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               Sneeuw  op dinsdag 22 februari 
Plotseling werd er sneeuw voorspelt en daardoor ging de 
repetitie niet door dinsdag 22 februari. Wij hopen dat we dat 
niet te vaak zullen krijgen omdat we veel moeten oefenen 
voor de optredens.  
 

  

Beste koorleden en allen die bij het koor horen, 

 

Het nieuwe jaar is amper begonnen en de eerst twee repetities met het eerste optreden zit er weer op. De repetities en 
het optreden zijn weer uitstekend verlopen door jullie voortreffelijke inzet en enthousiasme. Echt heel goed gedaan. Ui-
teraard samen met de niet te missen inzet van de dirigent, pianist, koormeester, de werkgroep en de chauffeurs. Fantas-
tisch dat jullie het koor helpen en bijstaan, ieder op zijn eigen manier. Allen hartelijk dank! 
Een mooi moment op de eerste repetitie was ook de aanwezigheid van Marjan Sollie. Na lang ziek te zijn geweest kon ze 
er weer eventjes bijzijn om te vertellen hoe het met haar ging en hoe blij ze is met het zingen bij het koor. Ook heeft ze 
nog een lied solo gezongen. Hopelijk mag ze snel herstellen en kan ze weer terugkomen bij het koor.  
Tot slot wensen wij elkaar Gods heil en zegen toe in het nieuwe jaar. 

 

Namens het bestuur, 

Freek Regterschot (voorzitter) 

 

 
 

   

 

 

              Zwarte pieten op bezoek tijdens de koorrepetitie 

.                 Jezus is de goede Herder 

         Op maandag  4 februari is  overleden  

              

     Johannes Jacobus  Schuitemaker 

                       (Joop)  79 jaar 

  Joop was sinds 2012 lid van het koor de  

   Regenboog  waar hij  met plezier naar toe ging. 

   Joop hield van snoepjes en je kon hem blij                                                                                        

  maken met een kaart waar een  afbeelding 

  van een kerk  op stond. 

  Wij wensen familie en de medebewoners en mede   

  werkers van de Kanaalstraat sterkte toe.   



    29 januari    - Paul van Dijk                

    06 februari  - Albert Prins                    2 april    Gerwin Bokhorst 

    24 februari   - Meine van Oosten        2 april    Anne Kroeze   

    01 maart        - Ronnie Schuurman       5 april Willemieke Vorderman 

     09 maart       - Gerrit Grolleman                                              

I N T E R V I E W  M E T . . . . .   

Op een leuke manier kennis maken met. Dat is de bedoeling van dit interview. We zijn al 
op bezoek geweest bij ons oudste koorlid, ons jongste koorlid, onze (oud)dirigent, onze 
vorige pianist en onze huidige pianist, onze (oud)koormeesters en onze dirigent…………... 
Tijd om weer met iemand anders kennis te maken. Dit keer onze zanger Albert Prins .  
Hartelijk dank. 

Op een donkere avond in december ga ik op pad voor een interview met Albert. Gelukkig kom ik 
in Oosterwolde mensen tegen aan wie ik kan vragen waar het Adelaarsnest zit en wat een toeval 
dat ze er net vandaan komen en ook al weten dat ik Albert ga interviewen. Wat is de wereld 
(lees Oosterwolde ) toch klein. 
 
Albert woont sinds een jaar in het Adelaarsnest in Oosterwolde. 
Hij vindt het er leuk om te wonen en heeft een kamer op de zolder. 
Leuk ingericht met een lekkere bank,  een bureau, en zijn bed verstopt achter de bank. 
Albert houdt van dieren,  overal op zijn kamer hangen foto's van geiten, papegaaien en andere 
dieren. Hij heeft ook 2 goudvissen en mooie planten op zijn kamer. 
Trots laat hij de foto's van zijn familie zien. 
Op het bureau ligt Alberts agenda vol geplakt met stickers met pictogrammen van wat hij op die 
dag moet doen. Heel handig en dit regelt hij helemaal zelf. 
Albert is een druk man. 
Van maandag tot donderdag werkt hij bij 't Schroat in Oosterwolde. 
Daar verzorgt hij de kippen en knutselt aan insectenhotels die ze maken van hout, gaas, den-
nenappels en stro. Nu net voor de kerst maken ze kerstversieringen. 
Op vrijdag gaat hij naar 't Harde op de fiets naar de zorgboerderij Westbroek, daar werkt hij 
in de tuin. 
Alberts hobby's zijn zingen en de club waar ze naar een bijbelverhaal luisteren en knutselen. 
Hij vindt het leuk op het koor de Regenboog. 
Solo zingen vindt hij ook erg leuk, vooral als de microfoon het doet. 
Een mooi lied " als je niet durft" zingt hij samen met Rosemarijn. 
Hij bespeelt geen instrument maar mag best vaak solo zingen vindt hij zelf, en dat is volgens 
mij ook zo. 
Hij heeft van Efron een cd gekregen met het lied " er is een verlosser" en heeft er al goed op 
geoefend maar wanneer mag hij dat eens zingen  Efron? 
Thuis zingt hij vaak mee met de cd speler maar onder de douche zingt hij niet. 
Op mijn vraag wie vind je leuk van het koor? Lacht hij en zegt: "daar geef ik geen antwoord 
op" 
 
Albert bedankt voor het leuke gesprek en de heerlijke koffie, leuk om eens te zien hoe je 
woont! 
 
Groet Henriette 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

17 maart  14.30 uur  Herv. Gemeente Oldebroek 
                                          Kerkstraat 1 
 
  5 mei       10.00 uur  Herv. Gemeente Vorchten 
                                          Kerkweg 17 

 
 
 
 
 
 
 

OPTREDENS 

OM TE NOTEREN 

Wist u dat: 

 Er de laatste tijd nieuwe zangers tussen de koorleden zaten 

 Sabine en Thijs  lid zijn geworden van het koor. 

 Iris de vrouw van Efron heel goed kan vervangen. 

 De koorrepetitie van 16 april bij Brinkhoven is. 

 De moeder van Marty is overleden op 92 jarige leeftijd 

 Bertus is gestopt met het zingen bij het koor. 

 

 

 


