
Naam: ...........................

Naam: ...........................

Naam: ...........................

Werk/Funweekend 2023
1 7 - 1 8 - 1 9  f e b r u a r i

Te Paske Recreatie
Veldboomweg 13 

7106CG Winterswijk Ratum

Bij calamiteiten of vragen:
Irene: 06-23546999

Helma: 06-13090555

Mededelingen van
huishoudelijke aard

1-persoons hoeslaken, dekbedovertrek

en kussensloop +handdoek(en)

1 rol wc-papier

keukenschort

wandelschoenen

2 pennen

oordopjes

feestelijke make-up

je nieuwe (of eigen) koorschoenen

je bubbel-rietje (en flesje)

je eigen drank en 'knabbeltje' 

Aanmeldformulier*
organiserend comité
werk/funweekend 2025

*inleveren bij het bestuur vóór vertrek huiswaarts

Wat neem je mee:

I don't need 

Therapy

in ain ain a
   

En niet zomaar een koor; 

het leukste koor van de Achterhoek

Choir



Bijna is het dan zover, ons werk- en

funweekend. In aanloop naar Het Festival

Sing! zetten we, met hulp van Marlous

Luiten, de laatste puntjes op de ï.

Diep in haar hart is Marlous vooral een

theaterbeest. Zeven jaar lang stond zij zelf

op het theaterpodium met haar a capella

groep Femmage. Alles wat ze daar geleerd

heeft past ze nu toe bij haar eigen koren. 

En dat blijkt prima te mixen!

Warme groet van het
organiserend comité,

Irene & Helma

Welkom

Zowel voor de vrijdag- als

zaterdagavond en de zondagmiddag

hebben we een leuk 'programma'

bedacht. Niet te ingewikkeld maar

gewoon fijn en lekker om aan mee te

doen en heerlijk van te genieten. Vrijdag

beginnen we rustig; even landen en alle

drukte van de week achter ons laten. Na

een leerzame maar intensieve werkdag

op zaterdag,  genieten we samen van

een heerlijk diner en laten we ons van

onze mooiste kant zien. De zondag

sluiten we af met een culinaire en

creatieve ochtend/lunch en gaan we,

moe maar voldaan, weer huiswaarts.

Vrijdag:
Vanaf 19.30    Ontvangst met koffie/thee en

                             wat lekkers

21.00 - 22.30  een leerzame en interactieve

                             Afterglow

Zaterdag:        Coaching
08.30–09.30   Ontbijt (+opruimen)

10.00-10.30    Opwarmen, inzingen

10.30 -11.45   Coaching

11.45-12.00    korte koffie/thee pauze

12.00-13.00    Coaching

13:00-13.45    Lunch (+ opruimen)

14:00 -15.15   Coaching

15.15 -15.30    korte koffie/thee pauze

15.30 -16.30    Coaching en afronding  

16.30-18.30    Tijd voor jezelf

18.30-21.00    Diner

21.00- ?            Fashion Parade

Zondag:
08.30-09.30    Pyjama-ontbijt (+ opruimen)

09.45-10.45    Tijd voor jezelf 

10.45-11.15    Koffie/theepauze

11.15-13.30    Creatieve & Culinaire ochtend

Aansluitend    Lunch

Evt. afsluiten   met koffie/thee

14.30-15.30     Inpakken, schoonmaken, risers

                             in de kar, spullen verdelen en

                             wegwezen

Programma

Laat je verrassen en inspireren en zet je

beste beentje voor.  

Maar het allerbelangrijkste, GENIET! 

Activiteiten


