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Jaargang 12 

No 3 - 2019 

 

Van de redactie 

 

Het einde van het jaar is reeds in zicht en we zijn met het koor bezig aan de laatste concertenreeks 

van december. Het hele jaar hebben we het vrij rustig gehad, bewust voor gekozen na ons 

jubileumjaar. December daarentegen is qua optredens de drukste maand voor ons.  

 

Voor wat betreft de nieuwsbrief; de kopij is de laatste tijd schaars. We moeten ons afvragen of het nog 

wel zinvol is om deze brief uit te geven. Het is een nieuwsbrief van en voor leden en andere 

geïnteresseerden maar wanneer er te weinig info binnenkomt.......of er achteraan moeten.....  

de vacature niet ingevuld wordt........ 

 

We gaan het beleven! 

 

Namens de redactie Fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! 

 

Marion 

 

De voorzitter 

 

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. De aanloop naar kerst is begonnen.  

Ons winterconcert is alweer achter de rug. Het was een mooi concert met een extra dimensie van harp 

en fluit. Dit maakte het extra bijzonder.  

Het zit er nog niet op voor ons, want in deze decembermaand staan er nog diverse optredens gepland.  

Als deze nieuwsbrief uit komt hebben we ook de Sensire kerstmarkt alweer gehad.  

Hulde aan de leden die hier één of meerdere vrije dagen voor op offerden. Het bracht wel een mooi 

extraatje in het laatje. 

Dan nog de medewerking aan een viering in het Slingeland Ziekenhuis en een gastoptreden in Zeddam 

op 2e kerstdag. Hopelijk kunnen we hier toch nog voldoende leden op de been brengen om met een 

volwaardig koor op te treden. 

Zo komt het einde van het jaar steeds dichterbij en gaan we verder in 2020. 

Een heel nieuw jaar met voor Con Brio ook weer leuke evenementen in het verschiet, o.a. de 

concertreis naar Engeland. De reiscommissie is hiervoor volop in voorbereiding.  

In oktober ons eigen concert in 60 en 70 jaren stijl. Con Brio blijft ook in 2020 in beweging. 

 

Ik wens iedereen fijne en gezellige Kerstdagen 

                  en een gezond, gelukkig en muzikaal 2020 

 

Marjolein 

 

Interview met........... 

Voor deze nieuwsbrief hebben we Lies Visscher bereid gevonden wat over 

haarzelf te vertellen. 

Lies heeft meegedaan met het kerstproject van ons koor in 2016 en is daarna 

lid geworden. 

 

Lies is 67 jaar en is via Huissen en Westervoort 25 jaar geleden in Etten terecht 

gekomen en woont met Bart aan de Warmseweg in Etten in een huis met 

historie. Het is in 1894 gebouwd door de heer Jut, een steenfabrikant. Er is een 

grote tuin rond het huis waar Lies ook graag in werkt. Ja, Warm is een fijne 

buurt om te wonen zegt ze. 

 

Ze is geboren in Beilen en opgegroeid in Arnhem. Op 16-jarige leeftijd ging ze al studeren in Nijmegen 

en een jaar later daar op kamers. De studie biologie rondde ze in 5 jaar succesvol af. Daarna heeft ze 

een aantal jaren in dat vak lesgegeven. 

Lies en Bart hebben 5 kinderen. En ook 6 kleinkinderen. 
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Dus dat is een hele familie. En met z’n allen gaan ze een weekend naar Cochem om de verjaardag van 

Bart te vieren. Dat zal zeker gezellig worden. 

 

Lies heeft veel hobby’s waaronder natuurlijk zingen. Ze is ook lid van Bachkoor Doetinchem, dit koor 

repeteert elke maandagavond in de Oude Ettense Kerk in Etten. Dus lekker dichtbij voor Lies. 

Projecten vindt ze erg leuk om te doen. Zo vindt ze het mooi te zingen in bijvoorbeeld de Johannes 

Passion van Bach en De Schöpfung van Haydn. En het repertoire van Con Brio vindt ze ook mooi. 

