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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. 

SPECIALE KERSTEDITIE 

En dan is het alweer december. Tot en met 2019 de 

maand waarin we jaar op jaar traditiegetrouw 2 

kerstconcerten verzorgden; een in De Meent en een 

op Sint Jozefoord. En nu, na een paar jaar stilte met 

kerst, màg het weer! En dan ook meteen 3 

kerstoptredens.  Want dit jaar komt de kerst- 

uitvoering bij de KBO er ook bij. Sowieso een volle 

week dus. Maar dan bereikt ons het verdrietige 

bericht dat Beppie van Zuijlen-Gevers is overleden en 

dat haar afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 16 

december. Onze komst en zang wordt op prijs gesteld. 

Beppie was  trouw lid van ons koor vanaf 1975, dus 

aan een dergelijk verzoek geven wij natuurlijk gehoor.  

En zo komt het dat we, zomaar 4 keer present moeten 

in één week. Dat is nogal wat. Vandaar dat we in deze 

nieuwsbrief even alles op een rijtje zetten. Hieronder 

zie je wanneer we zingen, wat we zingen, waar we 

zingen enz.  

 

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 AFSCHEID BEPPIE 

 

Aanwezig zijn: uiterlijk 09.00 uur 

Plaats: Foyer van Crematorium Maaslanden, Abt van 

Engelenlaan 1 te Vlijmen 

Aanvang afscheid: 09.15  uur 

Kleding dames: zwart met rode roos 

Kleding heren: zwart, wit overhemd, rode strik 

Koffie/thee: na afloop van de dienst is iedereen 

uitgenodigd om aan de koffietafel deel te nemen. 

 

PROGRAMMA 

150 Slavenkoor 

93 Ave Verum Corpus 

 

Dan nu de kerstconcerten. 

 

WOENSDAG 14 DECEMBER 2022  

KERSTVIERING KBO  

 

Aanwezig zijn: uiterlijk 13.30 

Plaats: De Meent in Nuland, zaal de Lage Kant 

Aanvang concert: 14.00 uur 

Kleding dames: zwart met rode roos 

Kleding heren: zwart, wit overhemd, rode strik 

Koffie/thee: in de pauze in zaal de Lage Kant 

 

PROGRAMMA 

Samenzang: Wij komen tezamen  

38 Born to wear a  crown  

6 Frohlocke du Erde  

Samenzang: Hoe leit dit kindeke  

26 Minuit Chrétien  

29 Stille nacht  

Samenzang: Midden in de winternacht  

24 Calypso Carol  

PAUZE  

8 Les cloches du hameau  

14 Angels Carol  

35 Happy Christmas (war is over)  

Samenzang: I am dreaming  

36 Messiah bright morning star  

43 Christmas Classic Celebration  

We wish you a merry Christmas.  
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ZONDAG 18 DECEMBER 2022  

KERSTCONCERT IN DE MEENT 

 

Inrichten zaal: 09.00 uur, àlle hulp is welkom. 

Aanwezig zijn voor concert: 18.15 uur 

Aanvang concert: 19.00 uur 

Kleding dames: zwart, Nellie brengt de corsages mee 

Kleding heren: zwart kostuum, wit overhemd, Nellie 

brengt de strikjes mee. 

Koffie/thee: na het inzingen in café De Meent 

 

PROGRAMMA 

135 Verleih uns Frieden 

24 Calypso Carol 

35 Happy Christmas (war is over) 

412 The Awakening 

26 Minuit Chrétien 

59 Song of peace 

38 Born to wear a crown 

29 Stille nacht 

PAUZE 

8 Les cloches du hameau 

Samenzang: Wij komen tezamen 

36 Messiah bright morning star 

130 What sweeter music 

92 Frieden 

43 Christmas Classic Celebration 

4 Wiegenlied 

 

Na afloop corsage en strik zelf mee naar huis nemen 

voor het concert op Sint Jozefoord. Na concert Sint 

Jozefoord corsage en strik weer inleveren bij Nellie. 

 

 

 

MAANDAG 19 DECEMBER 2022  

KERSTCONCERT SINT JOZEFOORD 

 

Aanwezig zijn: 18.15 uur 

Plaats: Sint Jozefoord, Nuland 

Aanvang concert: 19.00 uur 

Kleding dames: zoals op 18 december 

Kleding heren: zoals op 18 december 

Koffie/thee: in de pauze in vergaderzaal 1e etage 

Na het concert biedt Sint Jozefoord iedereen een 

consumptie aan in het restaurant beneden. 

  

PROGRAMMA 

135 Verleih uns Frieden 

24 Calypso Carol 

35 Happy Christmas (war is over) 

Samenzang Wij komen tezamen 

412 The Awakening 

26 Minuit Chrétien 

59 Song of peace 

38 Born to wear a crown 

29 Stille nacht 

Samenzang Hoe leit dit kindeke 

PAUZE 

8 Les cloches du hameau 

36 Messiah bright morning star 

Samenzang Midden in de winternacht 

130 What sweeter music 

92 Frieden 

43 Christmas Classic Celebration 

4 Wiegenlied 

Samenzang De herdertjes lagen bij nachten 
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VERJAARDAGEN DECEMBER EN JANUARI 

DECEMBER  

Marie-Louise Curcija 12 dec 

Wim Roos 24 dec 

Jan van den Berk - Buitengewoon lid 24 dec 

Arnold Tromp - Lid van Verdienste 27 dec 

JANUARI  

Jan van den Heuvel 1 jan 

Mathieu van der Burgh, lid van verdienste 10 jan 

Ernest van Hövell 20 jan 

Henk van Helvoirt 25 jan 

Tonnie Hanegraaf 27 jan 

 

Iedereen  van harte gefeliciteerd en nog vele 

jaren gewenst! 

 

 

 

AGENDA 2022 / 2023 

• 14 december, opluisteren   

• Kerstviering KBO in De Meent in Nuland 

• 18 december, Kerstconcert in De Meent  

• 19 december, Kerstconcert Sint Jozefoord 

• 18 januari 2023 bestuursvergadering 

• 13 februari 2023 algemene ledenvergadering 

• 24 juli 2023 laatste repetitie/zomerstop 

• 3 september 2023 start na zomerstop 
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