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Kaartverkoop 4 mei 2018 en 9 mei 2018 

De kaartverkoop voor zowel 4 als 9 mei is vanaf 
heden gestart. We hopen natuurlijk net als 
anders de kerk en Geert Teis weer vol te krijgen. 
De kaarten voor 4 mei kosten  
€ 20,- en voor 9 mei € 10,-.  
De kaarten zijn te bestellen: 
- via het bestelformulier dat verkrijgbaar is 
  bij Hilda of Henriëtte; 
- telefonisch bij Hilda: 06-31312674; 
- E-mail: musakaartverkoop@gmail.com; 
- via de website: www.stichtingmusa.eu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw project  
Zoals inmiddels bekend is, organiseren we na elk 
groot project een kerstproject. We zullen dan 
bekende en minder bekende christmascarols 
instuderen. Het project zal starten op maandag 
28 mei 2018. De uitvoering is op vrijdag 14 
december. Voor dit kerstproject kan iedereen 
zich opgeven door je naam aan te kruisen op de 
lijst bij Henriëtte. We hopen dat u allen mee zult 
doen. Mochten er mensen in uw omgeving zijn die 
ook mee willen doen dan zijn ze natuurlijk van 
harte welkom! 
 

REPETITIEDAGEN MET ORKEST EN KOOR: 
 

ZATERDAG 14 APRIL 2018:  IN DE VENNEKERK 
VAN WINSCHOTEN (TIJD VOLGT) 

ZATERDAG 28 APRIL 2018:  IN DE VENNEKERK 
VAN WINSCHOTEN (TIJD VOLGT) 

VRIJDAG 4 MEI 2018: GENERALE REPETITIE IN 
DE VENNEKERK VAN WINSCHOTEN (TIJD 
VOLGT) 

WOENSDAGMIDDAG 9 MEI 2018 IN GEERT TEIS 

(TIJD VOLGT) 

 

In memoriam  

Vrijdagmiddag ontving Chris het trieste bericht 
dat Karine Moorlag is overleden. 
 
Karine was afgelopen jaren een zeer prettig 
deelnemer van het projectkoor van stichting 
Musa en vertelde vaak hoeveel plezier ze had 
bij het zingen en het prettige contact welke ze 
van de mensen binnen het projectkoor mocht 
ervaren. Afgelopen periode moest Karine het 
regelmatig laten afweten wat ze verschrikkelijk 
vond maar wanneer ze ook maar even kon kwam 
ze op de repetitie. Helaas is de ziekte haar de 
baas geworden.  
 
We zullen Karine enorm missen. 

 

Oefensite van Arie Bos: http://bit.ly/MusaRequiem 

 

Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 06-20795033 
E-mail: h.kamerink@gmail.com 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 
 

 
-Vriend van Musa opgave naar h.kamerink@gmail.com 
-Journaal-info voor de website naar:   
  wybrenjongstra@hotmail.com 
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