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Verenigingsinformatie 
 

Repetitie  donderdagavond van 20.00-22.00 uur 
 
Locatie    Gebouw Het Baken, Sportlaan 86,  
   1431 JA Aalsmeer 
 
Contributie  € 18.00 per maand. 
Rekening bij  NL96INGB0001030178 t.n.v. A.C.O.V. 
 
Dirigent  Danny Nooteboom 
   06-43984202 
      
Voorzitter  Annet de Jong 
       Tel: 0297-329443 of 06-20644802 
    
Penningmeester Rudi Olde Heuvel 
   Tel: 0297-540923 
 
Secretaris  Marijke Buijs 
     Tel: 020-6404125  
 
Bibliothecaris  Dick Krijger 
     Tel: 0297-326569  
 
Alg. bestuurslid Rita Pannekoek 
   Tel: 0297-328978 
 
Alg. bestuurslid Anneke Peeters 
   Tel:023-5342231 

 
Alg. bestuurslid: vacant 
 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de repetities, wilt u dat dan 
doorgeven aan één van de bestuursleden ?  

tel:023-5342231
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_LsJsc67zRGs/TGI_EhMMjRI/AAAAAAAAAIQ/T9PNP43x2GI/s1600/telefoon.jpg&imgrefurl=http://voipnieuws.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&h=370&w=500&tbnid=7KVNu6I973btVM:&zoom=1&docid=P4ofBaS0LrCriM&ei=XhZcU52cOIWOO5S_gMgB&tbm=isch&ved=0CKcBEDMoSjBK&iact=rc&uact=3&dur=557&page=2&start=45&ndsp=55
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Website  www.acov.nl  
Inlogcode:  koorlid / koorlid 
Webmaster:  Arie Buijs 
 
 

Lief en leed 
Namens de vereniging verzorgen Adri Stoof en Janneke van Schie een 
attentie bij ziekte of feestelijke gebeurtenis. 
  
Ledenaantal 
Stand per 2 mei 2013: 63 leden. 
 
Bedankt:    Nieuwe leden: 
Hetty van Vliet   Niels Dekker    
Woutje Harkema   Anneke van Dillewijn 
Fred en Liesbeth Cornet  Philip van Veldhuijzen 
Gerard Böcker 
Anna Muller   
 
Stand per 22 mei 2014: 60 leden 
 
Data om te onthouden: 
Jaarvergadering   :  22 mei  
Hemelvaartsdag   :  29 mei (vrij) 
Laatste repetitie voor de vakantie :  3 juli    
Eerste repetitie na de vakantie :  28 augustus  
Koorweekend    :  17 t/m 19 oktober 
Matthäus Passion 2015 
Generale repetitie   :  donderdag 12 maart in Pijnacker 
CONCERT PIJNACKER   :  vrijdag 13 maart   
CONCERT AALSMEER   :  zaterdag 14 maart 

http://www.acov.nl/
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Praatje van de voorzitter  
 
Hoewel ik op dit moment meer bezig ben met ons concert op 17 mei, wordt er 
toch van mij verwacht dat ik op deze bladzijde iets zinnigs schrijf……  
 
Hebben jullie, net als ik, ook zo genoten van het instuderen van die 
Schöpfung. Heerlijk om, na de wat zwaardere werken van vorig jaar, dit 
lichtere stuk te mogen zingen. We hebben nog drie repetities te gaan. Eigenlijk 
zijn we er al helemaal klaar voor. Wat een luxe! In mijn hele ‘bestuur carrière’ 
is dit nog niet voorgekomen. Geweldig om nog een paar weken te kunnen 
werken aan de frasering en dynamiek. Is het jullie opgevallen dat zelfs de 
heren tegenwoordig met hun potlood in de aanslag zitten? 
 
Voor het concert moet er natuurlijk nog wel het één en ander gebeuren. 
Gelukkig hebben we daar een actieve concertcommissie voor. Zij regelen alle 
praktische zaken bij de Bloemhof, rondom de kaartverkoop, de planten voor 
het podium, de boeketten voor de solisten, de mensen voor de kaartcontrole, 
de gastvrouwen en – heren, noem maar op. Ze zijn goud waard!! Bedankt 
dames.  
 
