
Nijmegen, 10 maart 2023 
 

 

 

Geachte vriend(in) van het GOOG, 

  

We willen met deze nieuwsbrief graag weer een update geven waar we als GOOG allemaal mee bezig 

zijn en wat er allemaal alweer aankomt. En dat is veel!  

  

Zo zijn we sinds vorig najaar bezig met een serie High Tea concerten in de foyers van de regionale 

theaters. Een heel succesvol concept dat op veel waardering kan rekenen. We zijn halverwege: we 

hebben er drie gedaan en dit jaar willen we er weer drie doen. Het jaar 2022 hebben we verder 

knallend afgesloten met een prachtig kerstconcert in Arnhem samen met de Brassband Gelderland. Die 

samenwerking smaakt zeker naar meer!  

  

Wist u trouwens dat er ook een prachtig boek is uitgegeven over vijftig jaar GOOG? Dit heeft Tineke 

Ouwendijk (wie kent haar niet?) gemaakt! Het is nog steeds te bestellen! Mail daarvoor Tineke op 

haar mailadres tinekeouwendijk@planet.nl. U steunt hiermee meteen de KWF! 

  

Ook de komende tijd hebben we weer veel  op het programma staan: We willen in ieder geval 

noemen: 

 

❖  dinsdag 14 maart 2023: High Tea Concert in Musis Sacrum (ensemble). U kunt hier ook bij 

zijn, stuur daarvoor een mailtje aan Monique en u krijgt alle informatie. 

❖  dinsdag 18 april 2023: GOOG Laat je Horen. Als Vriend van het GOOG nodigen we u hier 

exclusief voor uit! U kunt gratis komen kijken en hoeft zich ook niet op te geven. Tijdens de 

pauze schenken we u graag een kop koffie of thee. Adres: Zalencentrum Lebret Oosterbeek 

(Lebretweg 51, https://lebret.nl/) Zie ook de poster in de bijlage! 

❖  zaterdag 3 juni 2023: GOOG op NijmegenKlinkt-festival (op een openluchtlocatie in het 

Valkhof) 

❖  zaterdag 17 juni 2023: Openluchttheater Ede. In samenwerking met een dans-gezelschap! Voor 

meer info: hou onze site in de gaten: https://goog.nl/ 

  

Ook voor het najaar van 2023 hebben we allerlei concerten in voorbereiding, hou ook hiervoor onze 

site in de gaten! 

  

En ten slotte kunnen we al melden dat we voor begin 2024 wel een héél bijzonder concert in 

voorbereiding hebben. Een groots opera-spektakel in de mooiste concertzaal van Oost-Nederland; de 

nieuwe Parkzaal van het Musis Sacrum in Arnhem. Hou hiervoor alvast vrijdag 16 februari 2024 vrij, 

want dit wordt echt uniek èn groots concert, waarin we samenwerken met een groot orkest en twee 

andere koren! 

  

Graag willen wij u vragen om ons te (blijven) steunen. Wij willen u graag erop attenderen dat het al 

mogelijk is om vanaf € 25,00 te doneren, maar een grotere bijdrage is ook heel erg welkom. In onze 

nieuwe flyer, zie de volgende pagina, hebben we alles op een rijtje gezet! Wilt u vriend worden of 

weer doneren? Ga naar onze website https://goog.nl/. Op de pagina ‘Steun ons/Vrienden voor het 

GOOG’ vindt u alle informatie!  

  

Tot ziens bij één van onze optredens en bedankt voor uw steun! 

  

Met vriendelijke groeten van: 

 

 

Monique Vos, contactpersoon vrienden (tel. 024-3737377, mail mcmavos@upcmail.nl) 
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