
 

 

 

Nieuwsbrief koor sWing        3 juni 2021 

 

Buiten zingen 

 
26 mei zijn we gestart met buiten zingen; heel fijn om te horen hoe de nummers klinken met 

alle partijen samen! De eerste keer met 17 koorleden in de winterjas, afgelopen woensdag 

was het heerlijk zomers en waren we met 20 mensen.  

9 en 16 juni zingen we bij Anna in de tuin (Butterlaan 10) 

23 juni mogen we bij de zus van Cees in de tuin zingen:  

  Ans Klaasse, Westerweg 302, 1852 AT Heiloo (tegenover rijwielhandel Bosman) 

 

Foto's maken 

30 juni gaat Ton Thomassen nieuwe foto's van ons maken, deze zullen o.a. op de nieuwe 

website gebruikt worden.  

Even op een rijtje:  

- datum: woensdag 30 juni 

- tijd:  20.00 uur bij het Maalwater (parkeerplaats bij het gemaaltje; zie plattegrond)  

- kleding:  blauw / turquoise / wit; kijk voor een voorbeeld even op de homepage van 

  onze website, wel effen kleuren (géén streepjes en stipjes) 

 



 

 

Na het maken van de foto's zorgen we dat er koffie, thee en een koekje is. Neem evt. een 

picknickkleed of stoeltje mee om op te zitten. Je hoeft geen zangmap mee te nemen.  

Jaarafsluiting bij Trudy in de tuin 

7 juli worden we om 20.00 uur bij Trudy in de tuin verwacht. Net als voorgaande jaren neemt 

iedereen eigen drinken mee. Na het maken van de foto's op 30 juni laat Ellen een lijst 

rondgaan waar je op kunt schrijven wat voor hapjes o.i.d. je mee wilt nemen naar Trudy.  

Verder heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat er in ieder geval al één groepje iets aan 

het voorbereiden is voor deze avond.... leuk!  

 

Versterking mannen (tenoren, bassen/baritons) en sopranen 

In de vorige nieuwsbrief hadden we opgeroepen om allemaal op zoek te gaan naar mannen 

die bij ons willen zingen. Inmiddels heeft Remy laten weten tot en met de kerst ons te komen 

versterken bij de bassen; heel fijn!  

Qua financiën lopen we ondertussen aardig in op ons vermogen. Oorzaken zijn: minder 

leden (momenteel 24), geen opbrengst van concert(en) afgelopen jaar en kosten voor de 

nieuwe website. Om financieel gezond te blijven willen we weer groeien in ledenaantal naar 

ca. 30 tot 35.  

 
Naast mannenstemmen is er ruimte voor sopranen en daarnaast voor een enkele alt. Dus 

ken je mensen die interesse hebben; laat ze een paar keer mee komen zingen, voor òf na de 

zomerstop. Caroline zal ook de ex-koorleden van Toute l'Année een berichtje sturen.  

 

 

Hartelijke groet,  

Tine, Ellen, Ria & Cees   

                                            

  


