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Hoe staan de zaken ervoor?
Tijdens de laatste donateursvergadering afgelopen
juni is de vraag bij de koorleden neergelegd over de
invulling van dit nieuwe project. Heel wat ideeën
zijn verzameld, waar het bestuur mee aan de gang
is gegaan.
Om dit alles vorm te geven zijn takenlijsten gemaakt om vrijwilligers onder de
koorleden te werven om het project zodoende met velen te dragen.
Een prijsvraag gaat hopelijk zorgen voor een mooie titel voor ons filmproject.
Voor de winnaar zijn twee bioscoop tickets in het vooruitzicht gesteld!
Complimenten aan onze dirigent Rob en pianist Christian zijn hier op z’n plaats
voor de mooie arrangementen!! De eerste nieuwe partituren zijn uitgedeeld en in
het najaar van 2017 zal dit project voor het voetlicht worden gebracht.
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MENSEN BIJ
ELKAAR
l
g
Wilt u vriend worden
van Koor
e
A58 en ons steunen
met een
n
donatie?
d
Kijk voor meere informatie op
onze website www.koora58.nl
k
Of stuur een berichtje
naar
e
Bineke Smit via
e
vrienden@koora58.nl
r

KOORREIS LONDEN
Donderdag 6 oktober vertrok het koor met de bus voor een vierdaagse koorreis
naar Londen. Naast een uitgebreide rondleiding in de Royal Albert Hall, waren er
twee optionele excursies naar de voorstelling ‘Stomp’ en ‘The Jack the Ripper’
wandeltocht. Er was een stadsrondrit met de bus en fotostops langs de highlights
van Londen en een bezoek aan de antiekmarkt Portobello Market in de wijk
Nothing Hill. Hoogtepunt van de reis vormden de twee optredens. Een mooi
concert werd gegeven in St. Paul’s Church Covent Garden. Marga den Hoed
bracht met verve de Engelse presentatie voor de bezoekers.
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In de St. Alfege Church
verzorgden we
k met een
een concert samen
gastoptreden van The Pink Singers uit
i
Londen, een LGBT
n (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender) community
d
koor. Menig toeschouwer
was onder de
e
indruk van hun prachtige performance.
z
Gezamenlijk zongen
we ‘Let The Sun
e
Shine’ als slotnummer van het
k geste kregen de
optreden. Als leuke
Pink Singers aanohet einde van het
l
nummer de roze otulp corsages die door
de A58 koorledenmwerden gedragen,
?

opgespeld. Ineke Schapendonk, de initiatiefnemer voor deze corsages, maakte met een groepje de tulpen van
textiel. Ook had de
N reiscommissie voor elke Pink Singer echte tulpenbollen geregeld. Na afloop was er met de
leden van de Pinke Singers nog een genoeglijke afterparty in de Pub ‘The Lost Hour’.
Linda, Hannelieseen Carolien van de reiscommissie hebben een geslaagde reis georganiseerd waarop met veel
m
plezier kan worden
teruggekeken.
d
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Secretariaat:
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Mariëtte Caljouw n
a
a
m
4331 SC Middelburg
/
Telefoon: 06-40967945
b
e
E-mail: Contact viad de website
r
http://www.koora58.nl
i
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Molenwater 41

Onze sponsors zijn:
Trias Notarissen, Goes
d
e
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Dorpshuis Luctor et
g Emergo,
e
Rilland
n
ELJO Kopieerservice,
d
e

NISSE
Een bijzonder optreden werd
gegeven vlak na de koorreis naar
Londen, op 12 oktober in de
Mariakerk van Nisse. Dit om een
bijdrage te leveren tijdens een
herdenkingsdienst voor
overledenen, georganiseerd door
Monuta Richard Ensing.
Naar aanleiding van dit optreden
zijn we uitgenodigd een bijdrage te
leveren aan het Memorial Concert
op 14 december bij Monuta,
Crematorium Terneuzen. Meer
informatie vindt u op onze website.

MATINEE BIJ SVRZ
ERASMUSPARK GOES
Op zaterdagmiddag 5 november jl.
verzorgde Koor A58 een
middagconcert bij de Stichting Voor
Regionale Zorgverlening in Goes. Er
was goede PR geweest, de zaal zat
vol!
Er was een programma met
gevarieerde liedjes die op een leuke
manier door Frank en Marga
gepresenteerd werden.
Een fijn optreden en mooi om te doen
voor dit enthousiaste publiek.

Goes

MONEY, MONEY, MONEY

k
Schapendonk kappers,
e
Bergen op Zoom e

Het kost veel geld om de concerten te verzorgen zoals
koor A58 dat gewend is: op mooie locaties, met
begeleiding door muzikanten, waar nodig ondersteuning
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Tandartsenpraktijk R.A. Schäffer,
Bergen op Zoom o
o
k
i
n
d
e
z
e
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o
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?
N
e
Uw naam/bedrijf de volgende
keer ook in
e
deze kolom? Neem dan contact op met
m

onze sponsorcommissie.
d
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met beeld of andere extra’s om de muziek zo optimaal mogelijk tot zijn recht te
laten komen. Na het eerdere succes van de perenpluk en de visverkoop actie
proberen we nu zoveel mogelijk spullen te veilen via Catawiki, een bekende
veilingsite waar allerlei goederen worden geveild.
A58 leden is gevraagd om te kijken of er thuis spullen zijn die aan het koor
geschonken kunnen worden. Er zijn al best een aantal voorwerpen en/of
curiosa aangeleverd voor Catawiki. Leuk om te vertellen is dat er al ruim
€ 500,- is binnengehaald en dat sommige goederen met goede opbrengst zelfs
internationale eindbestemmingen hebben gekregen. Een teken dat het bij de
mensen leeft en dat alle inspanningen voor deze actie worden beloond.
Wellicht dat dit bericht u ook inspireert om spullen aan koor A58 te schenken
die de moeite waard zijn aan te bieden voor de veiling ……….?

MEER IDEEËN OM DE
KOORKAS TE SPEKKEN?
STUUR JE MAIL NAAR:
bestuur@koora58.nl

Pagina 2
c
o
n
t

