
  

 

 

Nieuwsflits 8-2020 

 

Zover wij weten is gelukkig iedereen nog gezond en wel!  
 
Oefenen 
Tot begin juni zullen er geen repetities zijn. Wij moeten afwachten hoe de zaak er dan voorstaat. Misschien/hopelijk 
kunnen wij daarna weer beginnen en verder plannen. Blijf intussen oefenen! 
De nieuwste oefenbestanden van Ago staan nu op een afgeschermd youtube kanaal. Via links kom je meteen bij de 
bestanden. Je hoeft dus niet meer eerst naar de website te gaan. Zodra er nieuwe bestanden zijn wordt de 
betreffende link per mail verstuurd. 
Partituren jubileumconcert 
Er is een begin gemaakt met werken aan het jubileumconcert. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen over alle 
partituren beschikt. Het hele pakket kan bij mij (Tetterodestraat 57)worden opgehaald. Ik zal het op gepaste afstand 
overhandigen. Laat even weten als je niet kan komen. Wij zorgen er dan voor aan-huis-bezorging.  
Afhalen kan vanaf nu (donderdag 2-4-2020) en morgen (vrijdag) van 9:00 tot 22:00 uur 
 
Kosten: € 8,55 Krönungsmesse plus € 4,45 kopieën; totaal € 13,- graag snel overmaken op NL80INGB0004468728 
o.v.v. partituren jubileum  
 
Ook zal ik aan de deur vragen of je deze partituren hebt. Indien niet, krijg je er z.s.m. een kopie van: 
Fauré                      Lauridsen                     Elgar                            Whitacre 
cantique     sure on this…              the snow                    hebrew love songs 

                           
 
Ledenaantal 
Een aantal leden heeft inmiddels afscheid genomen van het koor. Van sommigen is dat al bekend maar hier nog eens 
alle namen.  
Henk Mooij – verhuisd  
Marion Ferwerda – werkdruk 
Ton Mulder – leeftijd; Ton was ruim 22 jaar een zeer betrokken lid!  
Cornelie Goedhuis – nieuwe baan in Luxemburg; was 19 jaar lid en vele jaren onze penningmeester! 
De planning was dat er tijdens de generale van het voorjaarsconcert gelegenheid zou zijn om persoonlijk afscheid te 
nemen en iedereen te danken voor hun inzet tijdens hun lidmaatschap. Door de omstandigheden moet het nu via 
deze weg. Mocht je nog een persoonlijke boodschap willen overbrengen antwoord dan niet op deze mail maar 
gebruik hun persoonlijk adres. Hun huisadres en mailadres staat nog in de portrettengalerij op de ledensite. 
 
 
Repetitieschema 2020 

Datum 19:45  20:00 – 21:00 P 21:15 –  22:00 
 Inzingen  

 
Agenda 2020/21 



14 juli  slotavond > vakantie  
1 september start repetities 
12 dec  WO, generale 14-17 uur 
13 dec  WO, Philharmonie 
16 feb 2021 feestelijke repetitie 
2 mei  jubileumconcert Philharmonie 
1-2-3- okt koorreis 
 
Afwezig  Ben je afwezig op repetitie/concert, meld je dan af bij je stem coördinator:  
Sopranen:  Marianne Marcelis mail: m_marcelis@planet.nl   tel: 023-5472469 

Alten:  Jeannette Weustink mail: j.weustink@quicknet.nl  tel: 023-5378985 
Tenoren: Sip Vermeij  mail: sipvermeij@kpnplanet.nl   tel: 023-5270043 
Bassen:  Bert van Beek  mail: bertentiny.vanbeek@gmail.com   tel: 023-5324171   
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