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LINT (voorheen Heggerank) 
 
LINT: nu de verbouwing van de Heggerank 
achter de rug is, is het voor ons weer 
mogelijk om in de grote zaal te repeteren. 
We zijn hier heel blij mee.  
Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft de 
Heggerank een andere naam gekregen: 
LINT. LINT staat voor verbindingen. De 
MFA (multifunctionele accommodatie) in 
Musselkanaal is een verbinding tussen 
Zorggroep Meander, Stichting Welstad, 
Bibliotheek Musselkanaal en NOVO. Ook 
verwijst Lint naar het lintdorp 
Musselkanaal. Lint is voor alle inwoners van 
Musselkanaal een plek waar jong en oud 
terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, te 
ontspannen en aan activiteiten deel te 
nemen. 
Buitendeur: de buitendeur van de MFA sluit 
om 17:00 uur.  We hebben een aantal 
deelnemers bereid gevonden om af en toe  
eerder te komen.  Zij zullen de deur voor de 
rest van de deelnemers openen. Onze dank 
hiervoor, zo hoeft de verzorging niet 
constant de bel te beantwoorden.  
Tafelsetting: omdat we te gast zijn in de 
grote zaal van LINT, is het belangrijk dat we 
de zaal weer netjes achterlaten na de 
repetities. Via de Kerstlink van Arie vindt u 
de tafelsetting. Wanneer uw stempartij aan 
de beurt is om op te ruimen, is het handig 
om deze setting vóór de repetitie even te 
bekijken.  
 
Kerstproject 19 december 2014 
 
Inmiddels zijn we al weer een paar weken 
verder met het instuderen van de Hirten- 
 

 
 
 
messe en de Christmas carols. Aangezien de 
tijd beperkt is, moet er thuis flink gestudeerd 
worden. Met behulp van de website van 
Arie is het voor iedereen een stuk 
eenvoudiger geworden om in te studeren. 
http://tinyurl.com/Kerst2014MUSA 
De Kerstuitvoering zal begeleid worden 
door organist Bouko Tiggelaar. De 
solopartijen zullen worden gezongen door 
Johan Deuling, Adriaan Kegel, Hilda 
Breider en Henriëtte Kamerink.  
 
Zoals het zich nu laat aanzien, zal de 
repetitie van maandag 15 december 
plaatsvinden in de RK kerk te Musselkanaal. 
Iedereen kan dan wennen aan het zingen in 
de kerk en wordt er gewerkt aan de 
opstelling.  
Op vrijdag 19 december is het Parochiehuis 
vanaf 16:00 uur open.  Iedereen kan zijn of 
haar spullen daar neerleggen tijdens de 
generale repetitie en de uitvoering. 
 
Kaarten bestellen 
 
Kaarten kunnen besteld worden met een 
bestelformulier. Deze is verkrijgbaar bij 
Henriette, via de website of via het 
telefoonnummer van Charlotte Jansen 06-
29121693. 
 
Website stichting Musa 
 
De website van stichting Musa is nog steeds 
aan het vernieuwen. In plaats van 
deelnemersforum is de naam Journaal meer 
van toepassing op de stukken die door 
deelnemers worden ingezonden.  

http://tinyurl.com/Kerst2014MUSA
Wybren Jongstra
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We nodigen iedereen uit zijn of haar  
ervaringen in te zenden naar Wybren of 
Henriëtte zodat deze op de website geplaatst 
kunnen worden. 
Daarnaast wil ik nogmaals melden dat de 
maandelijkse nieuwsbrief te vinden is op de 
website en niet meer per e-mail gestuurd zal 
worden. 
 
Pasfotosite 
 
Zoals de meesten van jullie weten, heeft 
Arie Bos (evenals bij het vorige project) een 
fotosite gemaakt met digitale  foto’s  van  alle  
deelnemers. Hierdoor is het voor iedereen 
mogelijk een naam bij een gezicht te 
plaatsen. Een deelnemer van wie nog geen 
(pas)foto op de site staat, kan deze digitaal 
sturen naar het mailadres van Arie: 
Arie_bos@online.nl 
De fotosite is te vinden via de link 

http://tinyurl.com/Musa-Wie-is-Wie 
 
Vriend van Musa  
In deze nieuwsbrief vindt u een 
invulformulier waarop u kunt aangeven of u 
stichting Musa zou willen steunen door 
Vriend van Musa te worden. U kunt Vriend 
van Musa worden door stichting Musa te 
machtigen  om  één  keer  per   jaar  € 15, - van 
uw rekening af te laten schrijven. Met 
Vriend van Musa steunt u de doelstellingen 
van de stichting en krijgt u 20 % korting op 
2 kaarten voor ieder concert dat Musa 
organiseert. Het ingevulde formulier kunt u 
inleveren bij Henriëtte. Alvast hartelijk 
dank.  
 
 
 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.:  0599-354673/0620795033 
E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 

 
 
Word vriend van Musa 
 
Stichting Musa heeft ten doel het 
bevorderen en organiseren van culturele 
activiteiten, in het bijzonder op het 
gebied van koormuziek en zo mogelijk in 
combinatie met andere kunstdisciplines, 
teneinde een zo breed mogelijk publiek 
kennis te laten maken met kunst, cultuur 
en muziek. Voorts heeft de Stichting ten 
doel het genereren van fondsen die 
worden aangewend ten behoeve van 
nader door het bestuur aan te wijzen 
sociale. Dit houdt o.a. in dat we 1 x per 
anderhalf jaar een groot concert geven 
waarin een oratorium ten gehore wordt 
gebracht. 
 
Voor  €  15,=  per  jaar  bent  u al vriend van 
Musa. 
Met vriend zijn van Musa steunt u de 
doelstellingen van de stichting en krijgt u 
20% korting op 2 kaarten voor ieder 
concert dat Musa organiseert. 
 
Naam:………………………………….. 
 
Adres:…….……………………………. 
 
Postcode/woonplaats:.………………… 
 
Bank/girorekening:……….…………… 
 
Ik machtig stichting Musa ieder jaar 
€15,  =  van  mijn  bank/girorekening  af  te  
schrijven.  
 
Datum:……………..………………….. 
 
 
Handtekening:…………………………  
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