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Novemberkoor 
 

        

Vrijdag 6 november Zaterdag 7 november 
Zondag 8 
november  

vanaf 16u: aankomst vanaf 08u: Ontbijt  vanaf 08: Ontbijt  
18u: Spaghetti  tot 11u: vrije activiteit tot 11u : vrije activiteit 

20u - 22u: Zingen 10u30 - 11u: Koffie, thee en vlaai 11u - 12u30: Zingen  

  11u - 13u: Zingen   13u30: lunch  

  13u30: diner     

  tot 17u: vrije activiteit    

  16u30 - 17u: Koffie, thee en vlaai    

  17u – 18u30: Zingen     

  19u00: lunch     

  20u30 - 22u00: Zingen     
 

 

Wat kan je nog meer doen? 

• Naar Aken gaan. Dat ligt op 15 km van de hoeve. 

• Trek de natuur in. 

• Ga wandelen. 

• Nog meer nagenieten!  

 
Voor €230 krijg je repetities, een boekje met de muziek, ontbijt en lunch van de Paradijsvogels, een koud-en-warm buffet, 

de overheerlijke spaghetti van Mieke, een lakenpakket, verblijf in Hoeve Ten Bosch en een repetitie in het nabije kerkje H. 

Martinus op 3 km van onze locatie. 

We gaan dit weekend alvast één of twee kerstliedjes instuderen zodat je kans maakt om mee te zingen tijdens Hasselt 

Winterland en het Reiskoor. Je kan je ook aanmelden voor de Kerst scratch van VSL.  

Het Reiskoor zal optreden tijdens de: 

- Zondagdienst van 27 december in de basiliek Sint Servaas in Maastricht (10u of 11u30) 

- Dinsdag 29 december in de OLV basiliek van Tongeren 

- Woensdagdienst 30 dec. in de Dom van Aken (10u) 

Pianist/organist is Filip Blokken 

 

 

 

 
 

 

Alles is nog onder voorbehoud. De onderhandelingen met de locaties en de kerken is nog volop in gang! Hou de website in de gaten… 
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