
	

Hallo koorleden! 
 
De nieuwsbrief voor Maart, met wat meer info over ons repertoire voor 
de komende periode en over De Passion van Zevenbergen (o.a.) 
 
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 
 

• 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*  Standdaarb.                                                   
• Zondag 10 Nov.  Bevrijdingsfeest**   Zevenb.Hoek  

 
* Met Symfonisch Ruimte Orkest 
** Met Fanfare O.K.K. 
 
 
REPERTOIRE KOMENDE PERIODE: 
In de aankomende maanden zullen we de volgende nummers gaan 
zingen en/of instuderen: 

• I Love You / What a Wonderful World 
• Les Miserables (medley) 
• Bohemian Rhapsody 
• Bui Doi 
• Scarborough Fair / Sound of Silence 
• So Strong 
• Cantique de Jean Racine 

 
Naast deze al bekende nummers komen er nog wat nieuwe stukken bij 
die we op zullen pakken voor de komende bevrijdingsfeesten in 
November. Ook ‘Is this the world we created’ van Queen staat nog op 
ons lijstje om mee te pakken dit jaar, mits we voldoende tijd hebben. 
 
Deze stukken dienen we sowieso mee te nemen elke week (waar 
nodig, veel nummers zijn bij de leden inmiddels al ruim bekend!) 



	

Daarnaast zal het voorkomen dat we andere liedjes uit ons bestaande 
repertoire af en toe even terugpakken of opfrissen of gewoon even 
lekker doorzingen. De nieuwe leden krijgen dan een exemplaar uit een 
“inkijk-map” die Rianne zal verzorgen. De rest kent deze liedjes 
allemaal al, toch? J 
 
Voor de liefhebbers kan ik evt. weer een nieuw cd’tje branden met alle 
genoemde muziekstukken zodat je thuis mee kunt zingen / kunt 
luisteren / kunt oefenen en bekend raakt met de partijen.  
 
Indien je er eentje wilt, laat het even weten via mail of app (06-
46191335) en ik zorg dat ik ze bij de eerstvolgende repetitie van 11 
Maart bij me heb! 
 
 
NIEUWE LEDEN! 
Mochten we 3 aan het begin van dit jaar al 3 nieuwe leden 
verwelkomen… (Marlies, Gonny & Jacqueline) kwamen daar in de 
afgelopen maand nog eens 2 nieuwe leden bij! Ook Theo & Gerda 
van harte welkom bij Cantzoni! We hopen dat jullie met net zo veel 
plezier bij ons koor komen zingen als de rest al doet! 
 
 
THE PASSION VAN ZEVENBERGEN – 14 APRIL 2019 
Ons is gevraagd deel te nemen aan dit optreden d.m.v het meezingen 
van 2 liedjes. We zullen dit doen samen met andere deelnemende 
koren, vanuit de kerk! We hoeven dus niet het podium op, maar 
dienen puur als ondersteuning voor dit prachtige spektakel. 
 
De liedjes die we gaan zingen zijn de volgende: 
 
"Geef mij nu je angst"  - zie hiervoor 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DiakgTPLCiA 
 
“Iedereen is van de wereld”  (koorpartij staat aangegeven in 
bladmuziek) zie hiervoor 
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=0rZwnIvVX7I&start_radi
o=1&list=RD0rZwnIvVX7I 
 
Jan heeft enkele weken geleden de bladmuziek van beide liedjes 
naar ons gemaild. De bedoeling is dat je straks mee kunt zingen. Dit is 
allemaal één-stemmig, en hoeft niet ingestudeerd te worden! 
 
Mocht je vragen hierover hebben, of die mail niet gezien hebben, mail 
dan even naar info@cantzoni.nl  
 
 



	

 
 
OUDE KLEDING INZAMELEN VOOR DE CLUB-KAS!: 
In de voorgaande 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. 
Degene die thuis wat kan bewaren is ook goed want we geven ruim 
van te voren aan wanneer we in gaan leveren.  
 
Ad geeft het in de groeps-app aan als hij niet naar de repetitie komt! 
 
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. 
 
	