Zingen is een avond ontspannen, je leert mensen kennen en zo ontstaat er saamhorigheid. Dat ervaart 

ze ook in de Protestantse Kerk. Daar geniet ze van het samen zingen! 

 

Daarnaast heeft ze veel belangstelling voor geologie en aandacht voor het landschap. Ook houdt ze erg 

van keramiek. 

Toen Lies jarig was had ze als traktatie de “Rivierduingids” meegenomen. Een heel mooi boekje over 

het landschap langs de Oude IJssel. Daar heeft ze met een aantal mensen aan gewerkt. Echt de moeite 

waard om te lezen. 

 

Ook is ze gastvrouw voor de Vrienden op de Fiets. Mensen die een fietstocht maken door Nederland 

kunnen bij haar overnachten. 

Bart is leraar geweest en heeft jaren Engelse lesgegeven. Ze gaan dus graag op vakantie naar 

Engeland en verheugen zich al op de koorreis met Con Brio in 2020. 

We konden nog wel een tijdje doorkletsen met Lies maar de pauze was om, Nick klapte in z’n handen 

en we moesten weer aan de slag dus zover het interview met Lies.   

Lies bedankt en nog veel plezier bij Con Brio. 

 

Wilma en Addy 

 

ZINGEN OP DE KERSTMARKTEN VAN SENSIRE 

 

Toen we enkele weken geleden de vraag kregen of wij 3 dagen met een groepje uit het koor op de 

kerstmarkten van Sensire wilden zingen, werd er eerst wel wat bedenkelijk gekeken. Want 3 dagen 

van 11 tot 18.30 uur aanwezig zijn en dan ieder uur een kwartier zingen is niet niks. 

Maar toen we hoorden dat er een leuke vergoeding voor het koor bij hoorde, werden we enthousiaster 

en gingen meerdere vingers omhoog. Zo hadden we al gauw 19 vrouwen, die in groepjes van 8 tot 12 

personen in wisselende samenstellingen wel een dag wilden meedoen. Heel fijn was ook dat Nick ons 

die 3 dagen wilde begeleiden en kwam onze nieuwe elektrische piano heel goed van pas. 

 

Zo trokken we 11 december naar Vorden in 

onze kleding in Dickens stijl. Daar werden we 

hartelijk ontvangen in een grote zaal van de 

Herberg  met sfeervolle kerstversiering. Ook 

stond er een mooi podium voor ons klaar, 

helemaal in winterse sferen. Natuurlijk is het 

zingen op een kerstmarkt anders dan in een 

kerk of concertzaal, maar we lieten ons niet 

afleiden door het geroezemoes. Daar Nick ’s 

middags nog een optreden had met het 

mannenkoor, moesten we het vanaf 2 uur 

alleen doen.  

 

Gelukkig had Marion van verschillende 

begeleidingen een MP3 bestand gemaakt en op 

een stick gezet, zodat we die via de beschikbare 

Mediaplayer konden gebruiken. Heel leuk dat 

we toch verschillende reacties  kregen, over de 

mooie bescheiden klank van het koor en onze 

kleding. 

 

Op 12 december werden we in de Radstake in Varsseveld verwacht. Ook daar weer prachtig versierd 

en dezelfde ondernemers met hun mooie artikelen. Marion had voor nog wat printjes met kerstmuziek 

gezorgd, zodat we een meer afwisselend programma konden brengen. En we waren het er allemaal 
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over eens, dat het heel fijn zingen is in zo’n klein groepje. Ook hier  bleek weer dat er toch wel diverse 

mensen waren die naar ons luisterden en dan ook naar ons toe kwamen om te zeggen hoe mooi ze het 

vonden. Ook bij de Radstake werden we geweldig verzorgd met lekkere hapjes, lunch en drinken.  

 

13 december werden we in restaurant de 

Kruisberg in Doetinchem verwacht, waar Nick wel 

heel erg op tijd aanwezig was, hij had zich een 

uur in de tijd vergist.  

