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Jaargang 9, no 2 – juli 2016 

 

 

 

Woordje van de redactie 

 

Op het moment van schrijven is het maandagochtend 11.30 uur. Woensdag a.s. (29 juni) is het alweer de 

laatste repetitie voor de vakantie. We sluiten traditiegetrouw de week erop af met een uitstapje, 

ditmaal georganiseerd door de 2 jongsten van het koor; Mayke en Maartje. 

 

Altijd weer spannend wat de organisatie voor ons in petto heeft. Ook wat voor een weer het zal worden 

maar doorgaans hebben we de laatste jaren geluk gehad wat dat betreft. 

 

In deze nieuwsbrief ditmaal geen interviews, daarvoor was de tijd te kort en tegen de vakantie aan 

heeft een ieder het op zijn eigen manier druk. Wel o.a. een terugblik op het weekendje Niedererbach 

wat als zeer geslaagd de geschiedenisboeken ingaat. De ‘nieuwkomers’ die voor het eerst zijn mee 

geweest hebben volop genoten. Helaas kon ik dit jaar niet mee vanwege mijn ‘verplichtingen’ als 

‘keizerin’. Voor het overige nieuws laat ik u verrassen. Veel leesplezier.  

 

Namens mijn mede redactieleden allen een hele fijne vakantie gewenst.  

 

Marion 

 

Woordje van de voorzitter 

 

20160622 Laatste nieuwsbrief voor de vakantie. 

Vakantietijd, Ik ben er aan toe zoals dat heet. Tempo zwakt iets af. Wil naar lekker loom en niet veel 

doen. 

De langste dag is al weer geweest. Vandaag was het erg warm, veel regen. Ups en downs in het weer, ups 

en downs in het koor. 

 

Vorig jaar om deze tijd wisten we nog niet dat we weg moesten bij Scholtenhof . We schrokken ons 

wezenloos en nu zingen we al weer bijna een jaar bij Köster. Tot onze grote tevredenheid mag ik wel 

zeggen. Het koor klinkt zo lekker in de zaal. ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’ om maar eens met Cruijff te 

spreken. Een roerig jaar, waarin een aantal leden om diverse redenen hun lidmaatschap hebben 

opgezegd. Nieuwe leden hebben na Piece of Cake hun entree gemaakt en dat is super. De teller van ons 

koor staat op 41 leden. Mooie klank hebben we welzeker. Dat is belangrijk. Financieel wordt het 

spannend. De grote uitdaging met kerst biedt nieuwe kansen. 

 

Eerst ons eigen herfstconcert met Janthe Schepers in de NH kerk in Etten op zondagmiddag 23 

oktober a.s.  Een verrassende samenwerking met een jonge Ettense vrouw, singer songwriter, winnaar 

van het open podium 2015 in Amphion. We laten ons verrassen. Zij maakt een heel ander soort muziek 

dan van wij. We proberen wel iets samen te doen en ook dat wordt een uitdaging.  

 

Ja, die kerstuitdaging met het EMK is weer een grote project. Na Piece of Cake is het maar even rustig 

geweest en dat is goed. Activiteiten geven energie in het koor. Tijdens het Steenovenconcert van het 

EMK op 4 juli kijken we al naar Kerst  met een knipoog. Veel publiciteit aan het kerstevent zowel van 

EMK als Con Brio. Dat doen we voor de toekomst van de beide koren.                                                    
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Zelfs een EKK Ettens KinderKoor krijgt nieuw leven ingeblazen als het goed is. Waar muziek toekomst 

heeft, moet je vroeg beginnen en we hebben als Etten wel een reputatie hoog te houden. Nick zet zich 

er heel actief voor in en met hem wij allen in de projectgroep. Aan ons als leden van Con Brio is het van 

belang ook nu al enthousiast rond te vertellen dat het een  gedenkwaardig kerstconcert gaat worden, 

leuk voor jong én iets minder jong. Voor onze eigen mensen, maar ook voor vrienden en bekenden in onze 

‘Sing along’. 

