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                                            Koorbericht 
 

 

Hoi lieve koorluitjes, 

 

Woensdag a.s. (18 april) zijn er, zoals jullie weten, weer ‘open repetities’ en we oefenen dan o.a. de liedjes voor de aubade op 

Koningsdag. Tijdens de aubade worden we begeleid door muziekvereniging "Sursum Corda” en het zou fijn zijn als we met een 

(groot ?) gedeelte van ons koor samen met hen de liedjes een keer door kunnen nemen. 

Daarom willen we jullie vragen om, als je kunt, donderdag 19 april een half uurtje (ongeveer)  mee te komen repeteren in het 

verenigingsgebouw van Sursum Corda, Rijksstraatweg  287 te Rijsoord.  

Dat is dan 2 dagen achter elkaar repeteren, maar misschien mag dit van je ouders voor deze keer… 

En als je donderdag niet kunt komen: extra goed ‘kijken/opletten’ tijdens de aubade… (want volgende week, de woensdag ervóór , 

zijn er geen repetities). 

 

Volgende week vrijdag 27 april (Koningsdag) is het de bedoeling dat we om 9.00 uur met z’n allen vanaf Lagendijk 88 naar het 

Koningsplein gaan lopen in een feestelijke optocht. De aubade begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur. 

Daarna lopen we weer met z’n allen terug naar de Lagendijk waar jullie een traktatie krijgen. 

 

Als het die dag regent (we hopen natuurlijk van niet) gaat de aubade tóch door. De afgelopen 2 jaar was het vanwege het slechte 

weer in het gemeentehuis en de jaren daarvoor was er meestal een ‘overkapping’, maar neem voor de zekerheid een ‘pluutje’ mee. 

 

Je hoeft géén koorkleding aan. Neem, net als andere jaren (of het nu regent of niet) een zonnig gezichtje mee én iets van “oranje”. 

Toeters, vlaggetjes, hoedjes, enz. enz. staan altijd heel feestelijk, dus: graag zoveel mogelijk meenemen…😊 

 

In de maand mei staan er geen ‘koor-medewerkingen’ op de kooragenda en zijn er vakanties, feestdagen én div. 

(school)activiteiten… Mede daarom is er in mei maar één repetitie-avond gepland en wel op woensdag 23 mei (dit zijn dan ‘open 

repetities’). 

 

In juni hopen we medewerking te verlenen aan twee kerkdiensten: 

♪ zondag 10 juni om 11.30 uur (!) in Nieuwendijk. Deze (bijzondere) dienst is niet in de kerk, maar in een grote tent! 

♪ zondag 24 juni om 10.00 uur (speciale kinder- en jeugddienst) in de Ontmoetingskerk te Spijkenisse. 

 

In verband hiermee zijn er repetities gepland op woensdag 6 én 20 juni. 

 

Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer naar Nieuwendijk en Spijkenisse zullen gaan. 

Voorheen reed er als we wat 'verder buiten Ridderkerk’ gingen zingen een koorbus, maar een bus huren is verschrikkelijk duur en 

het zou fijn zijn als we die kosten kunnen besparen. Het koor is ook wat kleiner geworden én we vermoeden dat veel ouders ook 

naar deze diensten zullen komen, daarom dus met ‘eigen vervoer’…. 

 

Willen jullie, als je geen vervoer hebt voor 10 en 24 juni dit z.s.m. aan ons doorgeven? (Dan vragen we of je met iemand mee kunt 

rijden.) 

 

Voor de zekerheid alles ff ‘op een rijtje’:  
♪ woensdag 18 april: repetities 

♪ donderdag 19 april: korte repetitie met Sursum Corda  

♪ vrijdag 27 april: aubade op het Koningsplein 

♪ woensdag 23 mei: repetities  

♪ woensdag 6 juni: repetities 

♪ zondag 10 juni: Tentdienst in Nieuwendijk 

♪ woensdag 20 juni: repetities 

♪ zondag 24 juni: kerkdienst in Spijkenisse 

 

Doei liefies! Tot woensdag! 

 

Jennifer 

 

(e-mail:koorberichten.martine@upcmail.nl) 
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