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Nieuwsbrief Koor4Fun 

Naaldwijk, 31 maart 2022. 

 

Beste leden van Koor 4fun. 

 

Daar zijn we weer, toch nog even een paar zaken nader toelichten: 

Repetities April       OVERZICHT EXTRA REPETEREN PER STEMSOORT 

         TIJD: 19.15-19.45 uur 

-  

6 april aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Sopraan en Tenor    

13 april aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur  Alt 

20 april aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur  Bass 

 

- Repetities Mei 

4 mei aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Sopraan en Tenor 

Let op: om 20.00 uur 1 minuut stilte 

11 mei aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Alt 

18 mei aanvang 20.00 tot 22.00 uur  (opnames voor het Varend Corso)  Bass 

 

- Repetities Juni 

1 juni aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Sopraan en Tenor    

8 juni aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Alt 

15 juni aanvang 20.00 tot 22.00 uur   Bass 

 

- Repetities Juli 

6 juli aanvang 20.00-22.00 uur    Sopraan en Tenor 

13 juli aanvang 20.00-22.00 uur   Alt 

20 juli aanvang 20.00-22.00 uur   Bass 
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- OPTREDENS 

We hebben voorlopig onderstaande optredens en noteer alvast in de agenda 

Datum   Locatie     Overige info 

 

5 mei   Monster    Westerhonk (14.00 uur) 

21 mei   Westland Wil vooruit   Westland Ride (13.30 uur) 

  

4 juni   Korenfestival Middelburg  Inschrijflijst ligt bij de ingang Binnenhof    

        Bus kosten: € 17,50 p.p. 

(We vertrekken om 10.30 uur bij 

parkeerterrein  

        Kwantum en komen rond 20.30 uur weer  

        Thuis) 

 

11  juni   Kom in de Kas (BoGreen)  Kwintsheul (middag)tussen 13.00 en 17.00 

         (Juiste tijden worden nog bekendgemaakt) 

 

 

24 t/m 26 juni  Varend Corso    Inschrijfformulieren worden binnenkort  

Neergelegd en nader uitleg hierover volgt 

nog.   

Info m.b.t. kleding wordt nog nader 

bepaald 

  

 

9 juli   Honselersdijk    De Hunselaer 14.00 uur 

 

24-9   Monster    De Opmaat (14.30) 

 

1 oktober  Naaldwijk    De Rozenhof (14.30 uur) 
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 Inschrijflijsten worden altijd bijtijds klaargelegd. 

 Worden er tussentijds nog meer optredens aangevraagd dan laten we jullie dit z.s.m. weten. 

 

- Repetities!!! 

Om op tijd te kunnen starten met de repetities is het belangrijk dat wij om 19.55 uur klaarstaan, zodat 

wij om 20.00 uur kunnen beginnen met het inzingen. 

Vóór de pauze willen we oefenen op nieuwe liedjes en na de pauze met bestaande liedjes, die er nog 

niet goed in ‘zitten’ en  rond 21.30 uur gaan we lekker bekende liedjes ‘doorzingen’. 

We starten miv 1 april weer met een repetitie per stemgroep, deze wijze van repeteren geeft veel 

voordelen. De dirigent kan zich dan een ½ uur speciaal richten op een bepaalde stemgroep. 

We beginnen 6 april met de Sopranen en Tenoren. 

Tevens vragen wij jullie vriendelijk om zoveel mogelijk deel te nemen aan de repetities, zeker om de 

snelheid erin te houden als we nieuwe liedjes aan het instuderen zijn. 

 

LET OP: NEEM IEDERE WEEK JE WITTE BOEKJE MEE!!  

 

 

- App groepen deelname of niet 

Koor4Fun heeft 1 grote app groep, hierin worden mededelingen geappt die voor de leden van belang 

kunnen zijn. Hier zijn momenteel 44 leden lid van. 

De app groep heet ‘4 Fun’, mocht je ook graag lid hiervan worden, stuur dan even n mailtje naar 

Secretariaat@koor4fun.nl, of benader Karin of Margit, zij zijn de beheerder van deze appgroep.  

Mocht je nu lid zijn van deze appgroep en wil je hiermee eindigen, dan handel je precies hetzelfde. 

Gebruik deze app alléén waar deze voor bestemd is, je wilt nl. alle leden berichten met berichtjes die 

gaan over het koor en bestemd zijn voor het koor. 

 

- Sponsormiddag 

Afgelopen zaterdagmiddag 26 maart heeft er speciaal voor onze sponsoren een middag plaatsgevonden 

bij Stolze Classic Cars. We mochten helaas niet al te veel sponsoren verwelkomen maar diegene die er 

wel waren hebben mogen genieten onder het genot van een hapje en een drankje van een 

professionele rondleiding van Gerrit Stolze. 

Gerrit onze hartelijke dank!! 
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- Oproep van onze Dirigente Julie 

Julie heeft vorige week na de repetitie een oproep gedaan, ze zou graag zien dat er meer leden zich 

willen aanmelden als solist. Ze hoeven niet alleen te zingen maar eventueel met een aantal andere 

solisten die zich hiervoor opgeven. 

Ook vraagt Julie leden, familie of vrienden zich te melden die een instrument  bespelen. 

 

- Opstelling koor 

Tijdens onze vergadering met alle commissies afgelopen maandag is de opstelling van het koor 

besproken. Naar voren is gekomen dat er toch wel wat kwesties zijn zoals: lengte van de leden, teksten 

wel of niet uit het hoofd kennen, waardoor leden wel of niet op de 2 voorste rijen kan staan, misschien 

wel bij de verkeerde stemgroep staan, het niet aansluiten van de rijen. 

Kwesties waardoor we niet de kwaliteit van ons koor benutten.  

Het ligt nogal gevoelig bij leden als er geschoven wordt met leden, maar toch komen we er niet 

onderuit. Julie zal hier een grote rol in spelen gezamenlijk met de presentatie commissie. Het bestuur 

ondersteunt Julie en de presentatie commissie van harte omdat we met z’n allen verantwoordelijk zijn 

voor de kwaliteit van ons koor. Wij hopen dat alle leden het hier mee eens zijn. 

 

- Varend Corso 

 

Oproep van onze arrangeur Margo: 

Voor onze Varend Corso boot zoeken wij: 

Planten, bloemen, fruit alles wat tussen rood en paarse in zit! 

LAAT HET ONS WETEN!! 

 

 

 

Hartelijke groet namens het bestuur 
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Patricia Franke, voorzitter. 


