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Beste	  belangstellenden	  van	  De	  Zijp,	  
We	  informeren	  jullie	  in	  deze	  nieuwsbrief	  over	  het	  volgende:	  

• Nieuw:	  wekelijkse	  Zijpactiviteiten	  
• Koorrepetities	  vaker	  op	  de	  zaterdag	  8	  dagen	  vóór	  een	  viering	  
• Nieuwe	  bestuursleden	  
• De	  vrijwilligers	  van	  de	  Zijp	  

	  
Verdere	  nuttige	  informatie	  vindt	  u	  via	  onze	  website	  www.dezijp.nl	  .	  
Wilt	  u	  reageren	  via	  e-‐mail?	  Dat	  kan	  naar	  info@dezijp.nl	  .	  
___________________________________________________________________________	  
	  
NIEUW:	  wekelijkse	  Zijpactiviteiten	  
Onze	  woonkamer	  als	  open	  inloophuis,	  zo	  is	  het	  bedoeld;	  
je	  hoeft	  je	  niet	  aan	  of	  af	  te	  melden!	  
	  
Iedere	  dinsdagmorgen	  samen	  Zijpliederen	  zingen	  
Met	  behulp	  van	  een	  MP3-‐speler	  zingen	  we	  vooral	  de	  liederen	  die	  we	  in	  de	  komende	  viering	  
zullen	  gaan	  zingen.	  Niet	  alleen	  bedoeld	  voor	  koorleden,	  
iedereen	  die	  van	  zingen	  houdt	  is	  welkom!	  
	  
Iedere	  vrijdagmorgen	  samen	  gedichten	  lezen	  
Als	  je	  samen	  één	  gedicht	  leest	  en	  er	  langer	  bij	  stil	  staat,	  komen	  er	  verrassende	  inkijkjes	  
tevoorschijn.	  Soms	  sluit	  een	  gedicht	  ook	  heel	  mooi	  aan	  bij	  een	  bepaald	  Schriftverhaal.	  
	  
Tijd:	  10-‐12	  uur	  
Plaats:	  	  bij	  Moniek	  Siermann	  
	   Burg.	  Weertsstraat	  140,	  Arnhem	  

(op	  loopafstand	  van	  het	  Centraal	  Station)	  
	  
Door	  samen	  te	  zingen	  of	  gedichten	  te	  bespreken,	  leer	  je	  elkaar	  beter	  kennen;	  
zo	  mag	  de	  gemeenschap	  van	  de	  Zijp	  verder	  groeien	  en	  zich	  verdiepen	  
	  
	  
Koorrepetities	  vaker	  op	  de	  zaterdag	  8	  dagen	  vóór	  een	  viering	  	  
In	  overleg	  met	  onze	  dirigente	  Elin	  Meijnen	  is	  besloten	  om	  de	  repetities	  van	  het	  Zijpkoor	  
voorlopig	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  laten	  plaats	  vinden	  op	  de	  zaterdagmiddag	  8	  dagen	  vóór	  de	  
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maandelijkse	  viering	  op	  zondag.	  Dat	  geldt	  echter	  niet	  voor	  alle	  komende	  maanden.	  Als	  u	  
koorlid	  bent,	  of	  gewoon	  eens	  mee	  wilt	  zingen	  in	  een	  viering,	  is	  het	  dus	  verstandig	  om	  de	  
volgende	  lijst	  te	  bestuderen;	  de	  vervroegde	  repetitiedata	  staan	  daarin	  vet	  gedrukt:	  
	  
Koorrepetitie	  	  
(13:30	  –	  16:30	  uur)	  

Viering	  
(koor	  1	  uur	  eerder	  aanwezig)	  

27	  april	   28	  april	  	   16:00	  uur	  
18	  mei	   26	  mei	   16:00	  uur	  
15	  juni	   23	  juni	  	   16:00	  uur	  
17	  augustus	   25	  augustus	  	   16:00	  uur	  
14	  september	   22	  september	  	   16:00	  uur	  
19	  oktober	   27	  oktober	  	   16:00	  uur	  
23	  november	   24	  november	  	   16:00	  uur	  
14	  december	  	  	  	  	  	   24	  december	   21:00	  uur	  
	  
	  
Nieuwe	  bestuursleden	  
In	  januari	  2013	  zijn	  er	  twee	  nieuwe	  leden	  in	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  De	  Zijp	  gekomen:	  
Frits	  van	  Krieken	  volgt	  als	  secretaris	  Willy	  Wytzes	  op,	  die	  afscheid	  nam	  na	  vier	  jaren	  van	  
grote	  inzet.	  Renske	  Tinga	  is	  als	  algemeen	  lid	  een	  welkome	  uitbreiding	  van	  het	  team.	  	  
	  
	  
De	  vrijwilligers	  van	  de	  Zijp	  	  
Wat	  zou	  de	  Zijp	  zijn	  zonder	  de	  vrijwilligers,	  die	  vaak	  onzichtbaar	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
leveren	  aan	  de	  vieringen.	  	  
-‐De	  hand	  en	  span-‐diensten,	  die	  zorgen	  voor	  de	  koffie,	  thee	  en	  fris	  en	  ook	  het	  opruimen	  na	  de	  
viering.	  
-‐	  PR/fondsenwerving	  commissie	  die	  op	  dit	  moment	  voorbereidingen	  treft,	  om	  u	  de	  komende	  
maanden	  te	  kunnen	  informeren	  over	  een	  aantal	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  Zijp.	  Let	  op	  de	  
volgende	  Nieuwsbrief.	  	  
	  
	  
	  