Vanaf eind mei gaan we meteen door met het instuderen van de Matthäus 
Passion, zodat we voor de zomervakantie een goed begin hebben gemaakt. 
Zoals bekend gaan we dit stuk samen zingen met Cantando in Pijnacker. Dit 
koor viert in 2015 haar jubileum, maar ook voor Danny is het een bijzonder 
jaar. Hij is dan 25 jaar dirigent! De voorbereidingen zijn al in volle gang. De 
besturen van de ACOV en Pijnacker hebben samen een aantal vergaderingen 
gehad en veel over en weer gemaild. De grote lijnen zijn uitgezet en we 
hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking goed gaat verlopen. 
 
Van 17-19 oktober hopen we weer eens op studiereis te gaan. Binnenkort 
gaan we met een aantal leden de plannen uitwerken. In ieder geval zal op 
zaterdag een zangpedagoog worden uitgenodigd om onze stemmen te testen 
en bij te scholen. Natuurlijk gaan we ons ook ontspannen. Het potten en 
pannen orkest zullen we niet meer uitnodigen, maar wat het wel wordt?? 
Als zoveel mogelijk leden meegaan wordt het vast weer een onvergetelijk 
weekend. 

 
Annet de Jong. 
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Algemene ledenvergadering 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 22 mei a.s. in gebouw “het Baken’. 
Aanvang 21.15 uur 
Agenda: 

1. Opening  
2. Notulen van de ledenvergadering van 2 mei 2013 
3. Financieel verslag penningmeester 
4. Verslag kascommissie 
5. Benoeming kascommissie 
6. Bestuurszaken    
7. Jubilea      
8. Mededelingen bestuur  
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

Punt 2. Notulen van de ledenvergadering van 2 mei 2013 
 

Aanwezig: bestuur + 48 koorleden 
 
1. Opening 
De voorzitter, Annet de Jong, opent de vergadering en heet de leden van 
harte welkom.  
 
2. Notulen van 3 mei 2012 
Er zijn geen vragen of opmerkingen van de leden. De notulen worden 
daarmee goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Financieel verslag penningmeester 
De penningmeester, Rudi olde Heuvel, geeft een korte samenvatting van het 
financiële jaar: door verkoop van de vleugel en de gift van de anonieme 
sponsor ziet het financiële plaatje er goed uit. Dit kan wel gevolgen hebben 
voor het toekennen van eventuele subsidies. (Opm. Dit is dus niet helemaal 
waar, dat was vroeger zo bij de toekenning van de algemene subsidie van de 
gemeente Aalsmeer…., maar die is inmiddels al verdwenen.) 
Er is dit jaar dus geen reden om de contributie te verhogen. 
Bert Stoof wordt hartelijk bedankt voor zijn werk als administrateur. 
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4.Verslag Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Hidde Nieuwkoop en Marten Riksten, heeft 
de boeken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden gevonden. De financiën 
worden daarom goedgekeurd en de penningmeester wordt gedechargeerd. 
 
5. Benoeming Kascommissie  
Marten Riksten is aftredend dit jaar. Tom Stoof is bereid zijn taak over te 
nemen. 
 
6. Bestuurszaken 
Nathalie Riksten treedt uit het bestuur. Door verhuizing naar Emmeloord gaat 
Anna Muller ons helaas ook verlaten. Annet bedankt haar hartelijk voor haar 
inzet en de gastvrijheid tijdens vele bestuursvergaderingen.  
Anneke Peeters wordt door het bestuur voorgedragen om de lege plaats van 
Anna in te nemen. Middels applaus laat de vergadering weten daar mee in te 
stemmen.. 
Doordat er geen opvolging is gevonden voor zowel de functie van voorzitter 
als secretaris blijven Annet en Marijke hun taak nog een jaar doen. 
 
7. Jubilea 
Dit jaar zijn er maar liefst 6 jubilarissen:  

 Dirk van Leeuwen  25 jaar 

 Lize Rinkema   25 jaar 

 Nelleke Grebe   25 jaar 

 Marry Dannijs   40 jaar 

 Tom Stoof   40 jaar 

 Paula Broer   50 jaar 
Dirk en Marry konden deze avond niet aanwezig zijn. 
Annet bedankt de jubilarissen hartelijk voor het trouwe lidmaatschap en 
overhandigt hun een boeket, een oorkonde en een cadeaubon. Paula krijgt 
een gouden speld uitgereikt. Zij leest een leuk gedicht voor over haar beleving 
van 50 jaar lid zijn bij ACOV. 
 
8. Mededelingen bestuur 
Bep wordt door Adrie bedankt voor haar aandeel in de ‘lief en leed’ 
commissie. Janneke neemt haar plaats in. 

