
   
 

 

PROJECTKOOR REGIO ROTTERDAM 
Met muziek van Adriaan Verhoef 

 
 

De gemengde koren ‘Jubilate’ te Capelle aan den IJssel en ‘Laus Deo’ te Rotterdam nodigen 

u uit om deel te nemen aan ons gezamenlijke projectkoor.  

 

Op D.V. zaterdag 11 februari 2023 zullen we in de Sionkerk te Rotterdam-Alexanderpolder 

als gezamenlijk (project)koor onze oud-dirigent Adriaan Verhoef herdenken met het zingen 

van muziek van zijn hand. Adriaan Verhoef was als dirigent vele jaren aan onze koren 

verbonden en heeft met zijn muzikale gaven onze koren gediend.  

 

Vanaf september a.s. zullen we ons op beide koren tijdens verschillende repetitieavonden 

voorbereiden op de uitvoering. We nodigen u/jou van harte uit om mee te doen met ons 

projectkoor en zo deze prachtige muziek te (her)beleven. Hieronder ziet u welke avonden we 

hiervoor hebben gereserveerd en wanneer u als projectlid van harte welkom bent. Kom 

gewoon eens langs en doe met ons mee! Als u vragen heeft of u aan wilt melden, dan kunt u 

contact opnemen met het secretariaat van één van onze koren.  

 

Gemengd koor ‘Jubilate’ 

Vaste wekelijkse repetitieavond is 

woensdag van 20:00-22:00 uur. 

Locatie: Elimkerk, Merellaan 346 te 

Capelle aan den IJssel 

 

Voor dit project zijn onze repetitieavonden: 

14 september, 28 september, 12 oktober, 

9 november, 23 november, 11 januari,  

25 januari en 8 februari  

(generale repetitie).  

 

Secretaris: Hendrik Verhoef 

jubilatecapelle@gmail.com  

06-50805118 

Gemengd koor ‘Laus Deo’   

Vaste wekelijkse repetitieavond is 

donderdag van 20:00-22:00 uur. 

Locatie: Sionkerk, Romanohof 10 te 

Rotterdam 

 

Voor dit project zijn onze repetitieavonden: 

1 september, 8 september, 22 september, 

6 oktober, 20 oktober, 17 november,  

1 december, 19 januari en 2 februari 

(generale repetitie).  

 

Secretaris: Edith Mol 

secretariaat@lausdeo-rotterdam.nl 

06-19544842

  

In principe doet u, bij deelname als projectlid, mee bij één van de twee koren. Als het in uw 

agenda beter uitkomt, kunt u dit ook combineren (als u dit bij ons aangeeft). Het is de 

bedoeling dat u minimaal 6 repetitieavonden en de generale repetitie bijwoont. Voor 

deelname als projectlid vragen we een eenmalige bijdrage van €15,00.  

 

We zien u graag terug als projectlid op één van onze koren! Tot ziens! 

 


