
Beste koorleden, 

Wat fijn dat we vanaf 8 maart weer kunnen repeteren. Maar liefst twee jaar hebben we dat niet kunnen doen 

door Corona. Wat een lange tijd… Je zou denken dat na die twee lange jaren het zingen en musiceren niet meer zo 

goed gaat. Maar dat was zeker niet het geval. De stemming zat er meteen weer goed in. Er werd als vanouds uit 

volle borst en met veel enthousiasme meegezongen. Het was een feest om het koor de Regenboog weer aan het 

werk te zien en vooral te horen. En laten we niet vergeten dat het een feest is ter ere van onze Vader in de Hemel. 

Het loven en prijzen van onze Heer; daar doen we het voor! 

 

De Corona-tijd was een moeilijke en verdrietige tijd, ook voor ons koor. Onze koorleden Tony Fioole, Marjan Sollie, 

Jannie van de Bosch en Dinie van Pijkeren zijn overleden. Deze koorleden hebben we op de repetitie van 8 maart 

herdacht. Ze zullen gemist worden, maar we mogen weten dat zij veilig bij onze Vader in de Hemel zijn. 

 

We hopen dat het nieuwe seizoen weer een mooi en gezond seizoen zal zijn zonder Corona. Het seizoen willen we 

graag op een feestelijke manier starten. Zoals in deze nieuwsbrief is aangegeven gaan we op D.V. 3 september een 

boottocht maken. Dit belooft een mooie dag te worden met veel gezelligheid en lekker eten en drinken. Ook zijn 

er 2 entertainers om ons te vermaken. Wat precies, dat is nog een verrassing. Onze dirigent, werkgroepleden, 

koormeesters en alle chauffeurs zijn natuurlijk ook uitgenodigd. In deze nieuwsbrief staat aangegeven hoe je je 

kunt opgeven, dus zet het alvast in je agenda en meld je aan. We hopen er met z’n allen een prachtige dag van te 

maken.  

Inmiddels zijn we alweer aan het einde van het seizoen, en nu gaan we eerst een tijdje met vakantie. Ik wens 

iedereen alvast een mooie vakantie toe, pas goed op jezelf, en tot ziens na de zomer! 

 Namens het bestuur, 

Freek Regterschot (voorzitter)  

 

Namens het bestuur koor de Regenboog,  

Freek Regterschot (voorzitter)  
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Deze nieuwsbrief is  een 
uitgave van De Regenboog - 
Heerde. Reacties,  
suggesties en onderwerpen 
graag mailen naar: 
secretariaat@ 
koorderegenboog.nl  

Afscheid Gerrit Grolleman 

Gerrit heeft afscheid genomen van 
het bestuur en werd voor zijn inzet 
bedankt door  voorzitter Freek 
Regterschot.  
Eén van de taken van Gerrit was het 
uitdelen van de brieven tijdens de 
repetities.   
Dank je wel Gerrit en je hebt de foto 
als herinnering al gekregen. 



 

Repetities en  2022/2023 
19.00 uur Johanneskerk 
dinsdag 6 september 
dinsdag 20 september 
dinsdag 4 oktober 
dinsdag 18 oktober 
dinsdag 1 november 
dinsdag 15 november 
dinsdag 29 november 
dinsdag 13 december 
dinsdag 10 januari 
dinsdag 24 januari 
dinsdag 7 februari 
dinsdag 21 februari 
dinsdag 7 maart 
dinsdag 21 maart 
dinsdag 4 april 
dinsdag 18 april 
dinsdag 2 mei 
dinsdag 16 mei 
 

Leden met een rolstoel. 

Er komen steeds meer leden bij die gebruikmaken van een rolstoel. 

Let erop dat er zelf vervoer geregeld moet worden naar de 

repetities en optredens. 

Kosten bootreis: 

• Bootvervoer          € 0,00 

• Eten/drinken        € 0,00 

• Gezelligheid          € 0,00 

• Totaal                     € 0,00                        

Dagje uit is dus helemaal gratis. 

  

              Opgeven voor het bootreisje 

Als je 3 september meegaat geef je dan voor 27 augustus op via 

een telefoontje of app zodat we weten voor hoeveel personen we 

de lunch moeten reserveren. Geef eventueel ook allergie- en dieet 

wensen op. 

Johan Vorderman 0612098831   

  

     

Uitje koor De Regenboog op Zaterdag 3 september samen met:  

• Koorleden 

• Werkgroepleden                             

• Chauffeurs 

• Bestuursleden 

  

  
   

Boot vertrekt 10.00 uur en we zijn om 14.30 uur terug in de haven. 

Opstapplaats:   Scaniahaven t.h.v. Russenweg 18 8041 AL in Zwolle 
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Samen een boottocht maken  

  
    
   
  
   
  
   

  

        

    

    

    
    
          

    
    
    

    

  
  

 9 oktober 15.00 uur Herv. Gemeente Oene 

6 november 10.00  uur Herv. Gemeente Heerde 

11 december 10.00 uur Petruskerk Wapenveld 

22 januari  14.30 uur Herv. Gemeente Wapenveld 

12 maart 10.00 uur Verbindingskerk Heerde 

 

 

            
    
     
   

 

  
  

     
  

   
   

OPTREDENS   

OM  TE   NOTEREN   

  

   

     

     

      

       

      

   

              

Wist u dat: 

• We blij zijn dat het koor weer kon starten 

• Dinie Bronsink, Wolly Jonkers en Hennie Remmers 

afscheid hebben genomen van de werkgroep 

• Het koor opzoek is naar een nieuwe pianist 

• Er weer een aantal nieuwe leden zijn bijgekomen 

 

 