 Concerten 
Het najaarsconcert vindt plaats op 17 november.  
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Er zullen gastzangers uitgenodigd worden. 
De repetitiedag is op 5 oktober. 
Op 17 mei 2014 gaan we ‘die Schöpfung’ uitvoeren in de Bloemhof. 

 Koorweekend  
Dit wordt verplaatst naar het najaar van 2014. 

 Podium 
Dick Krijger heeft een podium gekocht op marktplaats. Wie heeft er 
opslagruimte? 

 Anjercollecte 
Er is weinig tot geen animo om met de collectebus rond te gaan. Daar gaan we 
dus niet aan mee doen. 

 Bloedbank 
Op 16 mei is het Baken niet beschikbaar en repeteren we in Heliomare. 
 
9. Rondvraag 

 Burgerzaal 
Nel vraagt of het bestuur gedacht heeft aan de Burgerzaal voor het grote 
concert van volgend jaar. 
Het bestuur gaat ermee aan de slag. 

 Koorkleding 
Geertje en anderen hebben zich gestoord aan de kleding van de dames bij het 
afgelopen concert. Nu velen ‘het kooruniform’ niet meer dragen is het minder 
stijlvol geworden. Er heerst een teneur van ‘als het maar zwart is, is alles 
toegestaan’. Er zou toch enige uniformiteit moeten zijn. Misschien allemaal in 
een lange rok? 
Het bestuur gaat zich beraden. 

 Inzet 
Geertje bedankt de leden van het bestuur voor hun inzet. 
 
10. Sluiting 
Nelleke sluit de avond met een overdenking. 
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Punt 3 Financieel verslag 
penningmeester 
 
Het jaar 2013 is voor ACOV goed te noemen. We 
hebben het jaar met winst afgesloten, en 
daardoor hebben we kunnen sparen voor 
toekomstige concerten. 
 
De uitgaven voor de huur van onze oefenruimte 

zijn bijna stabiel gebleven. 2013 is het eerste jaar dat we bijna volledig in Het 
Baken hebben geoefend. Een enkele keer zijn we uitgeweken naar Heliomare, 
dat goedkoper is dan Het Baken, maar ook minder faciliteiten heeft. De 
verwachting voor 2014 is dat de uitgaven voor huur zullen stijgen, omdat we 
constant in Het Baken terecht kunnen. 
 
Ook is er meer geld uitgegeven aan directie, bestuur en secretariaat. Dit komt 
o.a. doordat er in 2013 twee kleine concerten gegeven zijn. Zo is bijvoorbeeld 
de vergoeding van de dirigent voor een klein concert lager dan de vergoeding 
voor een groot concert. Maar de vergoedingen voor twee kleine concerten 
opgeteld, is meer dan de vergoeding voor één groot concert. 
 
Gelukkig zijn er ook meer inkomsten uit de contributie. Die contributie is in juli 
2012 verhoogd naar € 18, en dat effect zie je nu terug in de cijfers voor 2013. 
 
Wat verder opvalt is de schijnbaar grote teruggang in de post ‘Donaties, giften, 
sponsoring’. Dit komt doordat 2012 een piekjaar was, waarbij een gulle sponsor 
€ 8.000 schonk. 2013 was wat dat betreft een normaal jaar, zonder extra gulle 
sponsoren. 
 
Afgelopen jaar hebben we twee concerten gegeven in de Open Hof kerk: het 
passieconcert en het najaarsconcert. Als je het resultaat van beide concerten 
samenneemt, dan hebben we een winst gemaakt van ongeveer € 1.636. Dat is 
ook de bedoeling van de kleine concerten: deze moeten winstgevend zijn, zodat 
we het verlies op grote concerten kunnen dekken. 
Kijk je naar de twee concerten afzonderlijk, dan valt op dat het najaarsconcert 
veel meer heeft opgeleverd dan het passieconcert. Dit komt voor een groot deel 
doordat het najaarsconcert op een zondagmiddag werd gegeven. Deze dag 
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trekt vaak een ander soort publiek, dat op een zaterdagavond niet kan of wil 
komen. Dit was duidelijk te merken in de kaartverkoop. 
 
In 2013 hebben we kunnen sparen voor toekomstige concerten. Er volgen 
namelijk twee grote concerten in 2014 en 2015.  
 
De concertreserveringen zijn daarmee per 31 december 2013 als volgt: 

 De reserve van € 3.000 voor de twee concerten van 2013 is verdwenen. 

