
Van de voorz. 
 
Het startschot is gevallen. 
Laten we beginnen met het Gemengd Koor Les Amis te feliciteren met 
het 40-jarig bestaan van dit mooie koor. Een mijlpaal dat heel bijzonder 
is en daarom feestelijk gevierd gaat worden. Bijna elk koor vecht in de-
ze tijd om overeind te blijven. Ook Les Amis heeft haar moeilijke tijd 
gekend en gelukkig was dat een twintigtal jaren geleden. Nu bruist het 
vol energie, doordat het 4-stemmig koor een fris repertoire kent, waar-
van de mooie liederen, door de dirigent geschreven, van unieke waarde 
zijn. 40 jaar na de dag van oprichting hadden de leden onderling een 
dagje uit naar Leerdam. De weergoden waren met ons meegereden en 
bleven ons goed gezind. Dit had je ook nodig als je een boottochtje gaat 
maken op de Linge. Na een heerlijke lunch aan boord was het genieten 
van de mooie natuur en de pracht en praal rondom ons heen. Het was 
lekker uitwaaien bovendeks. Bij terugkomst in de haven werd nog een 
bezoekje gebracht aan de glasblazerij. Heel toevallig was het die dag 
Leerdam Glasstad. De haven lag propvol met versierde plezierjachten 
en de kade bood een aanzicht van pittoreske kraampjes, waar diverse 
kunstenaars in glas bewerkingen, hun “arts” tentoon hadden gesteld. 
Een prachtig gezicht! Even later…. Op naar Gameren!!!! Daar heeft het 
koor voortreffelijk gedineerd en werden de jubilarissen gehuldigd. De 
buschauffeur Ad werd onderweg getrakteerd op een feestelijk concert. 
Niet alleen hij, maar ook wij hadden van deze mooie dag genoten over 
hetgeen wat de start van het 40-jarig jubileum, te bieden had. Dan valt 
mij te zeggen dat het koor inmiddels in het bezit is van een heel mooi 
kunstwerk. Het is een banier welke ontworpen is door een broer van 
één van onze leden en de banier is geschonken door de vaste sponsor 
Jansen Laro Parts. Kijk….. Van de familie moet je het hebben! Onze har-
telijke dank. Maaaarrr… ook gaat onze dank uit naar de sponsoren die 
het ons mogelijk maken om het vervolg van dit 40-jarig bestaan te doen 
slagen. Zij hebben, dank zij hun bijdragen, er voor gezorgd dat het jubi-
leumconcert op 7 oktober in ’t Plein te Udenhout, een onvergetelijke 
dag gaat worden. Voor Les Amis is het nog 3 weken aanpoten om het 
geplande nieuwe uitdagende repertoire, tot in de puntjes te kunnen 
presenteren. En Les Amis kennende… komt allemaal goed! 
Zoals je wel merkt… het startschot is gevallen. Het feest is al in volle 
gang en kijken uit naar die middag met genodigden, met oud leden en 
de koren Meepesaant en het Heyhoefkoor. Jongens, reken er maar op 
dat dit een geweldige middag gaat worden! En er staat ons nog een 
mooi najaar te wachten met veel optreden, waarbij een verrassend 
avondje op 22 oktober in verzorgingshuis de Heikant, kan worden toe-
gevoegd.   
Harry uw voorz. 

 Van de voorzitter 
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matie: 

 07-10-2018 Jubileumcon-

cert. 

 12-10-2018 55+ Korendag 

 22-10-2018 optreden de 

Heikant 

 18-11-2018 Concert sa-

men met Resurrexit in de 

Basealaer. 
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VERJAARDAGEN: 

 20-09 Marlies de Vrije (60) 

 25-09 Janny Kwakman (86) 

 26-09 Joke de Witte (81) 

 01-10 Munira Yakunina (57) 

 02-10 Ine Hulsenboom (64) 

 10-10 Arie van den Boer (57) 

 15-10 Annie Willemen (82) 

 31-10 Cees den Teuling (75) 

 31-10 Lucie Reijnen (85) 

 


