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Beste koorleden, 

De eerste repetitie ter voorbereiding op onze koorreis naar de Bodensee komt in zicht. 

Omdat het voor een aantal koorleden de eerste keer is dat zij bij Holland Zingt een repetitie bijwonen, geven wij u in deze 

nieuwsbrief wat handige en praktische informatie. Voor bestaande koorleden is een aantal zaken al bekend natuurlijk. 

Zaterdag 29 oktober is dan het zover. We beginnen om 10.00 uur, maar wilt u de eerste keer om 9.45 uur aanwezig zijn. We 

houden om 11.15 uur een koffiepauze en omstreeks 13.00 sluiten we af. 
 

Koormap 

U krijgt bij binnenkomst een pakket met nieuwe muziek uitgedeeld. Aan de nieuwe leden vragen wij om zelf een zwarte 

ringmap (A4 – 2 of 4 rings) mee te brengen waarin u de muziek kunt opbergen.   

Later in het seizoen wordt hier nog een aantal liederen aan toegevoegd. Op de website kunt u binnenkort ook de oefenfiles 

vinden, zodat u thuis verder kunt studeren. U vindt deze oefenfiles onder het tabblad ‘studie’ en u logt in met de code 150497. 

Totaal hebben we 12 repetities en na 6 repetities hebben we ons eerste optreden al, namelijk op zondag 12 februari. Wij 

adviseren u dus om thuis met de oefenfiles verder te studeren, want daardoor hebben we op de repetities meer tijd om te 

werken aan een mooie koor- en samenklank. Op de website staat een overzicht van alle optredens in Nederland. U vindt deze 

onder het tabblad ‘actueel-optredens’. 

De bestaande leden moeten uit hun map de nummers 815, 1002, 1003 en 1005 meebrengen. De anderen liederen in uw map 

mag u thuis bewaren en behoeven niet (meer) ingeleverd te worden. 
 

Consumptiebonnen                   

U kunt bij binnenkomst consumptiebonnen kopen bij het bestuur. Deze kunt u in de pauze gebruiken om koffie en thee te 

kopen. Een strip van 10 bonnen kost € 12,= Graag contant en gepast betalen. 
 

Warme kleding en Corona 

Ook in de kerk van Puttershoek wordt zuinig met energie omgegaan. We verwachten dat de temperatuur in de kerkzaal niet 

veel hoger zal komen dan zo’n 16-18 graden. Daarom adviseren we warme kleding te dragen. Voor alle duidelijkheid:  om een 

ruimere kooropstelling te creëren (i.v.m. de corona-besmettingen) blijven we in de kerkzaal repeteren en dus niet in de bijzaal. 

Met de oplopende coronabesmettingen om ons heen, willen we u vragen om de basisregels in acht te nemen: regelmatig 

handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog, enigszins afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten. 

Kooropstelling en nieuwe leden 

We mogen,  ten opzichte van de koorreis naar Zwolle, ruim 15 nieuwe leden verwelkomen. Een aantal was eerder lid van 

Holland Zingt, maar 6 koorleden komen voor het eerst. Koormeester Dick Krabbendam heeft de kooropstelling weer up to date 

gemaakt, inclusief een plaatsje voor de nieuwe leden. Bij de eerste repetitie zullen er naamkaartjes op de stoelen liggen, zodat 

u precies weet waar uw zitplaats is. Verder vragen wij vriendelijk om de aanwijzingen van Dick en ‘zijn team’ op te volgen. 

Wanneer u een keer verhinderd bent, meldt u zich dan ook af bij Dick. Bovenaan deze nieuwsbrief staat hoe u dit kunt doen. 
 

Repetitiedata 

Op de website www.hollandzingt.nl staan alle repetitiedata. U vindt deze onder het tabblad ‘actueel-repetities’ Deze week is 

er nog een datum gewijzigd. Zaterdag 15 april wordt verplaatst naar zaterdag 1 april.  
 

Bestuur en hun taken 

In een aparte bijlage treft u de taakverdeling van de bestuursleden aan. Hierin wordt de taakverdeling overzichtelijk in kaart 

gebracht,  zodat u (indien nodig) direct contact kunt zoeken met de juiste persoon. Speciaal voor de nieuwe leden publiceren 

we in deze nieuwsbrief alvast onze foto’s. Voor vragen kunt contact met ons opnemen. We staan u graag ten dienste! 
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