 Voor het grote concert in 2014 (Die Schöpfung, Haydn) hebben we tot nu 
toe € 5.000 gereserveerd. 

 Voor het grote concert in 2015 (Matthäus Passion, Bach) hebben we tot nu 
toe € 7.000 gereserveerd. 

 Wat er in 2016 en daarna gebeurt is nog niet bekend. Uit voorzorg 
reserveren we € 3.000 voor een of meerdere concerten in 2016. 

 
Zoals vaker uitgelegd bij voorgaande jaarvergaderingen, is ons streven om eens 
per twee jaar een groot concert te houden, en tussendoor een of twee kleinere 
concerten. De kleinere concerten moeten dan een deel van de verliezen van het 
grote concert opvangen. Uit het bovenstaande overzicht blijkt al dat het 
moeilijk is om deze cyclus de komende jaren vast te houden. 
Financieel komen we voorlopig nog wel rond, maar we moeten wel goed 
oppassen dat we niet te vaak van de cyclus afwijken. 
We merken dat het nog steeds moeilijk is om subsidies binnen te halen. Als 
gevolg van de financiële crisis in de afgelopen jaren zijn overheden (zoals 
gemeente Haarlemmermeer) en bedrijven geneigd om minder of geen geld aan 
subsidie en sponsoring uit te geven. Die situatie verandert eigenlijk nauwelijks. 
 
ACOV staat er financieel goed voor. We kunnen onze grote en kleine concerten 
nog steeds bekostigen, ondanks een teruggang in sponsoring en subsidie. Een 
verhoging van de contributie is dan ook niet aan de orde. 
  
We kunnen met vertrouwen op de ingeslagen weg 
doorgaan, maar moeten kritisch blijven kijken naar de 
bekostiging van grote concerten.  
 
Rudi olde Heuvel 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012 en 2013 

 
 

Aktiva 2012 2013 Passiva 2012 2013 

Spaarrekening ING 18.285 21.533 Kapitaal (inclusief 
resultaat 2013) 

946 1.119 

Betaalrekening  ING 4.883 4.085 Reserve egalisatie 2.500 4.000 
Kas 262 265 Reserve 

automatisering 
637 637 

   Reserve koorkleding 907 907 
Partituren 42 42 Reserve vleugel 4.000 4.000 
      
Debiteuren  648    
   Res. Concert 2013 3.000  
   Res. Concert 2014 4.000 5.000 
   Res. Concert 2015 5.000 7.000 
   Res. Concert 2016  3.000 
Vooruitbetaalde 
crediteuren 

89 0 Crediteuren 2.264 336 

   Nog te betalen 
bankkosten  

46 46 

   Vooruit ontvangen 
contributies 

261 468 

   Vooruit ontvangen 
donaties 

0 60 

TOTAAL 23.561 26.573 TOTAAL 23.561 26.573 
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UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2012 en 2013 
 
 

Uitgaven 2012 2013 Ontvangsten 2012 2013 

Directie, bestuur, 
secretariaat 

7.455 7.904 Contributies 12.039 12.595 

Huur 3.004 3.027 Donaties, giften, 
sponsoring 

9.678 1.278 

Inkoop partituren 1.496 1.110 Verkoop partituren 1.204 1.027 
Administratie-
/bankkosten 

174 164 Subsidies 1.382 1.403 

Website 155 155 Rente 182 247 
Contributies, 
abonnementen 

573 614 Diverse baten   

Jubilea, festiviteiten      
Vleugel 1     
Diverse kosten 524 539    
Naar egalis.reserve 1.000 1.500    
Subtotaal 14.382 15.013 Subtotaal 24.485 16.550 
      
Concert Requiem 
Mozart 2012 

13.795  Concert Requiem 
Mozart 2012 

8.478  

   Vrijval Requiem 
Mozart 2012 

3.000  

Passieconcert 2013  3.225 Passieconcert 2013  2.892 
Najaarsconcert 2013  2.297 Najaarsconcert 2013  4.266 
   Vrijval Concerten 

2013 
 3.000 

      
Res. concert 2013 1.000     
Res. Concert 2014 4.000 1.000    
Res. Concert 2015 5.000 2.000    
Res. Concert 2016  3.000    
Res. Vleugel 1.000  Verkoop vleugel 3.600  
Overschot 386 173    

Totaal 39.563 26.708 Totaal 39.563 26.708 
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BEGROTING 2014 
 

