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De redactie 
De vakantie is reeds begonnen, 5 weken geen “verplichtingen”! Met ons jubileumconcert nog vers in het 
geheugen kunnen we zeggen dat het zangseizoen 2018-2019 meer dan geslaagd is. Weliswaar omgeven met 
een zwart randje door het verlies van onze koorleden Gerrie en Lucy. Vergeten doen we hen niet, ze zijn 
voor altijd in ons hart! 
 
Na de vakantie hebben we nog diverse optredens op het programma staan. Raadpleeg hiervoor de 
activiteitenlijst of kijk op onze website; www.conbrio-etten.nl  
 
In deze uitgave geen interview daarvoor was de tijd te kort.  

Namens de redactie allen een héle fijne vakantie! 
 
Marion 
 
 
De voorzitter 
Het seizoen 2018/2019 zit er alweer op. We hebben zowel een muzikale seizoen afsluiting , in samenwerking 

met harmonie Onderling Genoegen als een sportieve, zeer geslaagde afsluiting in een hal vol flipperkasten. 

Wat was iedereen fanatiek en wat was het leuk. En dat allemaal gewoon in Etten. Veel dank aan het 

organiserend team, Anita, Esther, Marion en Addy. 

Ook tijdens de zomervakantie zijn er nog een groep leden, die met veel enthousiasme helpen bij Huntenpop  

in diverse disciplines en dat allemaal voor de kas van Con Brio. Dit wordt zeer gewaardeerd . Veel succes 

aldaar. 

Dinsdag 27 augustus, 1 dag voor aanvang van ons nieuwe zangseizoen, vindt  Zomer in Gelderland in Etten 

plaats. Dit is een  tv-programma van Omroep Gelderland, waar we, voor wie wil, gaan deelnemen aan de 

parade. Hoe het een en ander gaat plaatsvinden, is nog niet helemaal duidelijk, maar daar horen we nog 

meer van. 

Na de vakantie staan er voor Con Brio alweer verschillende optredens gepland. 

We beginnen 14 september met  2 korte optredens bij Open Monumentendag in Terborg. 

Daarna de traditionele kermisviering op 21 september. 

Voor december staan er diverse optredens, waaronder ons jaarlijks concert op 8 december, in teken van 

advent en kerst. 

Con Brio is en blijft in beweging en gaat zelfs de landsgrenzen over. Voor volgend jaar staat er weer een 

koorreis gepland, 21 t/m 24 mei 2020. Deze gaat dit keer naar de overkant van de plas. Naar Engeland dus, 

met bezoek aan o.a. Canterbury en Londen.  

Nu gaan we eerst genieten van de zomervakantie en dan zien  we elkaar,  uitgerust en wel,  tijdens de 

repetitie op 28 augustus om 19.45 uur.  

Ik wens iedereen een fijne en zonnige zomervakantie! 

Marjolein 

http://www.conbrio-etten.nl/
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PR 
De PR commissie heeft Con Brio aangemeld bij koorzoeker. Via onderstaande link kom je op deze site. 

https://koorzoeker.nl/profiles/conbrioetten 

Neem eens een kijkje! 
 
Een terugblik op ons zomerconcert 
 
Voor de tweede keer in korte tijd gingen we voor een 
buitenconcert. In 2015 hadden we “Piece of Cake”. 
Het weer zat ons toen helemaal mee, alleen op het 
einde overviel ons een enorme regenbui maar dat kon 
de pret toen al niet meer drukken. Het was een meer 
dan geslaagd project. 
Dit jaar gingen we voor een zomerconcert op het 
dorpsplein samen met Harmonie Onderling Genoegen. 
Gepland was woensdag 19 juni maar helaas de 
weersverwachtingen zagen er niet al te rooskleurig uit 
zodat we het verschoven naar 26 juni. Die avond was 
het droog met een matig zonnetje erbij. De wind 
echter speelde onze pianist Miriam parten maar 
gelukkig was Frank er die Miriam kon ondersteunen 
door de bladzijden op de plaats te houden. 
 
Het blijft altijd een gok om een buitenconcert te organiseren, maar wie niet waagt....... 
Al met al was het een hele mooie muzikale avond. Het publiek heeft genoten, we kregen achteraf positieve 
reacties en dat doet ons allen goed. 
 
Een terugblik op 17 juli 

Het organiserend comité; Addy, Esther, Anita en 
Marion hadden voor dit jaar een leuke avond in 
elkaar gezet. Met z’n allen aan het flipperen. 
Voor velen was het een “thuiswedstrijd”. 
De opkomst was uitmuntend te noemen, 36 
personen waren van de partij. 
 
We begonnen met koffie/thee met appeltaart 
en muffins.  
 

Vervolgens mochten we een uurtje inspelen. Voor velen was dit 
toch een hernieuwde kennismaking met hun jeugdsentiment. 
 
Frank de eigenaar deelde hierna de groepen in, de “competitie” 
kon van start. Er waren 8 groepen van 4 en één van 3.  
Esther was deze avond onze gastvrouw en trakteerde ons op 
lekkere koude en warme hapjes. 
 
