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Enkele huisregels om het werkbaar te houden:

Begeleidende vrijwilligers zijn:

Marianne en Pim van 't Hof

Mia en Wout Swinkels Met vriendelijke groet,

Deelname aan Koor de Zonnestralers is Gratis!

#  Afmelden bij de ons in de dagbesteding:  Vanaf 18.30 uur op toestel: (088-799) 8750 

#  Vooraf op de groep de WC bezoeken, tijdens de repetitie ontbreekt ons de tijd.

#  Alle mededelingen betreffende de Zonnestralers doen we schriftelijk.

We repeteren op woensdagavond van 19.00 - 19.45 uur in "Aula vd Dagbesteding"

volgens onderstaand schema:

 = geen repetitie

 = vakantieweek

Repetitie schema Zonnestralers 2022

Hierbij het rooster van de Zonnestralers voor 2022.  

We repeteren weer 1 x per 2 weken op de Woensdag avond. 

Wij verwachten dat jullie allemaal op tijd (tussen 18.45 - 18.55 uur) aanwezig zijn, 

zodat we om 19.00 uur ook echt kunnen beginnen!!!

Verdere vragen via Erica: erica.heijde@swzzorg.nl  / tel: 06-25007842

#  Voor hulp aan niet-koorleden ontbreekt ons de tijd.

#  Zonnestralers komen  op tijd naar de repetitie. (18.45 uur er zijn!)

#  Wij hebben geen tijd om Zonnestralers te halen of te brengen.

#  Jassen uit en aan doen waar mogelijk door begeleiding vanuit groepen.



An Janssen

Nell en Jacques Jansen Team Recreatie & Welzijn

Ton van de Helm en Christa van Oorschodt

Ad en Joop van Kempen

Anne Rindt

Ineke van Uden



Met vriendelijke groet,

Deelname aan Koor de Zonnestralers is Gratis!

#  Afmelden bij de ons in de dagbesteding:  Vanaf 18.30 uur op toestel: (088-799) 8750 

#  Vooraf op de groep de WC bezoeken, tijdens de repetitie ontbreekt ons de tijd.

#  Alle mededelingen betreffende de Zonnestralers doen we schriftelijk.

We repeteren op woensdagavond van 19.00 - 19.45 uur in "Aula vd Dagbesteding"

volgens onderstaand schema:

Hierbij het rooster van de Zonnestralers voor 2022.  

We repeteren weer 1 x per 2 weken op de Woensdag avond. 

Wij verwachten dat jullie allemaal op tijd (tussen 18.45 - 18.55 uur) aanwezig zijn, 

zodat we om 19.00 uur ook echt kunnen beginnen!!!

Verdere vragen via Erica: erica.heijde@swzzorg.nl  / tel: 06-25007842

#  Voor hulp aan niet-koorleden ontbreekt ons de tijd.

#  Zonnestralers komen  op tijd naar de repetitie. (18.45 uur er zijn!)

#  Wij hebben geen tijd om Zonnestralers te halen of te brengen.

#  Jassen uit en aan doen waar mogelijk door begeleiding vanuit groepen.



Team Recreatie & Welzijn