 

Uitgaven 2014 Ontvangsten 2014 

Directie, bestuur en 
secretariaat 8.000 Contributies 12.500 
Huur 3.500 Donaties, giften 1.100 
Administratie/bank 300   
Contributies, 
abonnem. 650 

Subsidies 
gemeenten 750 

Diverse kosten 500 Diversen 100 
    
    
Subtotaal 12.950 Subtotaal 14.450 
    
(Negatief) resultaat 
concert 2014 8.000 

Vrijval concert 
2014 5.000 

Reservering concert 
2015 1.000   

Naar egal. Reserve  
Van egalisatie-
reserve 2.000 

Overschot  Tekort 500 

Totaal 21.950  21.950 
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Punt 4 Verslag kascommissie 
Bij het samenstellen van dit boekje moeten de boeken nog worden gecontroleerd. 
Dit zal gebeuren door Tom Stoof en Hidde Nieuwkoop. 
 

Punt 5 Benoeming kascommissie 
Hidde Nieuwkoop heeft de boeken voor het tweede jaar gecontroleerd. Volgens 
de regels zoeken we voor Marten een vervanger. Wie geeft zich op? 
 

Punt 6 Bestuurszaken 
Net als vorig jaar zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Omdat 
daar weinig animo voor blijkt te bestaan heeft Annet aangegeven nog één jaar bij 
te willen tekenen tot na de Matthäus Passion, maar daarna wil ze het stokje toch 
echt graag overdragen. Ook de secretaris gaat volgend jaar een punt zetten achter 
haar taak in het bestuur. Beiden hebben er dan een flinke termijn op zitten. Omdat 
dit functies zijn waar je in moet groeien is het noodzakelijk dat er dit jaar al 
bestuursleden worden ingewerkt.  
Mocht dat niet het geval zijn stevenen we af op een groot probleem. Een koor kan 
nl. niet zonder bestuur. Daarom nogmaals een dringende oproep!! 
 

Punt 7 Jubilea 
Er is dit jaar slechts één jubilaris. 

 
Punt 8 Mededelingen bestuur 
Laatste nieuws over de samenwerking met Cantando i.v.m. de Matthäus Passion 
Laatste informatie over het koorweekend in oktober. 
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Jaarverslag van de secretaris 
Najaarsconcert 
Na het zeer geslaagde passieconcert op 23 maart 
beginnen we in april met frisse moed aan het instuderen 
van de muziek voor het najaarsconcert. Dat bestaat uit 5 
verschillende stukken. Daarvan is het Requiem van Fauré 
het grootste stuk. Tijdens de repetities wordt er door de 
leden veel in de tassen gezocht om de juiste partituren te 
voorschijn te toveren. 

Na de zomerstop besteden we de tweede helft van de repetitie aan het 
instuderen van ‘die Schöpfung’, die we in mei 2014 gaan uitvoeren. De eerste 
gastzangers melden zich daarvoor al aan. 
 
Het bestuur gaat aan de slag met de laatste voorbereidingen voor het 
najaarsconcert: posters, flyers, programmaboekje, podium huren enz. Werk aan 
de winkel dus. Gelukkig met de hulp van Arie Buijs, die weer een mooie poster 
heeft ontworpen. 
 
Avondsluiting 
Er wordt uitbreiding en vervanging gezocht voor diegenen die al jaren de sluiting 
van de repetitieavond verzorgen. Er melden zich 6 nieuwe leden aan die dat op 
zich willen nemen!  
 
Concert 
Op zondagmiddag 17 november hebben we een mooi concert in een 
uitverkochte Open Hofkerk. Elise van Esch als sopraansolist valt op door haar 
prachtige stem en uitvoering. Sommige bezoekers zijn tot tranen toe geroerd…. 
Zo’n klein concert op de zondagmiddag valt bij de bezoekers duidelijk in de 
smaak. Ook de koorleden en het bestuur zijn enthousiast. 
 
De repetitie na het concert (28 nov.) is kort wegens een lichte hersenschudding 
van Danny. Ook Danny toont zich zeer tevreden over het concert. Het koor krijgt 
een compliment en in het bijzonder de tenoren! Ook de gastzangers boden 
goede versterking.  
Nu komen de partituren van die Schöpfung weer uit de tas en de kast. 
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Afscheid  
Woutje Harkema neemt afscheid na bijna 50 jaar lid te zijn geweest. Annet 
bedankt haar voor haar jarenlange inzet en trouw aan ACOV met een mooie bos 
bloemen. 
 