 

Prachtig nieuw kerstrepertoire, ook omdat we  vorig jaar de kerstoptredens gemist hebben en ook 

omdat er zoveel prachtige kerstmuziek is hebben de muziekcommissies van EMK en CB stralende en 

stemmige  muziek uitgezocht voor komend gezamenlijk kerstconcert. Daarvoor nodigen wij ook anderen 

zangers uit die graag met ons mee willen zingen. Bijvoorbeeld het zo sfeervol en ingetogen stuk van de 

door ons zo geliefde Rutter (Christmas Lullaby), is een uitdaging om te zingen. En Joy to the World, van 

die muziek worden we allemaal heel vrolijk en is daarom zo geschikt om met anderen samen te zingen. En 

wat denk je van Felice Navidad. 

De’ Sing along’, dat meezingen, start op zaterdag 29 oktober met een gezamenlijke oefendag Con Brio en 

EMK bij Köster en eindigt met de uitvoering op zaterdag 17 december in de RK kerk. Of toch liever niet 

eindigen :   

Een fijn concert is prioriteit 1.  

Een aantal nieuwe leden werven met dit  initiatief is prioriteit 1A.  

We hebben daarom gezegd dat de maximum leeftijd 60 jaar voor de ‘Sing along’ is.  Liever nog wat 

jonger.  

De PR commissie is begonnen aan een goede PR campagne en aan onze Esther is dat wel toevertrouwd om 

dat vanuit Con Brio goed op de kaart te zetten.  

 

Gisteren heeft de reiscommissie ons lekker gemaakt met een voorschouw van onze koorreis in 2017. Een 

4 daagse concertreis naar België met 2 concerten, bezoek aan Brugge, Gent en Antwerpen . De datum 

vermeld ik hier ook weer met Hemelvaart volgend jaar: van donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017. 

De aanhoudende  spaarders kan in haar nopjes zijn met de prijs. 

Wat een plannen voor de winter en het voorjaar daarna. Nu eerst de zomer met het uitstapje op 6 juli, 

de afsluiting van ons seizoen . Wordt door Mayke en Maartje zeker weer tot een bijzondere dag 

gemaakt. Ik verheug me.   

Dan lekker vakantie en wij zien elkaar weer op woensdag 24 augustus om kwart voor 8. 

 

Fijne vakantie. 

Rust lekker uit, doe weer nieuwe inspiratie op en dan zien we elkaar weer! 

 

Dorien 

 

Een weekend Niedererbach mit "Wein, Weib und Gesang" 

 

Het is maandagmorgen, de dag nà het bezoek aan Niedererbach.  

 

Voor mij is de schone taak weggelegd om verslag te doen van ons bezoek aan de lieve dames van 

Frauenchor Niedererbach. Ik kan er wel een boek over schrijven maar zal me inhouden. 

 

Het vertrek op zaterdag 23 april vanuit Etten is pünktlich, de aankomst in Niedererbach niet minder, 

exact om 12.00 uur worden we warm onthaald door de gastvrouwen.  De oude liefdes hebben elkaar al 

snel gevonden, voor de nieuwelingen is het voor de herkenning heel handig dat de door Ans gemaakte 

foto's waren gestuurd. Niet onvermeld moet blijven dat Huub (van Wilhelmien) en Frank (van Carla) als 
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ware beschermheren bij ons zijn, een veilig gevoel dat er toch nog een man over ons waakt als Nick ons 

even uit het oog verliest. 

Na een woord van welkom, een glas wijn en een overheerlijk buffet gaan Manuela en ik  met onze 

gastvrouwen Conny en Dani naar huis. We komen in de hemel terecht, de master bedroom is in 

gereedheid gebracht, de Kaffee mit Kuchen en de fles Sekt staan al klaar. Even nader kennis maken met 

elkaar voordat we richting Altenkirchen gaan voor het gezamenlijke concert. Ze moeten toch weten wat 

voor vlees ze in de kuip hebben voor de komende uren.  

 

Over de inhoud en kwaliteit van het gezamenlijke concert ga ik niets vertellen, Frank (van Carla) zal 

hiervan elders in de nieuwsbrief verslag doen en hij kan dat veel beter dan ik.  

Ik wil alleen wel even kwijt dat we zó veel complimenten hebben kregen over onze Piece of Cake kleedjes 

en hoedjes, dat is zó leuk om te horen. Maar dan weten de dames nog niet dat de mooiste outfit nog in 

ons koffer zit. 

