
 

maandag, 4 maart 2013 

 
 

  Wisten jullie dat …… 
 
Ons “grote” koor momenteel bestaat uit 39 meiden, 11 jongens en 21 mannen. Als iedereen 

er is kunnen we nu dus met 71 mensen een optreden verzorgen. Vanuit de Aspiranten komt 
er later in het jaar nog nieuwe aanwas bij, namelijk 8 meiden en  

1 jongen. Een gezellige groep bij elkaar van verschillende leeftijden. 
Maar er is altijd plek voor nieuw talent! Zijn er nog kinderen die ook de gezelligheid van ons 

koor willen ervaren? Je bent altijd welkom. 

De popavond was weer uniek maar vergt ook heel wat 

inzet van onze leden en medewerkers. Zo moet:          
- alle catering worden geregeld                                   

- het podium worden opgesteld                                             
- het geluid goed worden verzorgd                              
- de zaal in feeststemming worden gebracht                 

- een programma worden gemaakt en de artiesten      
dienen zich voor te bereiden                                                  

- na afloop het koorhuis weer worden opgeruimd en 
schoongemaakt. Een hele organisatie dus.  

Langs deze weg iedereen hartelijk dank voor de inzet 

om deze avond wederom mogelijk te maken. Top !!        

 

Vorig jaar hebben we nieuwe koormappen aangeschaft. Helaas kan men het niet laten om 
aan de mappen te plukken tijdens de repetities en uitvoeringen waardoor een aantal mappen 

er nu alweer lelijk uitzien. 

Let er dus alsjeblieft op! Het is niet fraai met een optreden als de mappen er zo verslonsd 

uitzien. 

 

 

 

 

Signering Jan Smit  

Voorbereidingen                                                              Hircus Circus 
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Wat een feest, in één woord geweldig.  Dat is de beste omschrijving voor de popavond 2013.  
De eerste uren werden gevuld met jong talent, van playback, dans, of live zang met piano en 
gitaar, het zat er allemaal in. Ook aan de aankleding was gedacht, met een prachtige Annie, 

de nonnen uit Sisteract en echte diva’s, nu al. Na de pauze was op groot scherm te zien hoe 
onze talenten in oktober Ahoy op zijn kop hadden gezet. En dat had Jan Smit ook door, ieder 

gezin krijgt de dvd van dit jubileumconcert. Maar de optredens in het koorhuis waren ook nog 
niet afgelopen. ABBA is weer bij elkaar, het was lang oefenen voor drie nummers maar het 

was geweldig, inclusief kleding en dans. Toen om 21.30 uur het feest voor de kleinsten over 
was konden de wat oudere nog genieten van een spetterend optreden van Hircus Circus, het 
was top. Over deze avond kunnen we nog lang napraten.  

 

Agenda voor de komende week 

 
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- woensdagmiddag  Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur  

- zondag 10 maart jaarlijks uitje van de Benjamins en Aspiranten  
- zaterdag 16 maart zingen we de mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 

- zondag 24 maart zingen we de Palmpasen mis in de Vincentiuskerk om 11.30  
 
Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.  

 

 
 

 