Helaas is er ook persoonlijk verdriet onder verschillende leden door ernstig zieke 
familieleden. Er zijn zelfs verschillende partners overleden afgelopen jaar. Mooi 
om te zien hoe men elkaar steunt en probeert op te vangen tijdens de repetities. 
Dan blijkt echt de saamhorigheid in het koor. 
 
Die Schöpfung   
In het nieuwe jaar oefenen we vlijtig door voor het concert van ‘die Schöpfung’ 
op 17 mei a.s. Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld: Niels Dekker en 
Anneke van Dillewijn. Versterking van jonge stemmen kunnen we heel goed 
gebruiken! Want eerlijk is eerlijk: we zijn zo langzamerhand  wel een bejaard 
koor geworden….Maar dan wel eentje met kwaliteit. 

 
 
 
 
 
Proza van Rita 
Wat een mooi concert was dat, een uitverkochte kerk, vol met publiek. 
We staan op een tribune, zodat we de dirigent goed kunnen zien, we hebben er 
zin in. Annet heeft de kooropstelling  uitgetekend, we weten waar we staan 
moeten. 
Er is weer hard aan dit concert gewerkt.  Het hele koor ligt door elkaar.  
Danny is de baas. Hij is geheel onthouder, hij onthoudt echt alles. Hij kan zelf 
niet zingen, daarom is hij ook dirigent geworden. Hij kan beter piano spelen. 
Het moet sober, geen franje. Klaar is klaar. Wel is het leuk om soms vals te 
mogen zingen. Wanneer het vals klinkt is het goed 
De tenoren gaan helemaal los, ze hebben haast. Ze schuren tegen de bassen aan. 
De bassen krijgen een zeven. Het lijkt soms wel een dorpskoor, niet op de piano 
leunen. Het hele koor is onder de piano  gekropen. 
We staan klaar of we de 4 daagse moeten zingen, we hebben het luie register 
weer open. 
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Zingen zoals je ‘s avonds uit de kroeg komt. De sopranen brengen het licht 
binnen. 
We gaan door een modder pad, maken een Zandvoort geluid. Gaan naar de 
Efteling, er zijn nieuwe lammetjes geboren 
Doe je buik er als een matras onder, het word een schudde buikjes concert. 
De noten als ministekjes in de gaatjes  steken. O, o, het klinkt of er op je teen 
gestaan wordt. 
De bassen  dweilen de romantiek er uit. De tenoren hebben een dubbele breuk. 
De bassen zijn heel rare dingen aan het doen, ze gaan lekker glijen 
Wanneer je de eeuwigheid afsluit, krijg je nog genoeg tijd om door te gaan. 
Je kan de noten met stoffer en blik opvegen, haal even de stekker er uit. 
Het is net een ouwe diesel, we hebben een dubbele klutsbak , 
De sopranen zijn te lief: een Aalsmeerse aard? 
Een waterbassin waar de sopranen lekker in kunnen dobberen De bassen 
hebben in de vakantie een  cursus componeren gedaan. 
Wij moeten wel in het slagschema blijven. Niet in de standaard valkuilen vallen. 
Je keel is net een stortkoker.    
Zo waren er weer heel veel aanwijzingen, van Danny. Ga zo door , wij zullen 
zeker niet alles onthouden, maar we hebben wel mooie concerten  en gezellige 
repetities. 
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Koorweekend 

17-19 oktober 2014 
De nieuwe Erf, Diessen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezamenlijke ruimtes 

 Eigen woonkamer of café 

 Een eigen woonkamer of café dat alleen door uw groep gebruikt wordt. 

 koffie- en theevoorziening 

 TV, video, geluidsinstallatie  

 Draadloos internet via Hotspots van KPN 

Slaapkamers 
 2- tot 4 persoonsslaapkamers 

 Alle kamers hebben een eigen douche en toilet. 

 Alle slaapkamers hebben vaste wastafels. 

 Alle bedden zijn eenpersoons. De bedden zijn voorzien van hoeslaken en 

dekbed; lakenpakket (dekbedovertrek/sloop) is bij het arrangement 

inbegrepen. 

http://www.denieuweklasse.nl/de-nieuwe-erf 

Prijs: ong. €160.00 

https://portal.hotspotsvankpn.com/
http://www.denieuweklasse.nl/de-nieuwe-erf

