Jaarverslag 2018
Alweer een jaar voorbij gevlogen! Weer een jaar vol met leuke en mooie optredens
en activiteiten.
Op 14 januari 2018 gingen we wederom gezellig met de bus naar Amsterdam om
daar weer heerlijk te zingen in Paradiso. Ditmaal met de nummers: How will I know,
Can’t stop the feeling, Adiemus en Viva la Vida. Het was weer super! Complimenten
aan de solisten en aan ons koor. Samen maken we er toch iedere keer weer iets heel
moois van.
Dit keer waren alle leden ook mooi op tijd bij de bus, alleen sommige bestuursleden
ietsiepietsie later. Ach, ook wij zijn net mensen😉!
Daarna konden we lekker lang repeteren voor ons volgende optreden, dat was op 27
mei op de korendag in Oss. Daar hebben we wel 3 sets met allerlei nummers
gezongen. In totaal maar liefst 14 nummers. Ook hier hebben we weer staan stralen
en schitteren. Dat bleek wel uit verschillende reacties van mensen op het terras, van
een mailtje van de eigenaresse van een kroeg maar de mooiste woorden kwamen
van Henny:
Ik ben zo trots als een pauw! Wat hebben we 3 geweldige optredens gegeven
gisteren in Oss.
Met dank aan de geluidsman, want het geluid was geweldig! Maar ook jullie waren
SUPER TOP!! Ook de solisten: Dank jullie wel! De organisatie vertelde me dat wij,
Popkoor Enjoy, het beste koor waren dat in Oss aanwezig was! DANK JULLIE
WEL!!!
Helaas lag Henny na dit optreden een tijdlang eruit, dus hierbij willen we Jeanette
hartelijk bedanken voor de waarneming bij de repetities en optredens. Echt geweldig,
dat we zo op jou kunnen bouwen wanneer het nodig is!
op 8 juli mochten we optreden bij Fabriek Magnifique. Ook daar hebben we natuurlijk
weer geschitterd op het podium in het Julianapark. We hebben 11 liedjes gezongen,
Ons koor lag ook vertegenwoordigd in de levensgrote puzzel van Meierijstad, dankzij
Lizan Gabriels die een prachtig kunstwerk had gemaakt voor ons koor. Super
bedankt Lizan!
Daarna hebben we eerst genoten van een welverdiende zomervakantie, zodat we op
23 augustus weer fris en fruitig konden beginnen!
Op 1 september hebben we wel iets heel speciaals gedaan. Onze Henny werd 50
jaar, tsja dat konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met zijn allen
stiekem verzamelen op het zandpad en via de tuin kwamen we binnengeslopen (in
hoeverre dat gaat met zoveel koorleden). Henny was compleet verrast met onze
serenade van Brabant! Natuurlijk ook nog uit volle borst Lang zal hij leven gezongen
en samen een lekker drankje gedronken.
Op 7 oktober gingen we naar Rooij Volkoren, waar we drie sets mochten gaan
zingen. Onze eerste set op het Kerkplein verliep goed. We stonden onder een mooie
koepel en er was goed geluid aanwezig. De andere twee sets verliepen helaas een
stuk minder. De plek was niet geschikt voor ons grote koor of we konden de muziek
niet goed afspelen. Dat was wel erg jammer. Soms kunnen we van tevoren helaas
niet helemaal inschatten waar we terechtkomen.

Snel door naar het volgende, want op 27 oktober hadden we een fantastisch,
geweldig, feestelijk meezingfeest van ons eigen koor! Met de Band Nicky’s Pride
hebben we er een waar feestje van gemaakt. Het was een avond in een prachtige
ambiance in de feesttent, natuurlijk bij Coen en Kitty, met mooi versierde tafels, met
gekleurde champagne, met liedjesboeken vol met mooie advertenties en natuurlijk
met alle teksten zodat je lekker mee kon zingen, met gezellige mensen waar we er
SAMEN een echt feest van hebben gemaakt. We hebben lekker meegezongen,
lekker gedanst en vooral heerlijk genoten van een feestavond waar we nog jaren met
veel plezier op kunnen terugkijken. Want wij zijn Popkoor Enjoy, een koor waar we
trots op mogen zijn!

Wist je dat er ook dit jaar weer fijn meegeholpen is door de opbouwcommissie,
dankjulliewel!
Dat je altijd bij Harry mag doorgeven als je een handje wilt helpen?
Of in één van de andere commissies je steentje kunt bijdragen?
Wist je dat 2018 ook het jaar was waarin de eerste nieuwsbrieven verschenen?
Dat dat er wel 6 waren?
Dat die met smacht werden gelezen door vele koorleden?
Dat die mede dankzij Christel Weijers tot stand kwamen, bedankt Christel!
Dat daarin ook nieuwtjes te lezen staan?
En dat je dat altijd mag mailen naar popkoorenjoy@hotmail.nl?
Wist je dat Miranda ook dit jaar weer verschillende nummers heeft ingezongen en dat
we daar weer heel blij mee waren, dankjewel!
Wist je dat dit jaarverslag alweer 739 woorden telt? En dat ik er nu gauw mee ga
stoppen, anders ben ik veel te lang aan het woord!

