
 

Stouwdamsweg 4, 8096 BB Oldebroek ♪ 
KvK: 56124813 ♪ IBAN: NL64 RABO 0122
Voorzitter D. Kroes 06-27256530 ♪ Secretaris R. Vlijm 06

Repetitiedata Vocal Match

Seizoen 2022

Hieronder een overzicht van alle woensdagen binnen het zangjaar 2022
woensdagen, zijn in principe dagen waarop
vallen op een feestdag of in vakanties en dan vindt er 
woensdagavond van 19.45-21.30 uur in Kulturhus De Talter te Oldebroek

2022 
Woensdag 7 september repetitie 
Woensdag 14 september vrij ivm schapenmarkt
Woensdag 21 september repetitie 
Woensdag 28 september repetitie 
Woensdag 5 oktober repetitie 
Woensdag 12 oktober repetitie 
Woensdag 19 oktober repetitie 
Woensdag 26 oktober vrij ivm herfstvakantie
Woensdag 2 november repetitie 
Woensdag 9 november repetitie 
Woensdag 16 november repetitie 
Woensdag 23 november repetitie 
Woensdag 30 november repetitie 
Woensdag 7 december repetitie 
Woensdag 14 december repetitie 
Woensdag 21 december kerst, gezellige avond
Woensdag 28 december vrij ivm kerstvakantie
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud!

 

 info@vocalmatch.nl ♪ www.vocalmatch.nl ♪ 
0122 6890 62 

Secretaris R. Vlijm 06-30531157 ♪  Penningmeester F.A. van Hooren 06

Repetitiedata Vocal Match 
 

Seizoen 2022-2023 

Hieronder een overzicht van alle woensdagen binnen het zangjaar 2022-2023. De blauw geschreven 
, zijn in principe dagen waarop gerepeteerd worden. De rood geschreven woensdagen

vallen op een feestdag of in vakanties en dan vindt er geen repetitie plaats. De repetities zijn op 
uur in Kulturhus De Talter te Oldebroek. 

2023 
Woensdag 4 januari vrij ivm kerstvakantie

vrij ivm schapenmarkt Woensdag 11 januari repetitie
Woensdag 18 januari repetitie
Woensdag 25 januari repetitie
Woensdag 1 februari repetitie
Woensdag 8 februari repetitie
Woensdag 15 februari repetitie

vrij ivm herfstvakantie Woensdag 22 februari repetitie
Woensdag 1 maart vrij ivm voorjaarsvakantie
Woensdag 8 maart repetitie
Woensdag 15 maart repetitie
Woensdag 22 maart repetitie
Woensdag 29 maart repetitie
Woensdag 5 april repetitie
Woensdag 12 april repetitie

erst, gezellige avond Woensdag 19 april repetitie
vrij ivm kerstvakantie Woensdag 26 april vrij ivm meivakantie

Woensdag 3 mei vrij ivm meivakantie
Woensdag 10 mei repetitie
Woensdag 17 mei repetitie
Woensdag 24 mei repetitie
Woensdag 31 mei repetitie
Woensdag 7 juni repetitie
Woensdag 14 juni repetitie
Woensdag 21 juni repetitie
Woensdag 28 juni laatste avond
    
    

voorbehoud! 

 

Penningmeester F.A. van Hooren 06-37303192 

 

. De blauw geschreven 
De rood geschreven woensdagen, 

repetitie plaats. De repetities zijn op 

vrij ivm kerstvakantie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
vrij ivm voorjaarsvakantie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
vrij ivm meivakantie 
vrij ivm meivakantie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
repetitie 
aatste avond 


