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NIEUWSBRIEF  DECEMBER  2018 
 
6  JANUARI  2019  :  JAARCONCERT ! 
 
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al aankondigden: op  6 januari 2019  hebben wij 
ons jaarlijks concert in De Speeldoos. Deze keer niet om 12.00 uur, maar om 14.00 
uur.  
Voor de eerste keer staat dit concert onder leiding van onze nieuwe dirigent Wilma 
van der Schoot. Samen met onze muziekcommissie is er een aansprekend en 
vernieuwend programma samengesteld.  
Met een aantal eigentijdse nummers, sommige heel bekend en een enkele 
onbekend, zoals “Brokeback Mountain Suite”. Natuurlijk is ook ruime aandacht voor 
klassieke mannenkoorzang bv. “Gloire Immortelle”, het soldatenkoor uit de opera 
Faust van Charles Gounod.  
 

 
 
Traditiegetrouw worden wij muzikaal ondersteund door Margret Bekkers. Ook het 
orkest Toermalijn, dat een gastoptreden verzorgd, zal ons bij een drietal nummers 
gaan begeleiden.  
 



Ook de winnaar van het Maurick Muziek Concours Maurits Bouma verzorgt een 
optreden. 
 
Laat u ook dit jaar weer verrassen! Kom genieten van een mooi concert en geniet 
ook van het enthousiasme en de nieuwe uitstraling van het koor. Neem gerust uw 
vrienden mee! 

 
 
 
Nieuws uit het koor: 
 
 
Repetitieruimte: Voorlopig blijven wij in de Speeldoos repeteren.   
 
De gezondheid van de voorzitter gaat vooruit, hij komt binnenkort weer meezingen. 
Hij heeft wel te kennen gegeven niet meer in functie terug te keren. Gelukkig hebben 
wij voor de komende tijd een plaatsvervanger kunnen vinden in de persoon van Ad 
van der Staak.  
 
Wat staat er het komend jaar verderop het programma? 
 
We hebben ons weer aangemeld om op een van de zondagen in de meimaand in de 
St. Jan te gaan zingen. We wachten nog op een bevestiging . 
 
Ook gaan wij in op een uitnodiging van de OLV kerk in Tongeren om daar een H.Mis 
te komen zingen. Daar maken wij een koorreis van op 28 april 2019. 
 
 
Ton Janssen 



 

 

    

 
 


