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U bent vriend van ons
koor. Daar zijn we erg
blij mee. Ondanks de
Corona heeft u het
afgelopen jaar ons koor
ondersteund met een
bijdrage of gift.
Daarvoor zijn wij u zeer
dankbaar!
Bij het begin van het
nieuwe jaar in deze
bijzondere periode,
willen we als koor toch

Jubilarissen

weer eens iets van ons
laten horen. Wij hopen
dat het allemaal goed
met u gaat en dat u
allen deze periode goed
doorkomt.
De voorzitter,
Gabriël van der Heijde

Leden
Het WBGK heeft op
dit moment 48
leden, 39 dames en
9 heren over de vier
stemgroepen in de
leeftijdscategorie
van 55 jaar tot
midden 80. Het
koor is op zoek naar
nieuwe leden.

In 2020 hebben deze leden een jubileum
gevierd:
Corry Volkers - van Kleef op 22 april 2020 en
Marieke Key op 8 mei 2020.

Corona
Zoals u ongetwijfeld weet is 2020 voor ons en alle koren een rampjaar
geworden. Door de pandemie werden repetities afgelast en ook het
WBGK heeft nauwelijks gerepeteerd in 2020. Alleen in de maand
september werd, met verschillende maatregelen, gerepeteerd in "De
Vossenberg". Uiteindelijk moest dat ook stoppen. Uitvoeringen en
concerten zijn niet doorgegaan.
Jammer genoeg zijn bij ons koor wel enkele leden door de pandemie
overleden. Ook een tweetal leden door andere medische oorzaken.
Verschillende leden hebben corona gehad maar zijn herstellende.
Ons bestuur heeft met digitale hulp de leden benaderd en die contacten
zijn goed. Wij houden de moed erin, wij wachten op een vaccinatie en
hopen weer snel dit jaar te kunnen gaan repeteren. Zoals het er nu naar
uitziet zal dat pas na de zomer zijn.
Die periode is te kort om een jubileumconcert volledig voor te bereiden
maar wel kerstconcerten te organiseren. Dat zal wel in een kleinere
setting gaan in verpleeg- en verzorgingshuizen.
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Voordelen van Vriend van het WBGK zijn
Wij zouden het op prijs stellen als u het WBGK als VRIEND wilt blijven
ondersteunen. Als “beloning” krijgt u als Vriend van ons koor voor ons
eerstvolgende concert een gratis toegangskaart en als Vriend+ krijgt u
zelfs twee gratis toegangskaarten.

4731 WG Oudenbosch
TELEFOON:
0165-318841

E-MAIL

Graag verzoeken wij u de jaarlijks bijdrage van 12 euro als VRIEND en
als VRIEND "plus" de bijdrage van 24 euro over te maken op onze
bankrekening IBAN NL38RABO 0140715525.
De overige gegevens van ons koor vindt u in de kolom hiernaast.
Hartelijk dank namens de leden en het bestuur van het WBGK voor uw
ondersteuning in 2021.

WBGK zoekt nieuwe leden
info@wbgk.nl

RABOBANK:
NL38 RABO 0140755 25

Bezoek onze website!
Ga naar:

www.wbgk.nl

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al aangaf is het West-Brabants
gemengd Koor op zoek naar nieuwe koorleden. Mensen die het leuk
vinden om onder begeleiding van onze dirigent Christ Vergouwen op
donderdagavond lekker ontspannen mee te komen zingen. We zingen
een gevarieerd repertoire. Van licht klassiek tot musicals en ook wel
eens wat kerkelijks. Altijd in een leuke gezellige sfeer.
In de pauze een kop koffie met een koekje; even lekker bijkletsen over
het repertoire of wat er de afgelopen week allemaal is gepasseerd.
Of u nou uit Oudenbosch, Hoeven Oud-Gastel, Bosschenhoofd of waar
dan ook komt, u bent van harte welkom.
Het zou leuk zijn als er wat meer mannen aansluiten. Misschien heeft Ú
wel interesse of weet u iemand die al lang twijfelt om bij een koor te
gaan zingen, laat het ons weten en probeer het eens en kom op
donderdagavond naar basisschool De Klinkert, Burg. Van der Drieslaan
20 te Oudenbosch.
In verband met Corona mogen en kunnen we niet repeteren. Zo gauw
er weer groen licht is en de pandemie onder controle is, gaan we weer
snel van start. Want alle leden hunkeren om weer te gaan zingen.
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