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Hallo allemaal,
We zijn er weer! Wat fijn om weer als “vanouds” met elkaar te kunnen zingen in onze zaal
van de Huve! We hebben elkaar bijna allemaal weer ontmoet. Degenen die er om
verschillende persoonlijke redenen nog niet waren hopen we binnenkort weer te mogen
begroeten. We missen jullie!
We hebben ons eerste optreden staan in de Kruidentuin in Eibergen op zondagmiddag 3
oktober. We gaan er voor! Misschien dat we nog wat onzeker zijn, maar dat mag en kan ook
niet anders na zo veel maanden geen repetitie. We doen ons best en gaan vooral genieten.
In verschillende kortere sessies zullen we een aanzienlijk aandeel van ons repertoire laten
horen. Hierbij een opsomming:
Some nights
Oceaan
Human
Under the bridge
Umbrella
Iedereen is van de wereld
Try
Does your mother know
I’m yours
The rose
Man in the mirror
En niet te vergeten: we starten met een flash mop: I like the flowers.
De kleding die is voorgeschreven door de kledingcommissie bestaat
uit een spijkerbroek met daarop een gekleurd effen bovenstuk,
net zoals op de presentatiefoto die op onze website staat.
Eventueel een spijkerjasje erover.
We verzamelen om half twee bij de poort van de Kruidentuin en
zullen een plekje zoeken om in te zingen. Kom op tijd, anders ben je
ons misschien kwijt.
En dan nog een oproep: er is een plekje vrij in de muziekcommissie. Vind je het leuk om te
helpen bij het uitzoeken van goede zangnummers, meld je dan aan bij Willemijn.
whooglugt@hotmail.com Van harte welkom!
De actie bij supermarkt de Plus in Eibergen loopt voor ons best redelijk, al staan we op de
laatste plaats van de deelnemende verenigingen. We kunnen dus nog een boost gebruiken!
Bij de Plus winkelende leden, in welke plaats dan ook, kunnen voor ons koor gaan sparen.
Graag aan deelnemen dus! Punten mag je ook meenemen naar de repetities.

Op dit moment is het bijna zeker dat ook de Huve een coronavaccinatie check moet
doen bij binnenkomst. Iets om rekening mee te houden!
Thea, Karin, Herbert,

Jan en Marjet

P.S
Kun je echt niet komen op een repetitie dan blijft afmelden belangrijk. Weet je het al een week van te voren dan
graag via de presentielijst die klaar ligt in de Huve. Anders via de app van Marjet Geverink, telefoonnummer:06
34521191

