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Beste “Vrienden van Schipperskoor De Maessanghers”, 

Het is alweer een tijdje geleden dat we van ons hebben laten horen. 

Dat wil echter niet zeggen dat we stil hebben gezeten. 

Vanaf het moment dat Coronamaatregelen voor het merendeel zijn afgeschaft, zijn we 

weer volop aan het repeteren gegaan en hebben intussen ook al een uitvoering gegeven.  

Dit ter ere van het 40-jarig bestaan van Esterade, het wijkgebouw in Grave waarin we 

na de Coronatijd onze repetities houden. 

 

We hebben echter nog meer te melden:  

 

Lunchcruise vaartocht op de Linge. 

 

 
 

U wordt door het bestuur uitgenodigd om, samen met “de Maessanghers” ,deel te nemen 

aan een vaartocht, inclusief lunch, op de prachtige rivier 

De Linge op donderdag 22 september a.s. 

Om 12.00 uur varen we vanaf Leerdam over de Linge; genieten onderweg van een goed 

verzorgde lunch en keren dan om ca. 15.00 uur weer terug in Leerdam. 

De kosten voor deze lunchcruise zijn voor eigen rekening en bedragen € 32,50 per 

persoon. 

Het vervoer naar en van Leerdam wordt u aangeboden. 

Voor deelname aan deze vaartocht kunt u zich opgeven bij onze secretaris, Harry van 

Aalten. 

Via E-mailadres: harry@vanaalten.nl  

Geeft u zich snel op, want er is beperkte ruimte. 

mailto:harry@vanaalten.nl
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Koffieconcert voor “Vrienden 

 

 
 

Als klap op de vuurpijl kunt u ook de datum van woensdag 19 oktober 2022 in uw 

agenda noteren. 

Dan geven we exclusief voor de “Vrienden van Schipperskoor De Maessanghers” een 

koffieconcert in wijkgebouw Esterade, Estersveldlaan 41 te Grave.  

Omdat u “Vriend” bent zijn hier geen kosten aan verbonden. 

Tegen die tijd hoort u van ons verdere bijzonderheden. Wij hopen natuurlijk dat er veel 

mensen aanwezig zijn bij dit eerste vriendenconcert. 

 

Uw donatie: 

U merkt; we zijn weer volop in actie. 

Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer U uw (jaarlijkse) vriendendonatie 

zou willen hervatten. 

Het bankrekening nummer is: NL 73 RABO 0117123137 t.n.v. Schipperskoor “De 

Maessanghers”, o.v.v. vriendenbijdrage. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

De commissie “vrienden van de Maessanghers”. 

 

 