Om 11.15 uur waren alle 8 vrouwen aanwezig en 

konden we met onze 1e optreden van die dag 

beginnen, helaas kon Toos er geen noot 

uitkrijgen, ze had totaal geen stem. Maar niet 

getreurd, playbacken kan ook. Ook de andere 

stemmen hadden wel iets geleden van zoveel 

zingen, dus Nick moest verscheidene liedjes 1 of 

2 toontjes lager aangeven.  

Maar we hebben ons er doorheen geslagen en er 

weer een gezellige dag van gemaakt, waarop we 

weer van alles werden voorzien. Grappig was dat 

we wel veel aandacht van de aanwezige kinderen 

kregen, de moeders hadden meer aandacht voor 

de markt.  

Een jongetje heeft een hele tijd wijdbeens (hij kon 

nog maar amper staan) met open mond naar ons 

staan kijken. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd 

evenement en blijkt dat zo’n gebeuren ook de 

onderlinge verstandhouding goed doet.  

Ik weet niet hoe de anderen het hebben ervaren, 

maar ik heb het met plezier gedaan. 

 

Lia Lamers  

 

Winterconcert 8 december 2019 

 

Alweer eventjes geleden maar bij velen vast nog 

vers in het geheugen. Al vroeg in het jaar hadden we 

de meeste muziek hiervoor in de map zodat we 

volop de tijd hadden om het in te studeren en aan 

de afwerking te werken. En dat er dan toch nog 

enkele foutjes tijdens het concert in sluipen... 

 

Met onze gasten Judith Baakman op harp en Wendy 

Wensink op fluit werd het een sfeervol geheel. De 

kerk zat nagenoeg vol. Het zingt heerlijk in het 

kleine kerkje. Dit moeten we vaker doen hoorden we 

dan ook om ons heen. Van diverse kanten hebben 

we reacties mogen ontvangen;  

 

o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janny, ons ere-lid; was vol lof. Heeft ervan 

genoten. Gezellig van de partij na het 

concert bij Köster samen met Mart. 
Gonny, zus van Wilma; Het was prachtig, 

ik heb genoten! 

Lucie die met haar mee was; Het was een 

prachtig concert. Bedankt daarvoor. 

Miriam, onze pianiste was ook zeer te 

spreken over het concert.  Ze heeft zich er 

inderdaad goed doorheen “gebuffeld” met 

het te weinig licht! 
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Activiteitenlijst         

 

2020 

   

29 januari  Jaarvergadering. Aftredend en niet herkiesbaar; Joke Fischer      

 

09 februari  Contactmiddag. Jubilaris Lia Lamers, 25 jaar lid.  

 

25  maart  Open repetitie 

  

21-24 mei  Koorreis naar Engeland 

               

26 september  Kermisviering     

 

24 oktober  Jaarlijks concert in 60 jaren stijl in zaal Köster       

 

22 november  Benefietconcert voor de Zonnebloem vereniging in zaal Köster 

 

2021     

 

Optie voorjaarsconcert samen met het Zelhems Mannenkoor. 

 

HPT 

 

Woensdagavond 4 december rond de pauze kwamen de heren 

Niels, Rudy en Frank van het Heren Promotie Team binnen en vertelden het koor 

dat zij een mooi cadeau voor ons hadden.  

 

Het bleek een digitale piano te zijn.  

 

Nick had de primeur om het mee naar huis te nemen en er alvast op te oefenen 

want de vuurdoop kreeg het tijdens de Sensire Kerstmarkten. 

 

Heren, hartelijk dank voor dit prachtige instrument! 

 

 

De jarigen........ 

              

  

 

 

Ivonne, oud lid maar hopelijk in Januari 

weer van de partij; Complimenten, het was 

een prachtig concert. Heb er heel erg van 

genoten. 

Wendy onze gast; zij vond het heel erg 

leuk om te doen en we hadden een mooi 

concert gegeven. 

MAART 

13 Marleen Pierik 

19 Addy Rexwinkel 

19 Mayke Wieskamp 

19 Eugenie Tiemessen 

21 Anita Haccou 

21 Yvonne Heitink 

 

APRIL 
04 Esther ten Have 
10 Lia Lamers 


