
Beste mede Kroatië-gangers, 

 

We hebben u beloofd op de hoogte  te houden van de vorderingen die we maken in verband 

met onze Kroatië reis:  

 

Vrijdag 3 februari  hebben de dames en heren die zich 

hebben opgegeven mee te zingen in ons 

gelegenheidskoor voor de 1e keer geoefend. 

De dirigent was met de muzikale ondersteuning al 

eerder bij elkaar geweest om de liedjes voor te 

bereiden. 

Hoewel de kerk wat koud was, en de meesten zongen 

met de jas aan, hebben we er een warm gevoel aan 

over gehouden. De liedjes zijn niet bij iedereen 

bekend. Maar het was erg leuk om met mensen uit de  

verschillende locaties van de parochie, zangers 

geoefend en ongeoefend, bezig te zijn voor de 

parochiereis naar Kroatië. We hebben nu al een 

indruk van de mensen die deel uit maken van de 

groep en naar mate de tijd vordert en we meer 

oefenen, leren we naast de liedjes ook elkaar steeds beter kennen en is het erg leuk met elkaar 

op stap te gaan. ( Zie voor meer foto’s de facebook pagina van HH Franciscus en 

Claraparochie). 
 

Afgelopen week hebben zich nog enkele mensen opgegeven en daarmee is het maximum 

aantal van 50 bereikt. 

Wanneer er nog meer aanmeldingen binnenkomen, worden deze mensen op de reservelijst 

geplaatst. Deze mensen kunnen alleen mee, wanneer er iemand van de "vaste lijst" zich terug 

trekt, om welke reden dan ook.  

In de bijlage de lijst met namen van de 50 personen die zich hebben opgegeven. 

 

Op dit moment zijn we druk doende leuke bezienswaardigheden uit te zoeken.  

De bus kan worden vastgelegd en de vliegtuigstoelen worden besproken.  

We gaan door met de koorrepetities,  iedere 1
e
 vrijdag van de maand in de Martinuskerk 

Twello om 19.30 uur. Wilt u toch nog meezingen? Kom gerust, vrijdag 3 maart is onze 

volgende repetitie-avond. 

 

We hebben een datum voor de informatieavond gepland. Op deze avond krijgt u nog meer 

informatie en kunt u met de mede reizigers kennis maken, voor zover u ze nog niet kent. 

 

Wilt u vast in uw agenda noteren: Informatie avond voor Parochiereis Kroatië: 

Maandag 8 mei 2017 om 19.30 uur in het Parochiecentrum in Bussloo.  
 

We nodigen jullie daar bij deze van harte voor uit. 

We gaan er met elkaar iets moois van maken. 

  

Met vriendelijke groet namens de voorbereidingsgroep: 

Martin Rothengatter Trees Ganzevles 

0571-272884 

06 36551395 


