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Donderdag 25 juni hebben we een hele leuke, gezellige en ook 
bijzondere laatste repetitie voor de zomervakantie gehad. Het was 
een alternatieve repetitie in de vorm van een “muziekquiz”. Het koor 
was in twee groepen verdeeld, de sopranen waren groep A en de 
alten groep B. 
Onder leiding van de teamcaptains werd er fel gestreden om de eerste 
plaats, maar, met een lucratieve toekenning van punten door de 
corrupte quizmasters kunt u wel raden wat de uitslag was…. precies, 
een gelijkspel… Dit was dus het leuke deel. Het bijzondere was dat 
halverwege de avond het koor werd verrast met een bijzondere 
optocht, aangevoerd door een illegale Sinterklaas (zwartwerker Joop 
de Roodt) die op een ezel zat en in de boeien was geslagen door 
politieman (Anton van Gruijthuijsen), met in hun gevolg Joop Visser 
en Ken (met gitaar, 
die wel eens wilden weten waar dat rare span naartoe ging. Zo 
kwamen zij dus midden in onze muziekquiz terecht en hebben toen 
maar gelijk vrolijk meegedaan. Na afloop van de repetitie (nou ja, 
repetitie!!) hebben we het nog gezellig gemaakt in de serre. Het was 
voor Joop en Ken de laatste avond in Nederland en die hebben zij op 
een fijne manier met ons afgesloten door samen nog een aantal 
liedjes te zingen en Ken speelde daarbij op de gitaar. Ken heeft ook 
Lex en Loes Grem nog toegezongen voor hun 40 jarig huwelijk met 
een lied dat hij ter plekke heeft bedacht, wat een entertainers!!! Heel 
leuk, gezellig en bijzonder 
dus allemaal. We zullen ze missen… 
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Na de zomerstop zijn we op 13 
augustus weer fris begonnen 
aan een nieuw seizoen. We zijn 
hard aan het repeteren voor 
zondag 6 september want dan 
zijn we, in het kader van ons 10 
jarig jubileum, uitgenodigd door 
pastor Kees Bruin om tijdens de 
eucharistieviering in de kapel 
van het kasteel in Gemert te 

komen zingen. We gaan daar meteen een gezellig “dagje uit” van 
maken. Hoe we deze dag hebben beleefd vertel ik in het volgende 
parochieblad. 
  
Klein intermezzo 
Het bos zou erg stil zijn als alleen de vogels zouden zingen die het 
beste kunnen zingen. 
  

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris 
  


