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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

14 mei donderdagavond Optreden Dekkershaghe, Den Haag (Fonds 1818) 
 

21 mei donderdag Hemelvaartsdag, GEEN repetitie 
 

26 september zaterdag Optreden V.V.G.V. Kasteel Oud Wassenaar 
 

11 oktober zondag Optreden Veenhage, Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november zondag Optreden De Mantel, Voorburg (Fonds 1818) 
 

12 december zaterdag Optreden Zonnebloem Buytenwaert 
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Van het bestuur 
Lieve mensen, 
 

Laat ik de aanhef maar ‘ns op deze manier beginnen. Wat begon met een klein berichtje in de 
krant, een paar maanden geleden, is uitgegroeid tot een enorm virus dat inmiddels 24/7 bij ons is. 
We hebben er helaas allemaal mee te maken, in onze privé situatie, in ons werk en ook bij ons 
koor. 
 

Ik heb er behoefte aan een bericht te sturen. Want een koor hoort geluid te maken, al is het maar 
een ping van de binnenkomende mail. Onze repetities liggen nu stil. Hoe lang dat nog duurt is 
onduidelijk. Wij wachten de adviezen hierover af. Het niet repeteren heeft ook consequenties 
voor de contributie. Natuurlijk blijven er nog wel wat kosten doorlopen. Wat de exacte gevolgen 
voor de contributie betekenen, kunnen we nu nog niet overzien. Wij komen daar later op terug. 
Dan hebben we natuurlijk nog een optreden staan op 5 april. Dat ligt in ieder geval binnen de 
termijn van 6 april. Dat optreden zal dus niet doorgaan. En als laatste staat onze Algemene 
Vergadering voor 9 april gepland. Die gaan we skippen. Wij gaan hiervoor een nieuwe datum 
prikken. Dat zal wel ergens in mei worden. 
 

Geen vrolijke berichten, want juist nu is het leuk en goed wat afleiding te hebben. En om die 
afleiding wat handen en voeten te geven, ik bedoel meer zingen te geven, is er in de bijlage een 
nieuwe song uit Miss Saigon toegevoegd. 
 

De lijst van jullie ingebrachte ideeën houden jullie tegoed. 
 

Andries 

 
Nieuwe songs 
Miro gebruikt zijn tijd nu om de songs uit Miss Saigon te controleren en te verbeteren. Ook zal hij 
wat songs (re)arrangeren, nadat Barbara ze in NoteWorthy heeft ingeklopt. 
Je kunt nu al thuis instuderen en oefenen met de bijgaande song, ‘Bui-doi’. Deze song staat 
natuurlijk ook weer op de website. Zelf thuis zingen kan in deze periode uitstekend en als we weer 
mogen repeteren zitten de nootjes er tenminste al in. Let op, dit is een andere versie dan het deel 
wat in de medley staat. Binnenkort volgen er meer songs. 

 
 
 
 



 
 
 
Optredens 

 Het optreden op zondag 5 april in Schoorwijck gaat niet door.  

 We hopen dat het mogelijk is om de komende optredens uit te voeren, maar we zijn 
natuurlijk afhankelijk van de maatregelen tegen het Coronavirus. 

 Of wij intekenen voor de Korenslag in Winkelcentrum Rokkeveen op zaterdag 20 juni is 
afhankelijk of er voldoende koorleden zich hiervoor opgeven. Mocht je dit nog niet hebben 
gedaan stuur dan een Whatsapp. 

 
 
 

  


