
	

Hallo koorleden! 
 
Het was even rustig met de informatiebrief de afgelopen tijd, maar er 
was ook niet heel veel te vertellen J Nu wel, en daarom bij deze de 
laatste info-brief van dit jaar! 
 
OPTREDEN 16 DECEMBER– WINTERFAIR 2018 
Op zondag 16 December 2018 zal voor de 4e keer de Winterfair 
Zevenbergschen Hoek georganiseerd worden! Ook dit jaar wordt dat 
weer gedaan door Ondernemersvereniging Zevenbergschen Hoek, in 
samenwerking met koor Cantzoni Zevenbergschen Hoek én de R.K. H. 
Bartholomeus Kerk! 

Muzikale optredens, een taart-bak-wedstrijd, Glühwein en warme 
chocolademelk, Kerst/winter producten in diverse kramen en meer! 

 

 
 



	

 
Het programma voor die middag ziet er als volgt uit: 
 
13:00 uur    Opening winterfair 
 
13:15 – 13:30 uur  Dance Kids!   ( 15 min. ) 
13:30 – 13:50 uur   Cantzoni    ( 20 min. ) 
13:55 – 14:15 uur  Niervaert Koor  ( 20 min. ) 
14:15 – 14:30 uur  Art Zegelaar – piano ( 15 min. ) 
14:35 – 14:55 uur  Zangstudio Kim  ( 20 min. ) 
 
15:00 – 15:30 uur Gemeente: opening hoofdstraat & surprise-

act 
 
15:30 – 15:50 uur  Zangstudio Kim  ( 20 min. ) 
15:50 – 16:10 uur  Cantzoni & Niervaert ( 20 min. ) 
 
Wat we zullen zingen (in deze volgorde) 
 
1e optreden:   

• The First Nowell 
• Christmas Time 
• Do you hear what i hear 
• Ding-dong 
• God rest ye merry gentlemen 
• Perhaps love 

 
2e optreden:   

• Imagine 
• Stille Nacht* 
• Away in a manger* 
• Cantique de Jean Racine* 
• We wish you a Merry Christmas* 

 
*samen met Niervaert-koor 

 
 

We vragen iedereen om op zondag 16 December om 
12:30 uur aanwezig te zijn in de kerk om in te zingen!! 

 
 
 
 
 
 
 



	

REPETITIE MAANDAG 10 DECEMBER: 
Aankomende maandag zullen wij samen met het Niervaert-koor 
repeteren. Hier zal de nadruk liggen op de nummers die wij samen 
gaan zingen tijdens de Winterfair. Met aansluitend nog een half uurtje 
zonder hen… dan zullen we Imagine nog extra aandacht geven en de 
punten die jullie prettig vinden nogmaals te herhalen. 
 
Het Niervaert-koor zal om 20:00 uur al starten met hun repetitie in de 
kerk, Kim dirigeert hen dan (en ook tijdens de Winterfair!) Wij moeten 
zorgen dat we allemaal uiterlijk 20:25 uur aanwezig zijn zodat we gelijk 
aan kunnen sluiten bij het Niervaert-koor. 
 
We repeteren in de kerk i.v.m. de grootte van de groep! Zorg dat je iets 
warms aan hebt, in de kerk is het niet heel warm… 
 
KLEDING! 
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) 
 
DATA VOOR IN DE AGENDA 
Hierbij alvast weer wat data van aankomende optredens in 2019. 
Middelburg is nog niet 100% rond i.v.m. loting/aanmelding. En het 
optreden in Chassé wat gepland was, komt te vervallen i.v.m. 
voorbereidingen op het Bevrijdingsfeest waar we voldoende 
aandacht aan willen geven!  
 
2019 
 

• 18 Januari    Uitreiking Cultuurprijs Moerdijk 
• 21 Januari    Jaarvergadering 
• 11 Mei   Zang & toneelavond Zevensprong 
• 2 Juni    Volkoren Middelburg (ovb!) 
• 29/30 Juni   Den Hoek Leeft!  
• 10 November   Bevrijdingsfeest Zevenbergschen Hoek 

 
REPETITIE MAANDAG 17 DECEMBER: 
Omdat we ons wel goed willen voorbereiden op het optreden bij de 
uitreiking van de Cultuurprijs Moerdijk, willen we de nieuwjaarsborrel 
liever niet op 7 Januari houden. Nu leek het ons een goed idee om 
i.p.v. een nieuwjaarsborrel een ‘eindejaarsborrel’ te houden op 
maandag 17 December!! 
 



	

We willen die avond een half uurtje zingen, napraten over de Winterfair 
en natuurlijk genieten van een lekker drankje & hapje. Het jaar gezellig 
afsluiten met z’n allen! 
 
Johan & Elise zorgen voor Glühwein & Winterpunch, er zullen natuurlijk 
ook andere (fris)drankjes zijn en we willen leden vragen om wat hapjes 
te maken/mee te nemen als ze dit leuk vinden?? Wil je iets maken of 
meenemen? Gooi het even in de groeps-app, dan weten we meteen 
allemaal wat er al geregeld is J 
 
JAARVERGADERING 
Op maandag 21 Januari willen we graag de jaarvergadering houden. 
Een officiële uitnodiging hiervoor volgt nog, evenals een agenda!  
 
OUDE KLEDING INZAMELEN VOOR DE CLUB-KAS!: 
In de laatste nieuwsbrief hebben we de kleding-inzamel-actie uitvoerig 
beschreven en jullie hebben fantastisch jullie best gedaan met het 
verzamelen van oude kleding en textiel. De eerste lichting is inmiddels 
weggebracht en hier hebben we € 450,- mee opgehaald! Een mooi 
extraatje voor de clubkas! 
 
 
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. 
 
	


