
 

 

Eerste koorrepetitie 2016: 
Zoals gebruikelijk zullen we de eerste koorrepetitie een iets afwijkend patroon 
hanteren. 
Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en de gebruikelijke nieuwjaarswensen. 
Daarna repeteren we tot uiterlijk 22.00 uur (zonder pauze), waarna we met elkaar 
nog een nieuwjaarsborrel kunnen drinken.  Wie wil dit keer voor de hapjes zorgen? 
Graag even met mij contact opnemen.  
 
Tenoren: 
Inmiddels hebben we voor alle partijen genoeg stemmen. Alleen bij de tenoren 
kunnen we nog stemmen gebruiken. Kent u iemand die de MP al eens gezongen 
heeft, een goede stem heeft en bereid is diverse keren ( incl. de oefendagen) te 
komen repeteren? Meldt hem (of haar) aan bij mij! 
Denkt u mee? 
 
 Studiedag Gouda op 13 februari van 10.00-15.00 uur (herhaald bericht):  
Omdat er bij de oefenlocatie van Laus Deo in Gouda volop parkeermogelijkheden zijn 
dient u het vervoer van en naar Gouda op deze (verplichte) studiezaterdag zelf te 
regelen. Probeer met volle auto's te gaan en verreken met de chauffeur de benzine. 
Indien u geen vervoer kunt regelen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk bij Cees. 
Wacht daarmee niet tot het allerlaatst a.u.b. 
Het adres van de oefenlocatie is:  
Coornhert Gymnasium, Jan van Renesseplein 1 in Gouda. 
 
Personalia: 
Ben Bouwmeester heeft met heel veel pijn in het hart zijn lidmaatschap per 1 
december opgezegd. 
Ben zijn gezondheid laat het niet meer toe om t/m de MP door te gaan. Ben heeft de 
afgelopen jaren CA als een warm bad ervaren en hij bedankt dan ook iedereen 
daarvoor. Ook heeft hij het zeer gewaardeerd dat hij jarenlang gehaald en gebracht is 
vanuit/naar Dordrecht. Dit was heel bijzonder voor hem. We wensen Ben het 
allerbeste toe.  
 
Bestuursvergadering 23 november 2015:  
We evalueren de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 19 november. De 
notulen worden goedgekeurd en kunnen verspreid worden onder de leden. 
Besloten wordt dat het huidige bestuur gewoon haar taken t/m de MP vervult en dat 
de werkgroep 'Con Amore nieuwe stijl' door Cees bijeen geroepen gaat worden voor 
overleg en acties m.b.t. het koor na de MP. 
 
Con Amore nieuwe stijl: 
De werkgroep 'Con Amore nieuwe stijl' is inmiddels al druk bezig met allerlei zaken 
m.b.t. de doorstart van Con Amore. Heel fijn. Veel succes gewenst!  
 

Kerstgroet: 
Het bestuur van Con Amore wenst u en uw naasten heel mooie en 
goede kerstdagen toe. 
Voor 2016 wensen wij u alle goeds, gezondheid, geluk en heel veel 
zanggenoegen.   
 
 

NIEUWSBRIEF 17/15 

10 december 2015 

Verjaardagen  januari 
 
3    Joke Peele 
8    Wineke van der Linden 
24  Floor Kooijman 
 

 Agenda 

17 december: 

Dhr. Wim van Herk vervangt 

dhr. Ger Vos. 

Laatste repetitie voor 

kerstvakantie 

 

7 januari 2016: 

Eerste koorrepetitie 2016,   

vanaf 19.45 uur 

nieuwjaarswensen met 

koffie, geen pauze  

Rond 22.00 uur borrel  

 

13 februari 2016:  

10.00-15.00 uur 

gezamenlijke studiedag met 

Laus Deo,  

adres: Coornhert 

Gymnasium, Jan van 

Renesseplein 1 te Gouda 

 

 5 maart 2016:  

9.30-12.00 uur extra repetitie 

o.l.v.  Gerben in  De Open 

Hof te H.I. Ambacht 

 

6 maart 2016:  

zangdienst  in  

H.I. Ambacht om 17.00 uur 

o.l.v. Gerben 

 
11 maart 2016: 
generale repetitie Gouda  
 
12 maart 2016: 
Matthäus-Passion te Gouda 

 


