4e nieuwsflits Symphonica in Sporto (Mei 2014)
De nieuwsflits geeft overzicht van de actuele
activiteiten van Symphonica in Sporto en werpt een blik
achter de schermen.
Muzikale Wandel4daagse
De derde activiteit in het kader van Symphonica in
Sporto heeft alles te maken met de Vierlingsbeekse
Wandel4Daagse. Het Groenings Koor en het JOC
hebben de handen ineen geslagen om het jaarlijkse
wandelevenement muzikaal op te luisteren. Han
Morsink van het Groenings Koor vertelt: “Tijdens de
speeddates met alle verenigingen sprak ik met Huub
Peters van het JOC. We kwamen samen al snel op het
idee om tijdens de Wandel4Daagse mensen zingend, in
groepen, door de straten te laten lopen. Er zullen veel
bekende kinderliedjes gezongen worden, omdat de
grootste groep lopers uit kinderen bestaat. Maar ook
voor de volwassenen zullen bekende liedjes gezongen
worden waar je lekker op kunt doorstappen”.

in Sporto worden boekjes op broekzak formaat gemaakt
waarin de verschillende liedjes staan. Deze zullen
verdeeld worden over de deelnemers. Op de slotdag
kunnen er prijzen gewonnen worden als deelnemers
zich origineel verkleden. Elk jaar is er een ander thema
en dit jaar is dat thema natuurlijk Muziek”.

Alledrie hopen op goed weer zodat zoveel mogelijk
mensen in beweging gaan komen. Jij wandelt toch ook
mee?
De Plus Wandel4Daagse is van 20 t/m 23 mei.
Startplaatsen zijn verkrijgbaar bij PLUS Verbeeten. Start
is elke dag bij OJC Gryphus aan de Grotestraat 18a.
Starttijd vijf kilometer is 18.00 uur.

Natasja Stiphout en Anneke Willems zijn beide al jaren
betrokken bij de organisatie rondom de PLUS
Wandel4Daagse. Natasja: “We hebben eigenlijk maar
één keer samen hoeven zitten om alles door te
spreken.” Anneke vult aan: “ De Vierdaagse brengt al
vele jaren veel mensen op de been, maar door
Symphonica in Sporto en het Groenings Koor brengen
we misschien wel een nóg groter publiek in beweging!”
Alledrie zijn ze het erover eens dat zonder Symphonica
in Sporto ze nooit op het idee waren gekomen om
samen te werken. Han: “Het Groenings Koor organiseert
elk jaar tal van activiteiten, zoals een fietstocht. Nu is
het tijd voor ons om de wandelschoenen aan te
trekken. Het Groenings Koor bestaat uit 38 zangers.
Hopelijk is iedereen elke dag in de gelegenheid mee te
lopen met de vijf kilometer. Dan kunnen zich meerdere
groepen zangers aansluiten bij de wandelaars”.
Anneke: “Met een financiële bijdrage van Symphonica

Promo- team werft stemmen
Ons promo-team was actief tijdens Koningsnacht in
Boxmeer. Onze eerste stemmer in ons birdhouse was
onze eigen burgemeester van Soest.