 

Traditiegetrouw gaan we na het concert richting de thuishaven van o.a. het 

Frauenchor Niedererbach. Even wat munten scoren voor het buffet en de 

drankjes en los gaan we.  

Als er een feestje is dan horen daar cadeautjes bij. Dorien heeft heerlijke 

bonbons voor de gastvrouwen en heeft daarnaast voor het koor een zusje 

meegenomen van de volle dame die Miriam kreeg voor haar jubileum bij Con Brio.  

 

Wat een heerlijk feest met de mannen van MVG Niedererbach en de vrouwen van Frauenchor 

Niedererbach. Als één familie brengen we de avond door en het uithoudingsvermogen is overtreffend. 

Tot in de hele kleine uurtjes worden de glazen gevuld en ook geleegd, de brandstof doet goed werk. 

Maar toch wordt het tijd om het bed op te zoeken voor de volgende dag. Achteraf zijn dat voor Manuela 

en mij maar 3,5 rusturen, maar er zijn vrouwen die het bed nog minder hebben gezien. 

 

Zondagmorgen. Der Schnee 

rieselt leise in Niedererbach en 

met frisse zin volgen we onze 

frisse neus richting de 

thuishaven van de gastvrouwen. 

Kosten nog moeite zijn gespaard 

om daar een prachtig ontbijt 

klaar te hebben voor ons, alles 

gelardeerd met een dikke laag 

gastvrijheid.  

 

En dan een extra cadeautje voor 

de Duitse vriendinnen. Ons koor 

trekt zich terug om zich in 

andere kledij te hijsen. De oude 

garde met heup- en knieklachten 

vertoont zich in olde wieven 

kleding, de outfit van de jeugdige editie kent vele pikante details en de rest van onze meiden vertonen 

zich in een hedendaagse kleedje. Allen laten zich met een toegespitst lied van de goede kant horen en 

zien, de lachsalvo's zijn niet van de lucht. Twee van de oude taarten schudden tijdens de optreden de 



~ 4 ~ 
 

heupjes nog even los in een speciaal dansje 

en dat maakt dan wel meteen duidelijk wie 

er achter het masker schuil gaat. Ik vraag 

me wel af of deze oude taarten de 

stemtest goed zijn doorgekomen bij Nick. 

Ik betwijfel het. 

 

Ook de dames van Niedererbach laten zich 

niet onbetuigd en gaan als heuse 

linedancers een tweetal prachtige dansen 

opvoeren. Bij de laatste dans worden we 

allemaal op de dansbaan gevraagd en gaan 

op verzoek de Duitse versie van "Allosie" 

meedansen.  Talent in overvloed, als we 

niet meer kunnen zingen, kunnen de meesten van ons nog altijd gaan linedancen om op woensdagavond van 

huis te zijn. 

 

Aan het eind van het gezellig samenzijn gaan we onder leiding van een zeer wijze gids Altenkirchen 

verkennen, de plaats waar de avond 

daarvoor het concert heeft plaatsgevonden. 

Door de wijsheid van deze bekwame 

mevrouw zijn we een stuk wijzer geworden 

over de geschiedenis van Altenkirchen. 

 

Dan komt het einde van het weekend 

naderbij en moeten we afscheid nemen van 

allen die ons zo liefdevol hebben ontvangen, 

verzorgd en geanimeerd. Dank jullie wel 

lieve mensen van Niedererbach en we zien 

er naar uit om jullie terug te zien bij het 

eerstvolgend jubileum van Con Brio. 

 

Ik wil de thuisblijvers niet jaloers maken, maar ik moet zeggen: jullie hebben wat gemist. Mijn eerste 

kennismaking met Niedererbach is goed bevallen en mijn deur staat open voor een volgend tegenbezoek 

door de vrouwen van Frauenchor Niedererbach. 

 

Marijke Leijzer 
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Niedererbach het concert 

 

Ja, het was me het weekendje wel weer. Was ook blij dat ik er weer bij was. The morning after denk ik 

er soms wat anders over, maar dat is logisch met al die gezelligheid die ons tot in de late uurtjes bezig 

hield.  

Het verslag van Marijke is in ieder geval zeer lezenswaardig en geeft uitstekend weer hoe en wat een en 

ander verlopen is. Mocht u zich afvragen, hoe ik dat weet: Ze had het me vooraf gestuurd . 

