
Slotavond van ons koor. 

Al aan het begin van dit jaar had het bestuur gepland dat de afsluiting van het 

zangseizoen op 11 juli zou zijn. Dus voor deze avond was er in juni een uitnodiging 

uitgegaan naar de leden om om 20.00 uur aanwezig te zijn op de Vliegtuigweg 5 

bij Anke en Wim ter Voert waar we voor 

deze festiviteit gebruik mochten maken 

van hun accommodatie in de voormalige 

landbouwschuur. De accommodatie was 

feestelijk opgetuigd met vlaggetjes en was 

helemaal ingericht met tafels en stoelen. 

Niet alleen de leden maar de partners 

waren ook uitgenodigd. In totaal waren er 

47 leden met partners aanwezig. Na de 

koffie / thee met een blokzijler brok 

opende Corinne, onze voorzitster, de 

avond en kreeg de activiteitencommissie alle ruimte om alle aanwezigen aan het 

werk te zetten. Alle aanwezigen werden in 8 groepen ingedeeld. Iedere groep 

kreeg een woordspel op te lossen. Daarna  kregen zij een groot aantal rebussen 

voorgeschoteld. De rebussen waren niet gemakkelijk wat tot gevolg had dat men 

heel fanatiek bezig bleef om toch de gewenste oplossing te 

vinden en uiteraard om de eerste prijs te krijgen.  Pas tegen 

tien uur waren alle oplossingen ingeleverd waarna Corinne 

iedereen uitnodigde om een drankje op te halen en er 

getoost kon worden. Maar uiteraard nam Corinne nog wel 

van de gelegenheid gebruik om diverse mensen te 

bedanken. Zij bedankte alle leden die allerlei hand en 

spandiensten in het voorbije jaar voor de vereniging hadden 

gedaan. Aan Anke ter Voert gaf zij een mooie bos bloemen 

en Wim kreeg een fles met spiritualiën als dank voor het 

gebruik van hun accommodatie. Ook Folkert, onze barman 

in De Bosfluiter, kreeg als dank een paar flessen geestrijk vocht. Verder 

memoreerde ze nog aan het feit dat deze avond 

afscheid genomen werd van Wiecher Knip die, 

na en groot aantal jaren lid en daarnaast ook 

voorzitter te zijn geweest, per 1 april zijn 

lidmaatschap had opgezegd.  Tenslotte kreeg 

Lineke, de dirigente, een ode ten gehore. Als 

dank voor haar inspanningen kreeg zij naast een 

bos bloemen een bos palingen cadeau. Na dit 

officiële deel van de avond verliep, onder het 

genot van een hapje en een drankje, de avond  

in een ontspannen sfeer. Om en nabij elf uur werd de avond afgesloten. Conclusie 

is dat we kunnen terugkijken op een geweldig geslaagde slotavond. 

jan woets  


