
 

 

 

Nieuwsbrief aan ouders en leden van ‘De Horizon’ 

Januari 2020 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2020, dus vanaf deze plek allereerst een goed en 

gezond jaar gewenst! We zijn na de kerstvakantie al weer goed begonnen met een aantal 

repetities en we zien uit naar wat dit nieuwe jaar ons koor gaat brengen. 

 

In de kerstvakantie is ons podium verplaatst. Dat stond in de opslag bij fam. Klok in 

Wekerom, maar er zit al een tijdje niemand van hen meer bij het koor. Daarom is het nu 

verplaatst naar opslag van fam. Slokker, waardoor het ook in Lunteren staat. Dat is heel 

fijn! Wel zullen we voor concerten waarbij dit podium gebruikt wordt hulp nodig hebben 

bij het vervoer. We hopen daarvoor een beroep op u als ouders te kunnen doen! 

 

TERUGBLIK KERST 

 

Op 20 december was het dan eindelijk zover: de Kerstviering in Amsterdam, en wat was 

het een bijzondere avond!  Heel bijzonder om met elkaar de komst van Jezus te vieren 

midden in de grote stad. En wat hebben jullie het goed gedaan allemaal! Gaaf dat het 

harde werken tijdens de repetities is beloond door een goed optreden samen met een 

fantastische band. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTREDENS 

 

Vorig jaar in oktober stond er voor de tieners een optreden bij het regioconcert 

gepland bij de KCZB (landelijke korenbond). Deze ging toen niet door, maar is verplaatst 

naar zaterdag 8 februari. Dit optreden is in Nijkerk, en er treden dan ook andere koren 

op. Voor meer informatie: https://www.excelsior-nijkerk.nl/agenda/62-regioconcert-kczb-

zaterdag-8-februari-2020. Tieners: dresscode zwart met blauw        

https://www.excelsior-nijkerk.nl/agenda/62-regioconcert-kczb-zaterdag-8-februari-2020
https://www.excelsior-nijkerk.nl/agenda/62-regioconcert-kczb-zaterdag-8-februari-2020


Op zaterdag 3 april hebben we een concert met het Urker Mannenkwartet. Dit is met 

kids en tieners samen in de Oude Kerk in Barneveld. Noteer deze datum vast in uw 

agenda! Meer informatie over tijden etc. volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

AGENDA – noteer alle belangrijke data ook vast in de eigen agenda! 

 

30 januari  Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

8 februari Tieners: optreden bij de KCZB (Nijkerk) 

20 februari Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

27 februari Voorjaarsvakantie: geen repetitie 

3 april Kids+tieners: optreden met Urker Mannenkwartet 

 

 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 

 


