
6e nieuwsbrief  

  
Verslag van een repetitiedag door:  

Marleen Heijltjes – van Poppel   

Nogmaals meegenieten van een Mariapassie repetitie 
 
Vandaag, zaterdag 4 maart, 09.00 uur. 
Over een half uurtje is het tijd om te vertrekken van Tilburg naar Zeist. Ik 
heb er weer veel zin in. Maar eerst nog even een lunchpakketje maken, 
persoonlijke koffie/thee beker in de tas en niet te vergeten de map met 
muziek. Er zijn al wel een paar nummers die ik uit mijn hoofd kan zingen 
maar een beetje houvast kan geen kwaad. 
De weersomstandigheden om te rijden zijn prettig. Droog. Het is toch fijner 
als je niet de hele tijd die ruitenwisser voorbij ziet komen. Samen met mijn 
man Frits, die ook mee zingt, rijden we in een klein uurtje naar onze repetitie 
in Zeist. De laatste paar honderd meter worden we achtervolgd door andere 
koorleden waardoor er een “invasie” is bij binnenkomst. 

 
Na iedereen begroet te hebben en koffie met lekkers (weer ruime 
keuze) genuttigd, kan wat mij betreft de repetitie beginnen. Roel is 
nog op vakantie maar niet getreurd. Margje hoeft het vandaag niet 
helemaal alleen te doen, wat ze overigens wél heel goed kan hoor. 
Een van de mannelijke koorleden heeft vele talenten. Naast het maken van arrangementen kan 
Nick ook nog dirigeren, jazeker. Een complimentje is daarom niet verkeerd. 
Uiteraard begint elke repetitiedag met inzingen, rekken en strekken. Eerst plukken we op onze 
tenen de appels van de bomen. Dan trappetje op, trappetje af, zwaaien met je armen en stampen 
met je voeten, wiebelen met de heupen, en dat terwijl je zingt. Margje was tevreden. 
Vóór de lunch hebben we Omarm me gezongen. Daarna aan het nieuwe nummer; Calm under 
the waves begonnen. Arrangement van onze Nick. Ook hij heeft een flink tempo wat instuderen 

betreft. Het volledige nummer zit in de grondverf. Inmiddels begin ik de 
lekkere soep van Henny al te ruiken en merk dat ik flinke trek heb 
gekregen. We sluiten de ochtend af met I won't give up. En zowaar lukt het 
goed om het lied uit ons hoofd te zingen. 
Tijdens de lunch hebben we een voorproefje gehad van het duet wat Hanny 
en Marian gaan zingen. 
Prachtige muziek. Ik vond het al mooi klinken en dat terwijl ze vandaag voor 

de allereerste keer dit nummer samen zingen. Dat belooft heel wat. 
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Waarom daarom 
   

Deze nieuwsbrief zal met 

enige (on)regelmaat 

verschijnen. Doel is om snel, 

iedereen die Maria, en de 

Mariapassie een warm hart 

toedraagt, op de hoogte te 

brengen van de nieuwe 

ontwikkelingen m.b.t. de 

Mariapassie. In deze uitgave 

zal een verslag zijn 

opgenomen van een repetitie 

door een van de koorleden  en 

belangrijk nieuws ivm 

voorverkoop kaarten  

 



Na de lunch is het Annemarie die het woord neemt. Weer wat meer informatie over de 
uitvoeringen. Het doek van Maria is klaar en laat ze aan ons zien. Ook weten we nu wat het 
decor is. Ieder van ons krijgt een stukje van het decor in eigen beheer. Je kunt erop zitten, op 
staan, iets mee bouwen en weer afbreken. En we krijgen te horen dat we dit iedere keer mee 
moeten nemen. 
Verder vorderen de gesprekken wat betreft de uitvoeringen ook goed. Friesland is zelfs zo 
enthousiast dat ze ook een matineevoorstelling willen. Daar worden we allemaal heel blij van. 
Nog een mededeling namens Roel. Of men nog eens wil kijken naar het script en wil doorgeven 
wat je wilt voordragen, of niet, en hoeveel. Dan kan hij aan de slag met het verdelen. 
 
Dan mogen we weer de sterren van de hemel zingen. Het tweede nieuwe lied wordt ook in de 
grondverf gezet. Wauw. Ik had niet gedacht dat dit helemaal ging lukken. Wat een goede 
samenwerking tussen Margje en Nick. Verder is er nog flink geoefend aan Mary did you know. 
 
Rond kwart voor vier was de, wederom geslaagde, repetitiedag ten einde.  Altijd een beetje 
jammer. Enuh Roel.......We hebben je wel een beetje gemist. ;) 
 
Allemaal tot de volgende repetitiedag op 8 April. 
    
   Marleen Heijltjes – van Poppel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De  volgende repetitie is op zaterdag 8 Maart  in 
De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

 

 

                        Omarm me                                                Unwritten 

Open je ogen       Eén wereld                 Miracles 

   I won ’t give up                                                            Mary did you know 

Ken je mij.                 Calm under the waves 

15 april   Start voorverkoop kaarten voor Enschede 

€ 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 



Om uit te printen en aan vrienden en kennissen te delen. 

 

       Vrienden van de Mariapassie  

             Wilt u ook vrienden worden van de Mariapassie    ?????????? 

Dat kan 

Wat kost het om vriend te worden? 

Het is eigenlijk gek om te zeggen wat kost het om vriend te worden, want goede vriendschap is 

onbetaalbaar. Maar voor minimaal € 50,-  bent u al verzekerd van een lidmaatschap. En met deze bijdrage 

steunt u ons. En daarmee ook potentiële Lourdesgangers. 

Wat krijgt u allemaal als Vriend van De Maria Passie? 

Voor min. € 50,- krijgt u uiteraard onze eeuwige dank. Maar ook: 

 2 toegangskaarten voor de Mariapassie, in een plaats naar keuze; 

 Tijdens die voorstelling mag u meezingen met een aantal liedjes (repeteren kan op de dag van de 

voorstelling); 

 2 koppen koffie op de dag van de voorstelling die u bezoekt; 

 1 programmaboekje; 

 Uitnodiging voor de speciale Vrienden dag met een kijkje achter de schermen; 22-04-2017 

 Regelmatige updates via de site of nieuwsbrief. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden als vriend? 

Stuur even een mailtje naar de Webmaster ejm.elferink@gmail.com en u krijgt de aanmeldingsformulieren 

via mail toegestuurd of klik hier.  

U kunt ook uw bijdrage storten op: 

Bankrekening nummer NL63 INGB 0008 3288 58  

 t.n.v. de stichting Aquero Mw. J. van Tunen. 

NL63 INGB 0008 3288 58 in Wijk aan Zee  

 

Op de website staan vele nieuwe wetenswaardigheden. 
O.a. data van uitvoeringen. Zelfs de eerste data van 2019 staan er al vermeld. Kijk op 
http://www.demariapassie.nl  
 
Mocht u nog een plaats weten in de provincie die nog niet genoemd is op de site, waar we zouden kunnen 
optreden…….neem dan even contact op met Annemarie. Haar telefoonnummer is 0640197933. 
 

 

mailto:ejm.elferink@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAU1oITnZGpTgJa7pkpkGJVMbmNVc4Ay0HWfAhZh_-uIVvig/viewform?c=0&w=1
http://www.demariapassie.nl/

