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Heb je de smaak al te pakken? Anders in ieder geval het publiek wel, 

want ons concert is uitverkocht! Wat begon met een leuk ideetje eindigt 

over een paar dagen met een muzikaal menu vol verrassingen. Van 'Eet 

smakelijk' via 'Muzikale Liflafjes' naar 'Menu Musicale'.  

Een aardig ideetje: zingen over eten en drinken. Gemakkelijk bedacht, maar 

het was nog een aardige klus voor de muziekcommissie om genoeg muziek 

op te sporen en op geschiktheid te beoordelen. Vervolgens ontstond het idee 

om er ook hapjes bij te serveren. Met een koorlid als Anne-Mathilde (kok) 

was het maar een kleine stap om haar te vragen dit voor haar rekening te 

nemen en gelukkig zei ze 'ja'.  

Maison Pantalon 

Een volgende idee kwam naar boven: misschien kan Anke Lankreyer, 

voormalig koorlid en zangeres/actrice, ons helpen van al die verschillende 

liedjes een leuk geheel te maken. Ook Anke pakte de handschoen enthousiast 

op en ze kwam even later met de suggestie: "Mijn partner Ron en diens 

dochter Mariecke vinden het ook een leuk idee, als wij nou eens sketches 

spelen tussen de blokjes zang." En daarna het volgende voorstel: 'Als je de 

kerk nou eens in een restaurant verandert en het publiek aan tafels zet…' Zo 

buitelden tijdens diverse besprekingen de leuke ideeën over elkaar heen en 

ontstond ons eigen sterrenrestaurant 'Maison Pantalon au Pays de l'Eau'. 

Overigens bleken niet alle ideeën in de praktijk uitvoerbaar, maar er bleven 

genoeg over om steeds enthousiaster te worden. 

 
OPGERICHT 1892 

'Menu Musicale'  
valt nu al in de smaak 
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♪ Dienstmede-

delingen voor  
Menu Musicale 

♪ Zingen is geluk 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Startblokken 

Het resultaat ken je ondertussen. Althans, voor 

het grootste deel. Want het blijft spannend hoe 

het straks allemaal in de kerk zal uitpakken! In 

ieder geval zijn de kaarten uitverkocht en staat 

iedereen in de startblokken: chef Gerarda, 

barpianiste Corrien, souschef Ron en zijn 

personeelsleden Anke en Mariecke. En niet te 

vergeten chef-hapjes Anne-Mathilde. Verder een 

speciaal team bedienend personeel (zes 

vrouwen), dat de hapjes en drankjes gaat 

serveren. En vijf verschillende musici, die ons 

ieder op hun eigen manier zullen begeleiden. 

Dan nog een ploeg aan de kassa om 

consumptiebonnen te verkopen en een ehbo-

ploeg voor je-kunt-niet-weten. 

Hoog tijd nu om jullie te voorzien van de nodige 'dienstinstructies', ze 

staan op de achterkant van deze KoorKrant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dresscode voor dames én 

heren: 

 zwarte broek 

 wit overhemd of bloes (dames: 

driekwartmouwen of langer) 

 let op: de bloes niet een beetje 

wit maar echt wit, bij een 

restaurant van deze klasse past 

geen crème of gebroken wit! 

 je restaurant-outfit wordt 

compleet gemaakt met een 

donkerrood sloofschort (vanaf 

de taille) 

 het is de bedoeling dat je  deze 

kleding ook aan hebt bij de 

generale repetitie. 

Bloestip 
Heb je nog een witte bloes in 

de kast die je zelf niet gaat 

Agenda 2015 
 

 

10 april (vrijdagavond) 

generale repetitie 

19.30 uur aanwezig 

 

12 april (zondagmiddag) 

voorjaarsconcert 

13.30 uur aanwezig 

 

 

4 mei (maandag) 

dodenherdenking 

19.15 aanwezig 

 

20 mei 

jaarvergadering 

 

24 juni 

laatste repetitie voor de vakantie 

 

14 augustus 

vuurwerkconcert 

 

19 augustus 

eerste repetitie na de vakantie 

 

16 december 

'Samen zingen rond de kerst' 

 

18 december 

generale repetitie 

 

20 december 

kerstconcert 

 

"Een valse noot zingen is 

onbelangrijk, maar 

zingen zonder passie is 

onvergeeflijk." 

(Ludwig van Beethoven) 
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Dienstmededelingen Menu Musicale 

gebruiken? Laat dat dan even 

weten en/of neem hem mee, 

misschien kan een ander 

koorlid hem van je lenen? 

 

Koormappen 

Zit jouw bladmuziek al in zo'n 

handig mapje in de vorm van 

een 'menukaart'? Zo nee, 

vergeet dan niet alsnog je 

muziek in te leveren bij Loes! 

 
Hoe laat aanwezig 

 vrijdag 10 april: 19.30 in de 

kerk. In je volledige outfit!  

 zondag 12 april: 13.30 uur in 

de kerk. 

 

Wat gebeurt er als je zingt? Waarom doen de meesten van ons het zo 

graag? 

Er zijn alleen al 600.000 officiële koorleden in Nederland! Neurologen 

ontdekken de wetmatige reacties die onze emoties verklaren: het lijkt feest 

in de hersenen als we zingen.  

Misschien is het evolutionaire belang van zang gering; een mens kan 

zonder. Maar wat belangrijker is, zingen is geluk. Wie zingt wordt groter. 

Zingen vervult, zingen is fitness voor de ziel. We kennen de rituele zang: 

met Sinterklaas zingen we sinterklaasliedjes, en op kerstavond kerstliedjes. 

Je fietst en kookt zoveel prettiger als je erbij zingt. Een dag zonder dat er 

ergens in je hersens een lied opklinkt, is een sombere dag.  

[Barber van de Pol in het boek 'Zingen is geluk", Uitg. Bezige Bij, 

ISBN 9789023476993] 

 

Zingen is geluk 


