
	

Hallo koorleden! 
 
Een nieuw jaar, met nieuwe optredens en leuke dingen die er aan 
gaan komen! Hierbij weer wat extra informatie voor jullie, met vooral 
een heleboel data voor in de agenda! 
 
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 
 

• Maandag 21 Jan.  Jaarvergadering   
• Zondag 24 Maart  Korenspektakel (ovb) Klundert  
• Zondag 14 April  De Passion    Zevenbergen  
• Zaterdag 11 Mei  Zang & toneelavond  Zevenb.Hoek 
• Zondag 2 Juni  Volkoren   Middelburg 
• Zondag 30 Juni  Den Hoek Leeft  Zevenb.Hoek 
• Zaterdag 28 Sept.  KOM Korenfestival  Oosterhout 
• Zaterdag 2 Nov.   Bevrijdingsconcert*  Moerdijk 
• Zondag 3 Nov.  Bevrijdingsconcert*  Zevenbergen 
• Zondag 3 Nov.  Bevrijdingsconcert*  Standdaarbuit                                                   
• Zondag 10 Nov.  Bevrijdingsfeest**   Zevenb.Hoek  

 
* Met Symfonisch Ruimte Orkest 
** Met Fanfare O.K.K. 
 
UITREIKING CULTUURPRIJS MOERDIJK 
Afgelopen week kregen wij de volgende mededeling van de 
coordinator Cultuurprijs Moerdijk: 
 
“Goedenavond Leden van Cantzoni, 
 
Helaas moet ik mailen met een trieste boodschap. 
De echtgenoot van één van de genomineerden is plotsklaps overleden. 
Daardoor staan praktische en emotionele zaken nu in de weg om er een 
mooie avond van te maken. Daarom heb ik in overleg met de jury besloten 
om de prijsuitreiking uit te stellen tot nader order. 
 
Zodra we weer aan de slag gaan neem ik weer contact op” 
 
Zodra wij meer weten en een nieuwe datum wordt geprikt voor de 
uitreiking van de prijs waarvoor wij genomineerd zijn laten we dat 
meteen weten! 
 



	

THE PASSION VAN ZEVENBERGEN – 14 APRIL 2019 
Wij kregen onlangs de vraag of we onze medewerking willen verlenen 
aan de Passion van Zevenbergen: 
 
“Iedereen kent inmiddels wel de Passion die op TV wordt uitgezonden op 
Witte Donderdag. Deze wordt nu ook uitgevoerd in Zevenbergen op 
zondagavond 14 april 2019 in de Bartholomeus kerk. 
 
Het is een modern Paasverhaal omlijst met Nederpop. Naast de verteller, Ton 
Santbergen, zijn de hoofdrolspelers Kim de Looper als Maria, Andor Cossee 
als Jezus, Carlo den Reijer als Petrus en Jordi Marijnissen als Judas.  
 
Er zijn mooie Nederlandstalige nummers hiervoor uitgezocht. De spelers 
zullen enkele nummers solo zingen, maar daarnaast willen we graag zoveel 
mogelijk zangers in de kerk erbij betrekken om enkele nummers te 
versterken. Hiervoor wordt aan verschillende koren medewerking gevraagd. 
 
Bij het openingslied en bij het lied halverwege de uitvoering wordt de slotzin 
meerdere malen herhaald door alle koren namelijk: 
     "Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen" en " Zo stil in mij" 
Daarnaast wordt het slotlied door alle koren meegezongen:  "Pak maar mijn 
hand" (van Nick en Simon). 
 
De nummers worden op eigen gelegenheid gerepeteerd, bijv. tijdens eigen 
koorrepetitie (of evt. met Youtube) De gezamenlijke repetitie is vrijdagavond 
12 april om 20.00u. in de Bartholomeus Kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

NIEUWE LEDEN! 
Op de eerste repetitie van het nieuwe jaar mochten we 3 nieuwe 
leden verwelkomen… Superleuk! Van harte welkom Marlies, Gonny & 
Jacqueline. We hopen dat jullie met net zo veel plezier bij ons koor 
komen zingen als de rest al doet! 
 
JAARVERGADERING 
Op maandag 21 Januari zullen we de Algemene Leden Vergadering 
houden. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt nog, evenals een 
agenda!  
 
OUDE KLEDING INZAMELEN VOOR DE CLUB-KAS!: 
In de voorgaande 2 nieuwsbrieven 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. 
 
	


