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   JKPaper 
Woordje Voorzitter  

Het seizoen zit er alweer bijna op. 

Maar nog genoeg leuke dingen om 

naar uit te kijken, met als 

hoogtepunt Rijsbergen. We zijn er al 

hard voor bezig. Iedereen heeft er 

erg veel zin in. Na de vakantie gaan 

we ons richten op het ‘vrienden van 

het JKP-concert’. Hieronder staat 

meer informatie over het concert. 

Afgelopen koorweekend hebben we 

weer laten zien dat we een gezellige, 

hechte vriendengroep zijn.  Het was 

weer een fantastisch weekend. Ik 

wens jullie veel leesplezier!  

Groetjes, Joëlle 

 

Koorweekend 2017 

Dit jaar zijn we weer met zijn allen op 

koorweekend geweest. We hebben gelogeerd 

in buitenhuis Teteringen. Vrijdagavond zijn we 

om 20:00 uur vertrokken op de fiets richting 

het huisje. Vrijdagavond hebben we een 

speurtocht gedaan in het bos rond het huisje, 

hebben we spelletjes gespeeld en karaoke 

gedaan. Zaterdagochtend had de commissie 

een zeskamp georganiseerd met diverse 

spellen en ‘s middags hebben we een ruilspel 

gespeeld, we zijn in 3 groepen verdeeld en 

kregen allemaal iets kleins mee om te ruilen in 

het dorp. Uiteindelijk kwamen de groepjes 

terug met een koffiezetapparaat, een 

strijkplank en een fietshelm. Daarna aten we 

lekkere macaroni. Later bleek de commissie 

nog een leuke verrassing te hebben, we gingen 

laser-gamen in het bos naast het huisje. 

Zondag hebben we genoten van het weer en 

konden we ons eigen ding doen. ’s Avonds 

hebben we het weekend heerlijk afgesloten 

met een barbecue. We kijken terug op een 

super leuk weekend.  

 

Openingswoordje  

Beste vrienden van het JKP, 

 

Voor jullie ligt de 3e JKPaper. We kijken 

terug op een aantal leuke maanden 

waarin we leuke en productieve dingen 

hebben gedaan; zoals de verkoop van de 

lapzwans, koorweekend en diverse 

repetitiedagen. Ook hebben we een 

nieuw lid mogen verwelkomen: Julie 

Nuitermans! 

We kijken uit naar het korenfestival in 

Rijsbergen, Princenhage Swingt en ons 

eigen ‘vrienden van het JKP-concert’. 

Groetjes, JKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datalijst 

- 7 mei Dienst 

11:00 uur 

Princenhage 

- 4 juni Dienst 

11:00 uur 

Princenhage 

- 9 juni Generale 

repetitie 21:00 uur 

- 10 en 11 juni 

Korenfestival 

Rijsbergen 

- 25 juni 

Meerkorenviering 

11:00 uur 

Princenhage  

- 3 september 

Dienst 11:00 uur 

Princenhage  

- 10 september 

Princenhage swingt 

 

Mededelingen 

-Wij zijn hard op 

zoek naar leden 

tussen 11 tot 28 

jaar. Ken je 

iemand? Laat het 

ons weten! 

 
Verjaardagen 

- 11 mei Marjon 

- 19 mei Denyse  

- 28 mei Frans  

- 9 juli Jasper  

- 12 augustus Roos 

- 12 augustus  

Zander 

- 13 augustus 

Sanne  

 

Verjaardagen van 

onze vrienden 

- 4 juni Karlien Klijn 

- 13 juli Maria 

Vermeulen 

- 14 juli Marjolein 

van Dort 

- 19 juli Iris 

Leemput  

- 4 augustus Frans 

Moelands  

- 4 augustus Karin 

van Hooijdonk  

- 27 september 

Agma Spit 

 

3e versie  

April 2017  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3vpiNmaXNAhVGOxQKHTbHDBUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DIttdkR8Xlow&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNEsgIopNSvBmo9JU1LMVsuCienELw&ust=1465913919092375
https://www.facebook.com/jkp.breda/photos/a.1653377294923625.1073741826.1653377238256964/1860558937538792/?type=3
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Bobbejaanland 
2016 

Repetitie Oud-JKP  
2016 

 

Stukje Youkje  

Mijn naam is Youkje Goossens en ik woon, samen met mijn 

ouders en broer aan de Dreef in Princenhage. 

In mijn dagelijks leven ben ik voornamelijk met dieren bezig! Ik 

werk 4 dagen in de week aan de Silverlinde in Breda, dit is een 

opleidingsinstituut voor natuurgeneeskunde voor dieren. 

Daarnaast hebben we een paardenpension en een holistisch 

dierenartsenpraktijk. Momenteel verzorg ik de paardenstal, 

doe wat schoonmaakwerk en maak de natuurlijke medicijnen, 

een beetje manusje van alles dus! 

Ook ben ik momenteel aan het afstuderen aan de opleiding 

van de Silverlinde en kan ik mezelf in juli hopelijk ook 

veterinair natuurgeneeskundig therapeut voor honden, 

paarden en katten noemen. Wat de toekomst dan precies gaat 

brengen is nog niet helemaal duidelijk, wel heb ik enorme zin 

om aan de slag te gaan. 

Naast mijn baan en mijn studie, ben ik erg druk met mijn eigen 

huisdieren; 4 paarden, 2 kleine varkens, onze 2 honden en een 

kat. Ook vind ik mijn vrienden en familie erg belangrijk. 

Een groot deel van mijn vrienden zijn te vinden bij het JKP. Op 

vrijdagavond maken we samen mooie muziek en sluiten de 

avond af met een drankje. Meerdere malen per jaar doen we 

leuke activiteiten en gaan we zelfs weekendjes weg.  

Dus zoals jullie zien, zit ik eigenlijk nooit echt stil. Ik ben altijd 
lekker bezig, het liefste buiten en haal mooie, positieve dingen 
uit het leven! ( Als ik 
 maar gek kan doen!  
Proost! ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en dienst JKP 

2016 

Welk muziekstuk is dit? 

   

 
 

Lapzwans  

Ook dit jaar hebben we weer 
lapzwansen verkocht. Maar 

liefst 180 stuks! De eerste 
is zoals gewoonlijk 

uitgedeeld aan Prins 
Babelonius.  

      

 

 

Repetitiedagen  

We hebben er al twee repetitiedagen 

op zitten en de meeste muziek voor 

Rijsbergen zit er al aardig in. We 

hebben vorige week ons verplichte 

gekregen en daar gaan we deze week 

aan beginnen. We hebben er al erg 

veel zin in! 21 mei is onze laatste 

repetitiedag. Het is nog maar zeven 

weken dus we gaan nog hard aan de 

slag. Informatie over hoe laat we 

zingen komt zo snel mogelijk op de 

JKP- facebook. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3vpiNmaXNAhVGOxQKHTbHDBUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DIttdkR8Xlow&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNEsgIopNSvBmo9JU1LMVsuCienELw&ust=1465913919092375
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Marjon krijgt 

een  JKPaby 

‘Vrienden van het JKP-Concert’ 

Afgelopen week zijn we bezig 

geweest. Rond november 
zal het concert plaats  
vinden. Het thema is:  

‘Reis door het seizoen’.  
Verdere informatie volgt  

nog.  

Het JKP doet 10 

september mee 

Princenhage 

Swingt. 
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