12 april 2022

Concert: Harmonie De Vriendschap &
Luchtmacht Mannenkoor
In 1372 kreeg Woerden stadsrechten. Dat is
dit jaar 650 jaar geleden. Speciaal hiervoor
vindt op zaterdag 23 april om 19.30 uur in
de Bonaventurakerk te Woerden een
concert plaats van Harmonie De Vriendschap samen met het Luchtmacht Mannenkoor. Zij spelen een divers programma.
Koor en orkest zingen en spelen apart en
hebben ook enkele nummers gezamenlijk
ingestudeerd.
De opening wordt verzorgd door burgemeester Molkenboer. Entree is geheel
gratis. Veteranen worden hier in het
bijzonder voor uitgenodigd.

Woerden

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK)
Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd
op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf
deze datum vertegenwoordigt het koor de
Koninklijke Luchtmacht op diverse formele
en informele gelegenheden. Met veel
enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.

Zaterdag 23 april 2022, aanvang 19.30 uur.
Concert in de Bonaventurakerk door het
Harmonieorkest o.l.v. dirigent Jan van
Dam en het Internationale Luchtmacht
Mannenkoor o.l.v. Rienus Oude Kempers.
De toegang is gratis.
Locatie: Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 in
Woerden.
Voor eventuele vragen over dit concert
kunt u terecht bij de heer Nico van der
Steeg, e-mail: nicovdsteeg@gmail.com.
Harmonie De Vriendschap
Sinds jaar en dag brengt Harmonie de
Vriendschap zijn gewaardeerde harmoniemuziek ten gehore. Harmonie de Vriendschap bestaat uit een grote groep amateur
musici, die, in grote harmonie en vriendschap, op hoog niveau muziek voor harmonieorkest ten gehore brengt. De Vriendschap doet dit al vele jaren, sinds 1930!

Invictus Games
De Invictus Games is hét sportevenement
voor fysiek en mentaal gewonde veteranen
en militairen. De vijfde editie van de
Invictus Games vindt plaats in Den Haag,
van 16-22 april 2022.
Veteranen kunnen goedkoop (€ 5) tickets
bestellen via:
nlveteraneninstituut.nl/invictus-games.
Gerno Boes uit Harmelen doet mee met de
Invictus Games. Heel veel succes!!

Nederlandse
Veteranendag
Op zaterdag 25 juni vindt de
Nederlandse Veteranendag plaats
in Den Haag. Aanmelden kan via
het
Nederlands
Veteraneninstituut
(mijn.veteraneninstituut.nl) vóór 30 april.

