
	

Hallo koorleden! 
 
Aankomende zaterdag is ons eerste optreden van het nieuwe 
zangseizoen, en hierbij wat extra informatie nog even…  
 
OPTREDEN 29 SEPTEMBER– Korenfestival KOM in Oosterhout 
Op zaterdag 29 september bruist de binnenstad van het Brabantse 
Oosterhout door allerlei kooroptredens. Van pop tot smartlap tot 
gospel, jong en oud: oftewel; voor ieder wat wils! 
 
(Meer informatie over het korenfestival en de precieze tijdschema’s 
vindt je op http://www.festivalkom.nl/korenfestival/ ) 
 
Wat we gaan zingen: 
 
12:00 – 12:20 uur à Heuvel Podium 

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

 
13:10 – 13:30 uur à Jumbo Podium 

• Perhaps Love 
• Cantique de Jean Racine 
• Les Miserables medley 

 
KLEDING! 
Omdat wij buiten moeten zingen, en we het wel passender vinden 
dan, willen we dit keer weer in ons ‘oude’ tenue! Zwarte broek, witte 
blouse/shirt en zwart jasje. Daarbij de Cantzoni/Pink Ribbon rose sjaal 
(dames) of stropdas (heren) 
 
Heb je geen sjaal of stropdas? Laat het even weten per mail aan Elise, 
dan wordt dat geregeld! (elisevantol@gmail.com) 
 
Ook tijdens de Winterfair (16/12) zullen we in deze kleding zingen 
 
DATA VOOR IN DE AGENDA: 
Alvast wat data voor in de agenda: 
 
2018 
 

• 16 December 2018 – Winterfair Zevenbergschen Hoek! Wij zingen 
hier enkele kerstliedjes & eigen repertoire. De Winterfair is van 
van 13:00 – 17:00 uur 



	

2019 
 

• 29 & 30 Juni 2019   Den Hoek Leeft!  
• 27 Oktober 2019   Cantzoni Zingt… @ Chassé Breda 
• 3 November   Bevrijdingsfeest Zevenbergschen Hoek 

 
 
OUDE KLEDING INZAMELEN VOOR DE CLUB-KAS!: 
Jullie hebben al een brief gekregen vanuit het bestuur over de 
inzameling van oude kleding voor een vergoeding voor de club-kas. 
Hierbij nogmaals die informatie: 
 
Zoals alle verenigingen gaan ook wij gebukt onder financiële druk, 
geld is nodig om de dirigent en de pianist te betalen, partituren en/of 
koorkleding aan te schaffen, leuke dingen te doen zoals bijv. een 
busreis naar Middelburg, de jaarlijkse BBQ, een feestavond, enz., en 
dan praten wij nog niet over de eventuele aanschaf en onderhoud 
van elektronische apparatuur.  
 
Om de verenigingskas aan te vullen kunnen wij een aantal dingen 
organiseren zoals deur aan deur verkopen van stroopwafels en wijn of 
de contributie verhogen.  
 
Maar nu is er een mogelijkheid om geld te verdienen met afgedankte 
kleding en textiel! 
 
Hoe werkt het: De koorleden kunnen bij familie en kennissen 
afgedankte kleding en textiel inzamelen en dit opslaan in een plastic 
zak. Wanneer we naar schatting minimaal 500kg bij elkaar hebben, 
wordt dat verzameld en brengen wij het naar het recycling bedrijf. Hier 
staat dan een vergoeding tegenover van €. 0,50 per kg.  
 
Wij kunnen dit net zolang blijven doen als wij willen en nodig 
vinden. Een bevriend koor vertelde onlangs dat zij in één jaar al meer 
dan € 1.800,- hiermee hebben opgehaald, en nog steeds doorgaan 
met inzamelen.  
 
Inzamelen: Ad de Jong heeft opslagruimte aangeboden, na iedere 
repetitie kun je de kledingzakken aan Ad mee geven. 
Graag zakken van ongeveer 10 kg zodat wij de kilo’s in de gaten 
kunnen houden omdat er minimaal 500 kg gebracht moet worden. 
Ad geeft in de app aan als hij niet naar de repetitie komt ! 
Degene die thuis wat kan bewaren is ook goed want we geven ruim 
van te voren aan wanneer we in gaan leveren.  
 



	

Wat mag er mee: kleding textiel schoenen  en dergelijke. Het hoeft niet 
allemaal heel te zijn. Het goede wordt hergebruikt en wat stuk is word 
verwerkt tot andere producten. 
 
Wij vertrouwen erop dat ieder koorlid zich zal inzetten om deze actie 
tot een succes te maken! 
 
 
 
	
	


