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                                            Koorbericht 
 

 

 
Hoi lieve allemaal, 

 

Op 4 november vertrekt de koorbus om 17.15 uur vanaf Lagendijk 88 naar de Grote Kerk in Goes. 

Dat is wel vroeg, maar het is best een eind rijden naar Goes (en een bus rijdt niet zo hard) én we willen vooraf ook nog even 

‘inzingen’. 

 

Koorleden die met eigen vervoer komen: graag om uiterlijk 18.45 uur aanwezig zijn. 

Graag even ‘melden’ bij de ingang: de namen zijn doorgegeven en degenen die jullie brengen, hoeven dan geen toegangskaart te 

kopen. Er wordt dan een gereserveerde plaats aangewezen. 

 

We krijgen in Goes wel iets te drinken en iets lekker aangeboden, maar vanaf 17.15 uur tot we weer thuis zijn is best een lange 

tijd. Willen jullie daarom zelf ook iets te eten/drinken/snoepen meenemen? 

 

De bedoeling is dat we vanaf nu de ‘winteroutfit’ dragen. 

Dat is voor het kinderkoor een witte blouse of shirt met lange mouw onder het gilet en een zwarte broek of rok (met zwarte 

kniekousen of maillot). En voor Joy/Ladies Voices alles zwart onder het gilet. (En het vriendelijk verzoek vanuit Goes of de meisjes 

voor deze keer in de Kerk een rok willen dragen i.p.v. een broek.) 

 

Op de terugweg bellen we altijd onderweg in de bus hoe laat we weer op de Lagendijk hopen te zijn. 

Willen de kinderen die zelf niet kunnen bellen en/of het nummer van thuis niet weten een briefje aan ons geven, zodat wij kunnen 

zorgen dat er (tijdig) naar huis gebeld wordt. 

 

In november zijn er drie repetities: 8, 15 en 29 november. 

In december maar één: 13 december. 

Het ‘verspringen’ van de data (repetitie is niet echt ‘om de twee weken’ nu) is zo gepland omdat er anders een repetitie zou zijn op 

6 december en in het verleden hebben we gemerkt dat dit niet echt een handige avond is om te repeteren….(i.v.m. pakjesavond op 5 

december en soms ook nog Sint-feestjes de dagen daarna). Omdat we voor de Kerst-medewerkingen nog best veel moeten 

repeteren kunnen we ook geen repetitie laten vervallen…. 

Vandaar dus de drie repetities in november. 

 

Nou liefies: we hopen dat het een fijne zangavond mag worden op 4 november in Goes! 

Tot dan! 

 

Dikke koorknuffels, 

Jennifer 
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