Beste koorleden,
Na genoten te hebben van een welverdiende vakantie, zijn we allemaal weer vol enthousiasme van
start gaan. De eerste repetitie onder leiding van Jeanette is goed verlopen en het ziet ernaar uit dat
we 'Perfect' op tijd onder de knie hebben en ten gehore kunnen brengen tijdens Rooi Vol Koren
(waarover later meer).
Met de gezondheid van Henny gaat het gelukkig goed.
Hij was aanwezig bij de repetitie om te luisteren en
vierde 1 september jl. zijn 50ste verjaardag. Met een
groot aantal koorleden hebben we een kort
verrassingsoptreden bij Henny thuis verzorgd. Leuk dat
zoveel mensen de moeite hebben genomen aanwezig te
zijn! Dank daarvoor!
Na Rooi Volkoren gaat Henny het dirigeren weer van
Jeanette overnemen. Dat komt goed uit, want Jeanette
is oma geworden van kleinzoon Jayden! Proficiat oma!
Rooi Volkoren vindt plaats op zondag 7 oktober a.s. We verzorgen 3 optredens van 30 minuten. Het
schema is pas op de dag zelf definitief. De organisatie heeft een app ontwikkeld, waarin alle
informatie is terug te vinden. Het is handig om deze app te downloaden (Rooi Vol Koren app). Het
eerste optreden staat vooralsnog gepland om 13.00 uur, maar graag vanaf 11.00 uur aanwezig zijn in
verband met mogelijke wijzigingen. De middag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.
We gaan gekleed in het zwart met oranje accessoire.
Ellen Schouenberg, Sjan van de Pas en Mariëlle van Lankveld leggen hun bestuursfunctie neer met
ingang van januari 2019. Leontine Poulussen neemt de functie van penningmeester over van
Mariëlle. Daarnaast heeft Reggie van Gemert heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Zij zullen
begin volgend jaar plaatsnemen in het bestuur. Het bestuur bestaat dan weer uit 5 leden en is
hiermee compleet. Christel Weijers heeft zich aangemeld als lid van de PR commissie. Bedankt voor
jullie spontane aanmeldingen!
Nog enkele nieuwtjes:
•
•

Na enkele keren proefdraaien, hebben Nol Braks en Ton Visschers zich aangemeld als nieuw
lid. Welkom heren, heel veel plezier bij en met Enjoy.
Ad en Annelies zijn opa en oma geworden van kleindochter Loïs.

Informatie over het meezingfeest van 27 oktober volgt in de volgende nieuwsbrief.
Met muzikale groeten,
Namens het bestuur,
Dorijanne
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