Fanatiek streden de teams om de punten. Per groep speelde je aan 
4 kasten. Was je uitgespeeld kon je je dorst lessen.  

https://koorzoeker.nl/profiles/conbrioetten
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Nadat alle groepen klaar waren werden de punten (9 voor de hoogst scorende en zo verder, 6, 4 of 3) geteld 
en van elke groep gingen de spelers met de 1e en 2e hoogst behaalde punten door naar de kwart finale en 
speelden vervolgens op 1 flipperkast. 
 
Zo hielden we 6 groepen van 4 spelers over die vervolgens weer verder streden. De afvallers moedigden 
natuurlijk volop aan. De kasten waarop gespeeld werd waren een stuk sneller dan in de eerste partij. 
 

De hoogst scorende van elke groep ging door naar de halve finale en dit 
waren; Lia, Monique, Ilonka, Loes, Jeanet, Miriam, Ivonne, Marijke, Nick, 
Annie, Trudy en Anita. Nu hadden we 3 groepen van 4 personen en zij 
speelden om een finaleplaats. 
De 3 finalisten werden; Lia, Marijke en Nick. Zij gingen strijden om de 
plaatsen 1, 2, 3. De kast die hiervoor uitgezocht werd heette “The 
Sopranos”. Een hele snelle kast met diverse tricks. 
 
Uiteindelijk trok Nick aan het langste 
eind met een hele hoge score. 
Tweede werd Marijke en Lia 
eindigde op de derde plaats. Zij 
kregen een beker uitgereikt; goud, 
zilver en brons! 
Het was een geslaagde avond. 

Bij het naar huis gaan kregen we een leuke attentie mee van Anita (en 
Larry) vanwege hun 40 jarig huwelijksdag. 
Op de website komen binnenkort de overige foto’s van o.a. het zomerconcert en het uitje! 
 
Koorreis 
In 2020 gaan we voor de 4e maal op koorreis. Na Praag, Thüringen, en België is Engeland onze volgende 
bestemming. Ruim 30 personen hebben zich inmiddels aangemeld. De reis is begroot op 40 personen. Naast 
de koorleden, dirigent en partners kan ieder zich hiervoor aanmelden. Dus zegt het voort in je familie en 
kennissenkring.  
 
 
ACTIVITEITENLIJST  
 
2/3 Augustus  : Werkzaamheden verrichten bij Huntenpop, o.a. kassa en bar, door   
                  koorleden en enkele partners 
 
27 Augustus  : In Etten met de parade meelopen. Programma Zomer in Gelderland.  
                        Aanvang 17.00 u. en om 18.15 u. de opnames hiervoor 
 
28 Augustus  : Start van de repetities na de vakantie. We starten samen om 19.45 u. 
 
5 tot 19 September : Clubkascampagne Rabobank 
 
14 September  : Optreden monumentendag 2019 in de oude NH kerk in Terborg.                                                                                                                           
                                             Twee optredens verzorgen van 13.30 u. tot 14.00 u. en van 15.15 u. tot   
                                             15.45 u.  Na 16.00 u. buiten een groepsfoto maken met fotograaf Guido  
                                             Pelgrim                                                
 
18 September  : Gezamenlijke repetitie met kerkkoor en harmonie in de kerk om 19.45 u. 
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21 September  : Kermisviering om 18.00 u. Nick dirigeert 
 
8 December  : Winterconcert voor vrienden en sponsoren in de oude Gelderse kerk te                                               
     Etten van 16.00 u. tot 17.30 u.    
 
15 December  : Medewerking om 10.00 u. aan de kerkviering in het Slingeland Ziekenhuis                                                                                                                    
 
26 December  : Medewerking aan het kerstconcert georganiseerd door KNA Zeddam 
     Aanvang 15.00 u.                           
2020 
 
29 Januari  : Algemene ledenvergadering 
25 Maart  : Start open repetities als ledenwerving en medewerking aan concert 24         
                                           oktober                                                                                                              
 
21/24 Mei  : Koorreis naar Engeland 
 
24 Oktober  : Op zaterdag jaarlijks concert in 60 er jaren stijl in zaal Köster 
 
22 November  : Benefietconcert Zonnebloem Etten in zaal Köster 
 
2021 
 
Voorjaar  : Optie concert met het Zelhems mannenkoor 
 
 
De jarigen van............ 

 
 
 
 
 
 

 

SEPTEMBER 
 
 2 Marjolein Kock 
24 Ilonka Burger 
26 Nanny Wentink 
26 Tineke Frazer 

NOVEMBER 

 1 Ivonne Keizer 
17 Riky Menke (erelid) 
18 Rudy Wieskamp (HPT) 
19 Marjel Wormskamp 
24 Everhard Bus (HPT) 
25 Miriam Köster 

DECEMBER 

16 Wilma Rademaker 
18 Boukje Kempers (Passief lid) 
24 Riet Mulder 
25 Marion Leijzer 


