Aan de vrienden van
Zomercursus Woudschoten

Asperen, 22 maart 2018

Beste vrienden,
Het jaar is al weer even onderweg en met Pasen bijna voor de deur is het weer tijd voor de 1e
Nieuwsbrief.
In de laatste Nieuwsbrief van 2017 hebben wij laten weten dat we het jaar helaas met een
tekort van € 800,00 moesten afsluiten. Gelukkig is het nieuwe jaar begonnen met een paar
leuke donaties en wij willen de gulle gevers daarvoor heel, heel hartelijk danken. Maar….. wij
realiseren ons ook dat dit nog maar een begin is. Daarom doen wij weer een oproep aan jullie
allemaal om de vrienden financieel te steunen, waardoor wij het mogelijk kunnen maken ook
minder draagkrachtige enthousiastelingen te laten deelnemen aan de Zomercursus
Woudschoten. Iedereen die heeft deelgenomen aan de Zomercursus of zelfs maar een
slotavond heeft meegemaakt, weet: dit is een muzikale ervaring voor het leven! Want, zoals
Jaap van Zweden eens zei: “Als woorden stoppen, begint de muziek”.
Daarom een vriendelijk verzoek je donatie voor 2018 te storten op ons IBAN-rekeningnummer
NL45RABO0375245006 ten name van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten. Dit kan
eventueel ook via de qr-code iDEAL die onderaan deze brief staat (via de 2e QR-code doneer
je anoniem). Alvast heel hartelijk dank hiervoor!
De stand van aangemelde deelnemers op 17 maart is 68, maar uiteraard hopen wij dat er nog
zo'n 40 bij zullen komen. Wellicht kennen jullie muzikale kandidaten tussen de 12 en 25 die niet
alleen graag muziek maken maar ook hun niveau willen verhogen dankzij de lessen van onze
topdocenten. Willen jullie hen dan op de website van Zomercursus Woudschoten wijzen?
Behalve geldelijke bijdragen, waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn, zijn wij ook altijd op
zoek naar nieuwe vrienden en/of sponsors om kopieerpapier, bladmuziek, huur
muziekinstrumenten, etc. te kunnen bekostigen. Ook hier geldt: hoort, zegt het voort.
Vorig jaar hebben wij al aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en dat
heeft tot op heden nog geen succes gehad. Voel jij je aangesproken, draag je de Zomercursus
Woudschoten een warm hart toe en heb je ideeën om vanuit de vrienden de deelnemers van de
Zomercursus financieel te kunnen ondersteunen (of ken je iemand in je omgeving die hier prima
geschikt voor is), neem dan contact op met ondergetekende. Behalve een voorzitter zoeken wij
ook nog enthousiaste leden. Want ja, vele handen maken licht werk!
Meer informatie? Kijk op vriendenzomercursuswoudschoten.nl. Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een email naar
vrienden@zomercursuswoudschoten.nl.

De datum van de slotuitvoering hebben jullie vast al in je agenda gezet. Zo niet, doe dat dan
snel zodat ook jullie op donderdag 16 augustus kunnen genieten van geweldige muzikale klanken
(of soms misschien wat minder muzikaal door de zenuwen), altijd met veel passie voorbereid en
uitgevoerd door vele enthousiaste muzikale talenten en docenten, waarbij we de inzet van de
staf niet mogen vergeten. De locatie is ook dit jaar weer groepsaccommodatie Beukenhof,
Capucijnenstraat 46 te Biezenmortel. Kijk tegen die tijd voor de precieze tijden op de
cursuswebsite www.zomercursuswoudschoten.nl
Hopelijk tot dan, maar in ieder geval horen jullie voor die tijd weer van ons!
Met VRIENDelijke groeten,

José de Jong,
secretaris
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