Dan de concertavond. Ik had er 

veel zin in, maar dat is een open 

deur omdat ik een grote fan van 

Con Brio ben. En dat niet alleen 

omdat Carla er zingt. In deze 

voor het koor bekende kerk is 

de akoestiek gewoon goed. 

Lastig was wel, dat in de aanloop 

naar het concert problemen 

waren met het verkrijgen van 

een pianist die het koor zou 

begeleiden. Uiteindelijk had men 

iemand gevonden die het 

repertoire op zeer korte 

termijn onder de knie moest 

krijgen. Tijdens het inzingen 

was al snel duidelijk, dat het zeker niet soepeltjes verliep. Vele onderbrekingen haalden het tempo uit 

het inzingen. Dit was zeker ook niet goed voor het zelfvertrouwen voor vijfentwintig dames die het 

moesten doen. Maar ja, er is geen weg terug.  

Dan de concertavond zelf. Een paar dingen vielen meteen op. De Männer Sang Verein Niedererbach is er 

in geslaagd jonge zangers aan zich te binden. De toekomst lijkt dan ook gewaarborgd. De kwaliteit van 

dit koor is sinds ik ze vijf jaar geleden hoorde ontzettend omhoog gegaan. Het repertoire zou in de 

keuzes wat gewaagder mogen. Ook Frauenchor Niedererbach heeft sprongen gemaakt t.o.v. het vorige 

concert. Deze dirigent, overigens ook van het mannenkoor heeft zeker een hoger niveau bereikt. 

Dan Con Brio. Dat begint al met een uitstekende kledingkeuze. Het was een fleurig geheel dat duidelijk 

afstak bij de Niedererbach koren. Ik heb die avond veel nieuwe liederen gehoord. Helaas zijn mijn 

aantekeningen in het ongerede geraakt. Ik heb ze die avond/nacht nog wel met Nick doorgenomen, maar 

daarna nergens meer gevonden. Wat is blijven hangen; Een degelijk concert, waarbij de problemen met 



~ 6 ~ 
 

de pianist overwonnen werden. Nummers  die bij mij de meeste indruk maakten waren toch wel Nigra 

Sum en The Seal Lullaby.  De volgende keer zal ik beter op mijn aantekeningen letten, maar wat was ik 

trots op jullie. 

 

 

Frank Aaldering 

 

 

After – party! 
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Lied ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Frauenchor Niedererbach 23 april 2016 

 

 

Siebzehn Jahr van Udo Jürgens. 

In zwanzig Jahr graues Haar. 

So stehn wir für euch. 

In zwanzig Jahr kein Problem 

Immer nach Ehrbach geh’n. 

In zwanzig Jahr taub und alt. 

Singen falsch Füsse kalt. 

In zwanzig Jahr…. wirklich alt. 

Sagen wir bis bald. 

 

Clublied Con Brio. 

Wir sind Frauen von Con Brio 

Und Con Brio gratuliert. 

Unsere Freundschaft ist sehr wichtig 

In schöne Jahre viel passiert. 

Refrein: (2x) 

60 Jahre…..hoera! 

Wir sind jetzt wieder da, 

Essen und trinken, alles ist immer da. 

 

Fame! (musical) 

Leute schau uns an. 

Wir sind ja wieder sehr jung. 

Traum mit uns zurück in der Zeit. 

Hübsch und jung; ja leider keine Wirklichkeit. 

 

Prost 

 

Prost auf uns’re Freundschaft zusammen. (2x) 

Frauen und singen ist Toll! 

Prost, in Ehrbach feiern wir gerne 

Frauen und singen ist Geil. 

 

Ja feiern, wie immer, ja feiern, wie immer enz. enz. 
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Kerststemmen stralen: kerstconcert Con Brio en Ettens Mannenkoor 

 

Vrouwenkoor Con Brio en het Ettens Mannenkoor gaan samen een sfeervol kerstconcert geven op 

zaterdag 17 december in de St. Martinuskerk in Etten. Na het schitterende gezamenlijke Carmina 

Burana-concert voor een uitverkocht Amphion op 13 februari is dit het tweede gezamenlijk project in 

2016. 

