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  Teks 

Uiteraard zal tijdens de koorrepetities ook het populaire 
repertoire aan bod komen. Er wordt gestart met een nieuw lied: 

The rhythm of life (4-stemmig). Het is dus heel belangrijk dat 
iedereen komt repeteren. 
Op dinsdag wordt de repetitie door Willemijn en Stephan 

gegeven. Op donderdag door Frank en op woensdag en vrijdag 
door Juliette. Op de woensdag zal Juliette meer aandacht gaan 

besteden aan ademhalings- en stemtechniek. Zelfs korte 
individuele zanglessen zijn mogelijk, maar dan wel met de rest 
van de groep als toehoorder. Leerzaam en leuk. 

Iedereen is welkom op minimaal één van de repetitieavonden. 
  

Vorig jaar was er een grote instroom aan 
nieuw talent, er kwamen veel Benjamins bij. 

Dat is super leuk en wat al vaker is gezegd: 
“iedereen is van harte welkom”. Hopelijk 

komen er dit jaar weer zoveel. 
  

Natuurlijk verlaten er ook wel eens leden het 
koor. Helaas gebeurt dit vaker bij de 
overgang naar de middelbare school. Toch 

jammer van alles wat er is geleerd en zeker 
van alle gezelligheid. Iedereen hoort erbij, 

ook de oudere leerlingen. Dat maakt het koor 

compleet. 

Langzaam gaan we de donkere dagen weer tegemoet. Het is dan ook fijn om te weten dat het 
koor een koorbusservice heeft voor alle scholieren op de basisschool. Wil je gebruik maken 

van de service neem dan even contact op met de betreffende chauffeur. En als je een keer 
niet opgehaald hoeft te worden laat het dan altijd even weten, bij voorkeur via SMS of 

Whatsapp, zodat de chauffeur niet voor niets rijdt. 

Dinsdag Fred Zwarthoed 06-21856836 

Woensdag (geen koorbusservice) 
Donderdag EdwinBond  06-46357028 

Vrijdag Rohald Kluft  06-39708471 
 
Alle dames die zich weer hebben ingezet om het koorhuis na de vakantieperiode lekker fris te 

maken willen we langs deze weg nog van harte bedanken. 
 

Laren 2012 

 

De zomervakantie en de kermis zijn weer achter de rug. Hoog tijd om er nu weer actief tegen 

aan te gaan. Tijdens de eerste repetities is al een start gemaakt met de mis van Van der Peet 
en de mis van Hassler. De mis van Van der Peet heeft het koor voor het laatst gezongen in 

2006, dus die heeft nog wel een paar repetitie-uren nodig. 
Cor van der Peet (1900 - 1987) was priester in de Congregatie van de priesters van het Heilig 
Hart van Jezus. Hij studeerde onder meer aan het beroemde Parijse muziekinstituut Schola 

Cantorum, waar de kerkmuziek centraal staat, en later bij Hendrik Andriessen. Hij 
componeerde zowel in het traditionele als in het modernere idioom, voornamelijk (maar niet 

alleen) geestelijke koorwerken. Een deel van zijn werk werd uitgegeven door Annie Bank.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1900
http://nl.wikipedia.org/wiki/1987
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Andriessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annie_Bank


 

 

 

Agenda voor de komende weken 
 

- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur 
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 28 september mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 

- zaterdag 5 oktober mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
 

Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur 

 

Na de vakantie en de kermis zijn 
deze jongens klaar voor het 
nieuwe koorjaar. “Kom maar op 
we gaan ervoor!” 
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De papierbak voor het koorhuis 
zorgt dat de voorstraat netjes 

blijft als de bus aan het rijden 
is. 
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