
Hallo koorleden! 

Cantzoni 25 jaar. Een jubileum waar we absoluut bij stil zullen staan dit 
jaar. We hebben als bestuur & muzikale leiding al de nodige stappen 
gezet voor enkele optredens en leuke dingen dit jaar, en we zullen 
deze op de jaarvergadering van 20 Januari a.s. toelichten aan jullie. 

Graag willen we ook wat input van jullie… vandaar deze nieuwsbrief :-)  

UITNODIGING JAARVERGADERING 2020 

Op maandag 20 Januari a.s. zullen we onze ledenvergadering houden. 
Hier zullen we jullie op de hoogte brengen van diverse zaken vanuit het 
bestuur, waaronder natuurlijk onze plannen en ideeën voor 
jubileumjaar 2020! De vergadering start om 20:30 uur, met natuurlijk 
koffie & iets lekkers erbij. 

*Graag willen we jullie op de hoogte brengen van het toetreden tot 
het bestuur van Marion Vissers. Marion van harte welkom in het 
bestuur, we vinden het fijn je weer ‘terug’ te hebben!! (Marion is al 
eerder bestuurslid geweest en ontvangen we heel graag weer terug) 
* Daarnaast zal Johan aftreden als bestuurslid. Johan is 

penningmeester nu, en zijn termijn binnen het bestuur zit erop. Johan 
wil zich weer herkiesbaar stellen voor deze functie. 
* Johan zoekt nog 1 persoon voor de kascontrole van 2019. Graag 

aanmelden bij hem; jrijnart@gmail.com  

CANTZONI FAVORITES? 

We hebben al meerdere malen aangegeven in de repetities dat we 
met z’n allen toe zijn aan het zingen van andere liedjes dan we de 
afgelopen maanden gedaan hebben. Maar alleen maar nieuwe 
nummers instuderen, dat vergt veel tijd en daar kunnen we natuurlijk 
ook niet alleen maar mee aankomen tijdens de komende optredens. 
Toch? Je gaat tenslotte ook naar een concert van je favoriete artiest 
om je favoriete nummers te horen :-)  

Nu hebben Kim & ik van de week bij elkaar gezeten en het huidige 
repertoire kritisch bekeken. Sommige nummers die we doen zijn 
misschien niet goed genoeg meer, of sommige liedjes moeten we écht 
weer op gaan pakken omdat die zo leuk zijn maar een beetje 
‘vergeten’. We hebben een lijst gemaakt van het repertoire wat we 
willen behouden, wat we dus ook de komende weken/maanden weer 
op zullen gaan pakken en instuderen/oppoetsen.  
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Van jullie willen we graag weten welke 3 nummers jullie absoluut in het 
repertoire willen hebben voor dit jaar en waarom!  

Als bijlage heb ik een lijst bijgevoegd met ons repertoire voor 2020, hier 
kun je jouw 3 favorieten uit kiezen. Met een korte omschrijving waarom 
je dat nummer kiest. Dat kan zijn omdat we het zo mooi zingen, omdat 
je het zelf graag zingt, omdat het lied een speciale betekenis voor je 
heeft of gewoon omdat je het een leuk nummer vindt. Redenen 
genoeg, en misschien bedenk je er zelf nog wel meer bij… 

Wil je mij voor 20 Januari een mail sturen met jou 3 favo nummers, met 
ene korte toelichting? Je mag dit mailen naar elisevantol@gmail.com  

Kim & ik inventariseren dan alle door jullie opgegeven nummers en 
maken daar een uiteindelijk repertoire van voor de aankomende 
(jubileum)concerten! 

DATA VOOR IN DE AGENDA 

Zoals jullie gemerkt hebben in het afgelopen jaar, willen data soms nog 
wel eens wijzigen. En ook staan er dingen nog niet 100% vast. Maar 
toch vragen we jullie deze data alvast vrij te houden: 

 20 Januari - Jaarvergadering Cantzoni  
 11 Maart - Gezamenlijke repetitie Groot Moerdijks Evenementen Koor  
   9 Mei – RotjeKoor Rotterdam 
   7 Juni – VolKoren Middelburg 
 12 September – Schitterend Moerdijk 
 12 December - try-out Jubileumconcert (lokatie nog onbekend) 
 13 December – Jubileumconcert in Zevenbergschen Hoek 

INZAMELING KLEDING IN 2020 

We zijn al zo’n anderhalf jaar druk geweest met het inzamelen 
van oude kleding & textiel voor een extra zakcentje voor de clubkas. 
Met groot succes! Helaas hebben we even gene opslag voor deze 
kleding gehad, en stond dit inzamelen van kleding op een laag pitje 
jammergenoeg. 

Maar! Kees Maas heeft voor ons een oplossing (super, en onwijs 
bedankt Kees!) in de vorm van een opslagplaats.  

Hoe werkt het ook alweer?: Koorleden kunnen bij familie, vrienden en 
kennissen afgedankte kleding en textiel inzamelen en dit opslaan in 
een plastic zak. Wanneer we naar schatting minimaal 500kg bij elkaar 
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hebben, wordt dat verzameld en brengen wij het naar het recycling 
bedrijf. Hier staat dan een vergoeding tegenover van ong. € 0,50 per 
kg.  

Inzamelen: Kees Maas heeft opslagruimte aangeboden. Elke 1ste 
maandag van de maand kunnen de door jullie opgespaarde 
vuilniszakken met kleding & textiel worden weggezet in de 
kantoorruimte van Hoofdstraat 78. Dit kan tussen 20:00 - 21:00 uur. 

De eerste keer (3 Februari 2020) zal er iemand aanwezig zijn om aan te 
geven waar de zakken weggezet kunnen worden, de volgende keren 
kunnen we dat dan zelf doen. We zullen in de app aangeven wanneer 
het weer inzamelen is, maar dus elke 1ste maandag van de maand. 

 


