
 
 
 
 
Nieuwsbrief Koor4Fun  
 
 
Naaldwijk, 12 december 2019  
 
 
 
Beste leden, 
  
Hierbij de nieuwsbrief van 12 december 2019. 

 

Repetities 

Het bestuur heeft in samenspraak met de commissies en Judith bedacht om per zanggroep 

(Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen) een aparte repetitiemogelijkheid met de dirigent, vooraf 

aan de gebruikelijke repetitie, aan te bieden. 

Dit zal het volgende inhouden: 

1e woensdag van iedere maand van 19.00 - 19.30 uur  Sopranen 

2e woensdag van iedere maand van 19.00 – 19.30 uur  Alten 

3e woensdag van iedere maand van 19.00 – 19.30 uur   Tenoren en Bassen 

4e woensdag van de maand (4 x per jaar) van 19.00 – 19.30 uur  Onderricht in Noten lezen 

 

Uiteraard zijn alle bovengenoemde extra repetities uit vrije wil, niemand is verplicht om dit bij te 

wonen, wij bieden dit aan voor de leden die dit graag willen. 

 

En natuurlijk zijn alle repetitietijden zoals voorheen is geweest: 

• In een maand van 4 woensdagen dan repeteren we 3 avonden (19.45-22.00) 

• In een maand van 5 woensdagen dan repeteren we 4 avonden (19.45-22.00) (4 x per jaar) 

 

 

 

 

 



 
Overige mededelingen 

• Wij moeten u helaas meedelen dat ‘oud’ koorlid Ria Schouten vorige week plotseling is 

overleden. 

• De koorfoto wordt gemaakt op 18 december 19.30 uur, feestelijke kleding gewenst we 

repeteren tot 21.00 uur en daarna een borrel en hapje. 

• Optredens 2020:  

o Vrijdag 24 januari middag in de Ark IN Wateringen; 

o Zaterdag 21 maart middag Korenhappening, Anjerlaan in Naaldwijk; 

o Vrijdagavond 3 april Springfestival in Teejater; 

o Zaterdag 9 mei Korenfestival in Rotterdam ‘Rotje Knor’; 

o Vrijdag 29 mei de Kreek in ‘s-Gravenzande, tijd wordt nader bekend gemaakt; 

o Maandag 15 juni tot 21 juni Korenfestival in Calella in Spanje; 

o Varend Corso op 2, 3, 4 en 5 juli. ( inschrijflijsten volgen later) 

 

De inschrijfformulieren liggen bij iedere repetitie op de tafel klaar. 

 

Tip: noteer de data alvast in je agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