 

Het wordt een gedenkwaardig concert met prachtig nieuw gezamenlijk repertoire, onder andere het zo 

sfeervol en ingetogen Christmas Lullaby van John Rutter en Joy to the World. Aan het eind van het 

concert zingen de koren samen met het publiek Feliz Navidad. 

 

Kerststerren gezocht 

De twee koren willen zangers (vrouwen en mannen) uitnodigen om samen met hen de hier boven 

genoemde nummers in te studeren en tijdens het concert op 17 december mee te zingen. Mensen die 

altijd al in een koor hebben willen zingen en ook mensen die daarvoor een beetje huiverig zijn krijgen 

professionele begeleiding, beginnende zangtraining, een maatje in het koor en supergezellige 

oefenavonden. Als start van dit project is er een gezamenlijke oefendag op 29 oktober in de 

repetitieruimte van de koren, Café-Zaal Köster in Etten. Vanaf deze dag tot het concert kunnen de 

gastzangers de wekelijkse repetitieavonden bijwonen, op woensdag voor de vrouwen en op maandag voor 

de mannen. 

 

The proof of the pudding is in the eating 

Proef de Ettense koren, dan pas weet je hoe leuk het is! Als je mee wil doen of als je meer informatie 

wilt dan kan je contact opnemen met via conbrioetten@gmail.com of info@ettensmannenkoor.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Brio en Ettens Mannenkoor op 13 februari 2016 in Amphion 

mailto:conbrioetten@gmail.com
mailto:info@ettensmannenkoor.nl
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Op Facebook staat onderstaand artikel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PR van het EMK en Con Brio draait op volle toeren! Ook wij kunnen hier een steentje aan bijdragen  

door als ambassadeurs van je vereniging naar buiten te treden en potentiële zangers en zangeressen te 

interesseren voor het komende kerstproject. 

 

Woordje van de dirigent 

 

Beste dames van het vrouwenkoor 

 

Wat hebben we toch een lekker jaar achter de rug. Het is fijn repeteren bij Köster en jullie zingen er 

als engeltjes. Na de Carmina hebben we een aantal nieuwe leden mogen begroeten en zij draaien al goed 

mee. Over het repertoire kun je altijd van mening verschillen, maar door de bank genomen denk ik dat 

iedereen er tevreden mee kan zijn. We zingen gewoon heel mooie muziek. De een houdt meer van Mozart 

en de ander gaat voor Queen. Wanneer je goed naar elkaars voorkeuren luistert, zitten overal mooie 

noten en akkoordjes in. Of het nu gaat om Halleluja, Laudate, Nigra Sum, Silver Rain, Spring, Ave Jesu, 

Hoonte of It ain't got that Swing: Als jullie het zuiver en met de goede intentie zingen, vind ik het 

allemaal mooi. In de laatste repetitie hebben we een groot deel van het repertoire lekker doorgezongen. 

We kunnen zo maar twee concerten vullen, jullie hebben heel wat in 'de stem' zitten. Van Hoonte 

moeten we echt eens een opname maken. Zou toch mooi zijn wanneer Jetse Bremer dat op zijn site zet. 

We zijn niet voor niets een koor 'uit de buurt' (van Hoonte). 
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Behalve dat we nu met een heerlijk ritmisch numer (Ssswing!) bezig zijn, gaat na de vakantie toch vooral 

ons gezamenlijke kerstproject spelen. Hebben jullie al wat jongere zangeressen geronseld. Het zou mooi 

zijn wanneer we een mooi projectkoortje bij elkaar krijgen. Als er dan ook nog wat enthousiaste dames 

'blijven plakken' dan is dat project dubbel geslaagd. Want dat het mooi wordt, daar zorgen we sowieso 

met zijn allen voor. 

 

Goede vakantie gewenst, 

 

Nick 

 

Wel en Wee 

 

Een paar weken geleden zijn Joke en Dorien op bezoek geweest bij Ans ten Have. Het gaat 

langzamerhand de goede kant op met haar. Hopelijk kunnen we Ans na de vakantie weer  

begroeten bij de alten. 

 

Tot 2 keer toe stond Carola niet vermeld in de nieuwsbrief bij de jarigen van mei. 

Hoe dat kan is mij (Marion) nog steeds een raadsel. Maar Carola, bij deze een goedmakertje, 

Alsnog van mij uit; VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

Vanaf deze plaats wensen wij Gerrie van harte beterschap. Hopelijk is je conditie straks voldoende 

hersteld dat je met de kermis mis weer mee kunt zingen. 

