
                                                                       

 

 

      

          

 

 

                  Nieuwsflits 26-2022 

 

 

Geen zaterdag 24 september maar zaterdag 31 oktober  extra repetitie                                                                                                                                       

Krijgen jullie al het- heen- en- weer? Excuses dat we de voorgenomen datum voor 

onze extra repetitie toch gaan verzetten. 

In eerste instantie leek het gezien Ago’s drukke agenda niet mogelijk om in de 

maand oktober de gewenste repetitie te plannen. Er is nu toch nog een gaatje 

gevonden. Deze datum heeft als voordeel dat we dan de noten al kennen, waardoor 

we m.n. muzikaal de puntjes op de i kunnen zetten. Tijd van de zaterdagse repetitie: 

van 10-13.00 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 

 

Weekend 

Eefke, Kees, Anneke en Emma hebben, als jubileumcommissie,  bergen werk verzet 

voor en achter de schermen: DANK! We hebben een zeer geslaagd weekend achter 

de rug, hebben we teruggekregen van de aanwezige leden. Het weekend gaf de 

gelegenheid om met mensen te spreken die je nog niet eerder sprak. We hebben 

genoten van het schitterende duingebied en de goede catering. Zaterdagavond 

trapte Toon Hermans af en genoten we verder o.m. van Piazzola door Arie, Hans en 

Els met danspartner. De workshops van Elizabeth Kooy en Ago leverden 

interessante en bruikbare gezichtspunten op. Over de karaoke was men wat 

verdeeld. De laatste diehards zijn tot middernacht blijven zingen; hun slotnummer: 
Oehoe oehoerend hard kwamen zi-j doar angescheurd Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA. 

 Het concert in de hervormde kerk in Schoorl leverde  deels behalve groot applaus  

zelfs een staande ovatie en een vrijwillige bijdrage van €203,10. 

Volgend jaar weer een koorweekend? 

 

Gewijzigde tijden repetitie  

We hebben in overleg met Ago de repetitietijd wat uitgebreid: met ingang van a.s. 

dinsdag de 22e oefenen we voortaan van 19.30- 20.15 uur. 

We zorgen ervoor dat we de informatie schriftelijk op orde hebben, zodat een extra 

praatje vooraf van de voorzitter uitzondering is, en dus tot een minimum wordt 

beperkt. 

De pauze is om 21.00 uur; we starten de repetitie dan weer op om 21.15 uur, zodat 



we nog een uur kunnen repeteren. 

Antoon let op de tijd en er is een pauzebel voorhanden. Maar natuurlijk werkt het 

allemaal het meest efficiënt als we zelf op de tijd letten,  thuis op de noten studeren: 

zie huiswerkschema, en tijdens de repetitie geconcentreerd zijn. 

 

Remonstrantse kerk 

We hebben nog 2 repetities te gaan, namelijk de 22e  en de 27e september, in de 

Nieuwe Kerk. Daarna hebben we de Remonstrantse Kerk als nieuwe locatie en zijn 

we in ieder geval voor een jaar verzekerd van een vaste plek. 

De kerk heeft 3 ingangen, maar we zullen de ingang aan de Prins Hendrikstraat 

gebruiken. In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen de fietsen niet in de tuin, 

maar uiteraard wel aan het hek of in de gratis stalling op de Botermarkt of 

Tempeliersstraat. Na 19.00 uur heeft de parkeergarage Raaks een vast nachttarief 

(tot 8.00 uur €3,32). 

Er zijn 2 koffie automaten die op €1,- muntstuk werken. We gaan kijken of we dat 

binnen de pauzetijd rond krijgen of dat het toch te lang duurt en we over moeten 

stappen naar zelf gezette koffie. Ook de thee is €1,-  

Spaar dus alvast euromunten van €1,-! Of we later gedeeltelijk naar een ander 

systeem overgaan, zal gedurende de maand oktober blijken. 

 

Terugbetalen 

De stickers die je nog in je bezit hebt zullen  we op den duur terugbetalen. We zullen 

ook nog een lijst maken van de deelnemers aan het weekend die uiteindelijk zich om 

een variëteit aan redenen hebben teruggetrokken.  

 


