
	

 
Beste koorleden, 
 
Een infobrief! Handig voor een aantal zaken die we nog zouden terug 
koppelen naar jullie vanuit het bestuur, maar ook vooruitkijkend naar 
dingen die komen gaan J 
 
EERSTVOLGENDE OPTREDEN: 3 JUNI – DEN HOEK LEEFT! 
Tijden volgen zodra deze definitief zijn. We zingen twee keer deze 
middag; een keer in de kerk, en een keer op het podium buiten. De 
liedjes die we gaan zingen zijn de volgende: 
 
Kerk: 

• Les Miserables 
• Perhaps Love 
• Cantique de Jean Racine 

 
Podium buiten: 

• Just give me a reason 
• Scarborough Fair/Sound of Silence 
• Irish Blessing 
• So Strong 
• Bohemian Rhapsody 
• Bui Doi 

 
OVERIGE DATA 2018 

• 23 Juni 2018   ‘Zomerstart’ @ Hank 
• 1 Juli 2018    Afsluiting seizoen – bbq bij Wil!! 
• 29 September 2018 Festival KOM @ Oosterhout 
• 14 Oktober 2018  Koffie-concert @ Hooge Zwaluwe  
• 16 December 2018  Winterfair @ Zevenbergschen Hoek 

 
KLEDING! 
Al lange tijd wordt gevraagd of we niet eens ‘iets anders’ kunnen doen 
met onze kleding. We willen daar uiteraard graag in meegaan, maar 
willen ook niemand op kosten jagen. Zodoende hebben we besloten 
voor Den Hoek Leeft eens iets anders te gaan proberen en kijken of 
dat leuk past bij elkaar! 
 
Wat? Blauw & witte tinten. Blauwe, witte of spijkerbroek, blauwe top of 
blouse of witte top of blouse en bij kouder weer een vestje of jasje daar 
boven. Mogen verschillende tinten zijn, zolang ze maar echt alleen 
blauw & wit zijn! 
 
Om dit eens op elkaar af te stemmen willen we jullie allemaal vragen 
om op de repetitie van 14 Mei a.s. in de kleding te komen die jullie in 
gedachten hebben hiervoor. Wij kunnen dan even kijken of dit het 



	

gewenste resultaat heeft, en jullie kunnen ook even kijken naar wat de 
rest aan heeft en dat wellicht een beetje op elkaar afstemmen nog! 
 
STEM-TESTJES 
Kim heeft het afgelopen week al aangehaald, maar niet iedereen was 
er bij dus even ter volledigheid in de infobrief;  
 
Er is in het begin van het jaar gesproken over een kleine stemtest per 
persoon. Dit is er nog niet van gekomen, maar wordt door veel 
koorleden wel gewaardeerd en dus gaan we die wel inplannen. Dit si 
niet verplicht, je hoeft hier niet aan mee te doen, alleen als je het zelf 
wilt en/of nuttig vindt. Maak je er niet druk om! 
 
Wil je wel, laat het dan even weten via mail of whatsapp aan Elise 
(elisevantol@gmail.com of 06-46191335) 
 
NIEUWE PIANIST 
Zoals jullie weten zal Gerrit na Den Hoek Leeft op 2 & 3 Juni a.s. 
stoppen als pianist van Cantzoni. Dat vinden we natuurlijk super 
jammer, maar we begrijpen Gerrit’s keuze. Wij zijn inmiddels hard op 
zoek naar een nieuwe vaste pianist voor het koor en hebben 
aanstaande week, 7 mei, een kandidaat-pianist die ons zal 
begeleiden tijdens de repetitie. Zo kunnen we kijken of er een klik is met 
Kim en met ons koor, en of hij het prettig vindt samenwerken met ons 
natuurlijk ;-) 
 
OPERATIE KIM & REPETITIES 
Kim zal op 15 Mei a.s. geopereerd worden (galstenen) en even uit de 
running zijn. Natuurlijk in de eerste plaats heel vervelend voor haar, we 
wensen haar dan ook alvast een spoedig herstel en hopen dat ze snel 
van alle pijn af zal zijn! 
 
14 Mei is Kim er zelf nog voor de repetitie.  
21 Mei is 2e Pinksterdag en vervalt de repetitie. 
28 Mei zal Carlo de repetitie overnemen. 
 
Mocht Kim nog niet voldoende hersteld zijn van haar operatie om ons 
te dirigeren op 3 Juni a.s. zal Carlo dit ook van haar overnemen. 
 
Leuk om te weten nog verder is dat we bezig zijn met een thema voor 
2019, en we het Chassé theater alweer in optie hebben gezet! 
 
We hopen jullie hiermee weer even voldoende op de hoogte te 
hebben gebracht van diverse lopende zaken rondom het koor. Voor 
vragen kunnen jullie natuurlijk altijd appen of mailen! 
 
Groetjes namens het bestuur! 


