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Warm 
 
Het Duincafé beschikt over een ruimte met airco. Met het oog op de te verwachte 
temperatuur is geregeld dat we daar gebruik van kunnen maken. We hopen jullie 
allemaal morgen 19 juli  te zien op de Duinborrel 17-19 uur. Anders alvast een hele 
fijne vakantie en tot de eerste repetitie na de zomervakantie: dinsdag 23 augustus in 
de Nieuwe Kerk. 

 

Jubileumweekend 
 
De Jubileumcommissie is de laatste puntjes op de i aan het zetten. De mogelijkheid 
voor inschrijven en mutaties sluit op 19 juli as.na de duinborrel. De uitnodiging om 
deel te nemen aan dit weekend geldt ook voor projectleden! 
 
De checklist met de ons bekende gegevens van de deelnemers ligt ook dan weer 
klaar. Controleer aub of de gegevens kloppen (deelname beide dagen/alleen 
zaterdag/alleen zondag; keuze 1 of 2persoons kamer). Als je hebt gekozen voor een 
gedeelde kamer kun je ook opgeven met wie je een kamer wilt delen. Op basis van 
deze gegevens gaan we de definitieve reservering doen. 
 
Zoals al eerder is verteld, verblijven we in het Dopersduin. Nieuwsgierig naar dit 
onderkomen? Bezoek de website www.dopersduin.nl. 
 
Eefke Rädecker, 
Namens de jubileumcommissie. 
 
 
Dank je wel Marianne! 
 
Marianne heeft ons  laten weten dat ze haar bestuurszaken met ingang van de 
zomervakantie wil neerleggen. 
Marianne heeft zich langdurig warm gelopen voor het lief en leed van de koorleden. 
Verder nam ze veel  taken op zich rond concerten.  
In de afgelopen periode heeft Leneke een deel van de taken van Marianne 
waargenomen, evenals taken van het secretariaat. We kiezen er niet nu voor om het 
aantal bestuursleden uit te breiden. 
We willen Marianne als dank voor al dat bestuurswerk in de afgelopen jaren, na de 
vakantie in het zonnetje zetten.  
 
 

http://www.dopersduin.nl/


Mozertconcert 
 
We zijn er uit met de Philharmonie: onze generale is in de Philharmonie op zaterdag 
5 november 14.30-17.30 uur. Dat betekent dat je om 14.30 uur helemaal klaar staat 
op het podium in de Grote Zaal. Het is fijn dat het gelukt is om de generale in 
dezelfde zaal te houden als waar het concert plaats vindt.  
Noteer het alvast goed in je agenda. 


