Zaterdag 9 en zondag 10 september 2006
Studieweekend

Probeer eens met 18 personen een datum te prikken voor een
studieweekend inclusief 1 overnachting. Het heeft ons
ongeveer een uur van onze jaarvergadering gekost maar
uiteindelijk heeft iedereen het weekend van 9 en 10 september
2006 in de agenda vastgelegd.
Het is alweer een tijdje geleden dat we in Mechelen in herberg
Le Paradou vertoefden.
Bij aankomst in Le Paradou werden we hartelijk (met koffie en
gebak) ontvangen door ons bestuur en dirigente, die al een dag
eerder waren vertrokken om e.e.a. goed voor te bereiden.

Na een korte rondleiding in de herberg en het opmaken van de
bedden, was het tijd voor één van de belangrijkste doelen van
dit weekend; het goed voorbereiden op onze deelname aan het
Limburgs Korenfestival van zondag 8 oktober 2006.

Tijdens onze repetitie is onze chefkok voorzitter Jo Schroeder
aan de slag gegaan om voor ons een heerlijk diner voor te
bereiden. Iedereen kreeg na afloop van de repetitie wat taken
toebedeeld zodat het diner perfect zou verlopen. Na een
glaasje Prosecco hadden wij voor Jo een kleine verrassing in
petto; gehuld in galakleding gingen wij allemaal aan tafel.

Tussen de gangen door werd er heel wat gekletst, gedronken
en heerlijk gedanst op discomuziek uit de jaren tachtig.

Na het diner had het bestuur nog een kringspel voor de groep
in petto zodat we elkaar wat beter leerden kennen. Na afloop
kozen sommigen voor het warme nest en anderen kregen geen
genoeg van de spelletjes en hebben nog een uurtje "wie ben ik"
gespeeld in de woonkamer. Het was een super gezellige
avond.

Op zondagochtend werd om 9.00 uur ontbeten om rond 10.00
uur te starten met de repetitieochtend. Deze werd vooral
gebruikt om te proeven aan het nieuwe Kerstrepertoire voor de
uitvoering van zondag 9 december 2006 (en dat smaakt zeker
naar meer, we verheugen ons op de komende repetities). We
kijken allemaal terug op een geslaagd, zonnig, ontspannen,
heerlijk weekend.

