  
 
Einde concert circa 15.45 uur.  
Slotwoord door de organisatie. 
 
Wil je meer weten over de kerk waarin we gaan zingen 

kijk dan op:  

Vrienden van Sint Jan de Doper Waalwijk 

(vriendensintjanwaalwijk.nl)  

 
 
 
 

https://www.vriendensintjanwaalwijk.nl/
https://www.vriendensintjanwaalwijk.nl/
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Wat we gaan zingen: 
 

163   Free at last  

159 O Freedom 

320 Plaisir d’amour 

236 The long day closes 

416 Amigos para siempre 

292 Gabriëlla’s song 

412 The Awakening 

 

Pauze (circa 15 minuten) 

 

150 Slavenkoor  

139 We shall overcome 

330 Halleluja  

170 Thank you for the music. 

Eventuele toegift: 

399  I could have danced  

 

KBO NULAND 

De KBO Nuland heeft ons gevraagd om dit jaar hun 

Kerstviering op te luisteren. Natuurlijk werken we daar 

graag aan mee. Dus noteer alvast in je agenda de 

datum van woensdag 14 december, dan worden we ’s 

middags in De Meent verwacht. Meer details volgen te 

zijner tijd. 

 

NIEUWE LEDEN of niet….. 

Nico Broers uit Oss heeft ons na 2 repetities laten 

weten af te zien van het lidmaatschap.  De 

belangrijkste reden hiervoor was dat hij te veel moeite 

had om ons bij te benen en zich ons repertoire eigen te 

maken. Jammer.  

 

VERJAARDAGEN OKTOBER 

 

 

  

Miranda Ruijssenaars 15 okt 

Kitty Wolf 23 okt 

  

Miranda en Kitty nu al van harte gefeliciteerd en 

een hele mooie verjaardag gewenst! 

 

AGENDA 2022 

• 16 oktober, 13.00 uur aanwezig zijn in 
Waalwijk, aanvang concert 14.30 uur  

• 14 december, ’s middags opluisteren 
kerstviering KBO in De Meent in Nuland 

• 18 december, aanvang 19.00 uur, 
Kerstconcert in De Meent  

• 19 december, aanvang 19.00 uur, 
Kerstconcert Sint Jozefoord. 

 

TOT SLOT 

We kunnen zeggen dat de herfst er wel heel 
serieus werk van maakt momenteel, maar…… 

                                               Bekijk het van de 

                               zonnige kant,  

                               de meeste regen  

                               valt naast je. 

                                 

                                                   Namens het bestuur, 
                                                   Gerdien
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