 

 

De tijd gaat voort, alleen in gedachten kun je terug. 

 

Zonder enthousiasme wordt nooit iets groots bereikt 

 

Als je niet hebt wat je bemint, moet je beminnen wat je hebt. 

 

 

Uit de “oude doos” 

 

In de loop der jaren, en dat zijn er al heel wat zijn er diverse uitstapjes georganiseerd; 

Een terugblik; 

 

Met de bus:   

*naar Alphen aan de Maas, waar we een bezoek brachten aan  “Ties van Zon” en kennismaakte met ’t 

oude ambacht – tin.  Daarna door naar het amusementspark Tivoli in Berg en Dal. 

*Naar Kevelaer, naar het NiederheinPark Plantaria in Kevelaer. 

*Naar een kaarsenmakerij, waar we zelf ook een kaars mochten maken 

*Naar de Hoge-Veluwe; het Kröller-Muller museum en op de witte fietsen rondrijden 

 

Een autosterrit in 1992. Onderweg was er een opdracht bij een kruis om samen het Ave Maria van Haagh 

te zingen.  

 

Ook een keer met de auto naar Didam, daar kregen we les in line dancing! En verrichten we daarna 

diverse buitenspelen met o.a. een kruiwagenspel, kruisboogschieten, etc. 
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Een wandelroute door Etten met de paraplu bij de hand op zoek naar diverse 

voordeuren die gefotografeerd waren. 

 

Een “vossenjacht” in Doetinchem. 

 

De laatste jaren zijn we voornamelijk met de fiets op 

pad gegaan. Vele mooie routes hebben we al gefietst. En op de tussen en 

eindlocaties activiteiten met o.a. miss Con Brio verkiezing, volksdansen, 

klootschieten, raadsels, voorwerpen raden, oudhollandse spelen, liedjes maken 

met aangeleverde teksten en ten gehore brengen of een voordrachtje, bowlen, 

rondleidingen bij weerstation Gerrit Vossers en bij wijnmakerij ’t Oerlegoed.  

 

Verzadigd zijn we nog lang niet. 

Het is een mooie traditie om gezamenlijk het seizoen op deze wijze af te sluiten. 

 

Activiteiten 2016 

 

 

06 JULI  Jaarlijks uitstapje georganiseerd door Maartje en Mayke 

 

   VAKANTIE VAN 13 JULI T/M 17 AUGUSTUS 

 

24 AUGUSTUS Start van weer een nieuw muzikaal seizoen 

 

24 SEPTEMBER Kermis mis in de St. Martinuskerk te Etten 

   Aanvang 18.00 uur  

 

23 OKTOBER  Herfstconcert m.m.v. Janthe Schepers in de N.H. kerk te Etten 

   Aanvang 15.00 uur   

 

29 OKTOBER  Studiedag als begin voor project EMK en Con Brio om nieuwe leden aan te trekken 

 

16 DECEMBER  Generale repetitie kerstconcert in de St. Martinuskerk te Etten 

 

17 DECEMBER  Kerstbeleving met EMK en Con Brio in de St. Martinuskerk te Etten 

   Aanvang 19.30 uur 

 

 

 

Activiteiten 2017 

 

 

25 – 28 MEI  Koorreis naar België 
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De verjaardagen van 

 

 

 

 
JULI 

 

 7   Ester Vosseberg 

 9   Loes Bus 

14  Dorien Leijzer 

22  Stefanie v/d Heijden (gastvrouw) 

24  Ans van Remmen 

 
AUGUSTUS 

 

 5   Mariet Jansen 

10  Frank Aaldering (HPT) 

12  Petra Kouwenhoven 

14  Maartje Preijer 

17  Janny Leijzer (ere-lid)  

30  Trudy Leuverink 

 

 

SEPTEMBER 

 

 2   Marjolein Kock 

24  Ilonka Burger 

25  Lucy Nijman 
26  Nanny Wentink (ere-lid)   

OKTOBER 

 

 3   Riky Helmes (gastvrouw) 

16  Annie v/d Heijden ( ere-lid) 

20  Fenna Spier 

28  Joke Fischer 

29  Ans Otters 


