
Optreden 3 september Steenvoorde 
Zondagmiddag zingen we voor de bewoners van woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 
62, 2285 CH  Rijswijk. 
Ook hiervoor hebben er pas vier alten zich ingeschreven. En 4 alten hebben dit nog niet gedaan. 
Hopelijk komen deze ook met hun collega’s meezingen. 

Aanwezig: 14:00 uur 
Optreden: 14:30 uur  

Programma: 
  Another op’nin’, another show    

  You’ll  be in my heart 

  One 

  Any dream will do 

  Joseph’s dreams 

  One more angel in heaven 

  Close every door 

  Go go go Joseph 

  Song of the King 

  Benjamin Calypso 

  One moment in time 

  Beauty and the beast 

  Singin’ in the rain 

 PAUZE 
  At the end of the day 

  I dreamed dream 

  Master of the house 

  Suddenly 

  Do you hear the people sing 

  One day more 

  On my own 

  Bring him home  

  Get me to the church in time 

  With a little bit of luck 

  Wouldn’t it be loverly  

  I could have danced all night 

Kleding zomer outfit 
Heren: Witte broek. Blauw of groen poloshirt, trui, sweater, overhemd of jasje in de effen kleur blauw 
of 

groen. Geen T-shirt als bovenkleding. 
Witte schoenen of in de juiste kleur blauw of groen (het mogen ook sportschoenen of gympen 
zijn zolang maar in de juiste kleur is. Géén sandalen). Riemen en/of andere accessoires mogen 
alleen in de vastgestelde kleuren (groen, blauw, of wit). 

Dames: Witte broek (lang of ¾ ), witte rok  of jurk (lengte minimaal óver de knie of langer) met witte, 
blauwe of groene kleding aan bovenkant met eventueel naturel panty. 
Een kort rokje of jurkje  in wit, groen of blauw, alléén te dragen met een witte legging.  
 
 



 Voorkom dat je helemaal in wit gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd met 
de groene of blauwe kleur.  
Mouwen: kort, 3/4 of lang, bij korte mouwen minstens tot halverwege de bovenarm (tussen 
schouder en ellenboog) bedekt, dus geen hele korte - of kapmouwtjes. 

Schoenen in wit of de juiste kleuren groen of blauw. Pumps met een open hiel en/of teen zijn 
toegestaan, echter géén slippers of sandalen 


