
 

 
Oefenochtend 5 maart: 
Zaterdagmorgen van 9.30-12.00 uur extra repetitie in De Open Hof te H.I. Ambacht 
t.b.v. de zangdienst van 6 maart. Dit onder leiding van Gerben.  
 
Zangdienst 6 maart: 
Het koor is om 15.30 uur aanwezig in De Open Hof te H.I. Ambacht voor inzingen en 
oefenen met o.a. hoboïste.  
We dragen onze gebruikelijke zwarte kleding zonder accessoires. Zie de concertbrief  
van komende week met de kledingvoorschriften voor de uitvoering in Gouda. 
Bijgaand treft u een schema met de nummering van de koralen. Doet u a.u.b. 
paperclips o.i.d. bij de bladzijden, zodat er zo min mogelijk gebladerd hoeft te 
worden. De teksten tussendoor worden immers gesproken en dan is ritselen heel 
hinderlijk. Uw boek is uiteraard zwart gekaft.  
 
Geen koorrepetitie op 10 maart: (herhaald bericht)  
In verband met de oefenochtend op 5 maart, de zangdienst op 6 maart, de generale 
op 11 maart en de uitvoering op 12 maart heeft het bestuur besloten op 10 maart de 
stemmen rust te gunnen en u een vrije avond te geven. 
 
Generale 11 maart en Matthäus-Passion 12 maart: (herhaals bericht)  
U krijgt volgende week weer een concertbrief met alle gegevens over beide avonden.  
 
Busvervoer 11 en 12 maart: 
De Snelle Vliet zal ons op beide avonden heen en weer rijden naar Gouda. Ook de 
projectzangers uit Zwijndrecht kunnen meerijden. De bus kan echter niet helemaal bij 
de kerk komen en we zullen ongeveer een minuut of acht moeten lopen. De kosten 
bedragen € 15,00 p.p. voor beide avonden.  In de concertbrief komen de exacte 
vertrektijden te staan.  
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Voor de goede orde vragen we degenen die na 17 maart hun lidmaatschap willen 
beëïndigen, dit via de mail aan Heleen door te geven.  
 
Lief en Leed:  
De man van Wineke v.d.Linden heeft vorige week een zeer ernstige uitslag gekregen. 
Theo blijkt longkanker met uitzaaiingen te hebben. Een heel moeilijke en onzekere tijd 
is er nu voor beiden aangebroken. We wensen hen heel veel kracht en sterkte toe.  
 
Een blij bericht kregen we van Rian Hamer. Zij mocht weer oma worden van een 
gezonde kleindochter, genaamd Julia. Heel veel plezier en geluk met dit kleine 
wonder gewenst.   
 
Bestuursvergadering 17 februari 2016:  
Deze keer de laatste bestuursvergadering " Con Amore Oude Stijl". We bereidden de 
ALV (17 maart) voor en namen de financiële stukken door. De laatste voorbereidingen 
voor de zangdienst (6 maart) en concert  (12 maart) werden besproken en afgestemd.  
 
Algemene ledenvergadering 17 maart 2016: 
We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie en starten 20.15 uur de vergadering. 
Alle benodigde papieren voor deze vergadering zullen op 3 (of 5) maart aan u 
uitgereikt worden.  Uiteraard hopen we op een goede opkomst. We nemen op deze 
avond  ook afscheid van een aantal leden. We hopen de avond na het 
bestuursgedeelte af te sluiten met een drankje en hapje. Wie wil de hapjes dit keer 
verzorgen? Kosten hiervan mogen uiteraard gedeclareerd worden.  
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Vergeten verjaardag  
februari: 
 
15 februari:  
Jitske Ekkelenkamp 
 
  Verjaardagen maart: 
 
  2   Wim Bouwmeester 
  4   Henk Fransen 
  7   Cato Schipaanboord 
 

 
 
 

Agenda: 

 

 5 maart 2016:  

9.30-12.00 uur extra 

repetitie o.l.v.  Gerben 

in  De Open Hof, 

Schildmanstraat 72A, 

H.I. Ambacht 

 

6 maart 2016:  

zangdienst  in  

H.I. Ambacht om 17.00 

uur o.l.v. Gerben 

Koor aanwezig om 

15.30 uur 

 
10 maart2016: 
Geen koorrepetitie 
 
11 maart 2016: 
generale repetitie 
Gouda  
(zie concertbrief) 
 
12 maart 2016: 
Matthäus-Passion te 

Gouda 

(zie concertbrief)  

 

17 maart 2016: 

Algemene 

Ledenvergadering 

20.00 uur koffie, 

20.15 uur vergadering 


