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Christelijk Mannenkoor 
Laudate Deum Wezep 
Secretaris: Dhr. H. Riksen 

Haverakker 11 
8091 NW  Wezep 
Tel. 038-3377545 

Mail: 
secretaris@laudatedeumwezep.nl 

Website: laudatedeumwezep.nl 

Lid Kon. Chr. Zangersbond 
Dirigent Albert van Maanen 

Laudate Deum Wezep 

Opgericht 
05-09-1966 

  
Fijn dat u er over denkt om lid te worden, nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Onze repetities zijn op woensdagavond van 19:30 uur tot 21.30 uur in de Kruiskerk in Wezep. 
 
We nodigen wij u uit om op woensdagavond tijdens een repetitie kennis te komen maken met de 
leden en natuurlijk onze dirigent. Kom gewoon eens langs, zing eventueel al mee, en kijk of de sfeer 
u aanspreekt. U kunt eerst een paar keer als aspirant-lid meezingen en dan besluiten of u lid wordt. 
We zien u graag komen! 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van 
Laudate Deum Wezep 
 
Als u liever eerst een persoonlijk gesprek heeft, kunnen wij ook bij u thuis langskomen. Neemt u dan 
gerust contact op met één van de koorleden of met de secretaris. U kunt het ook aangeven door dit 
formulier in te leveren. Dan komt er iemand bij u langs om uw vragen te beantwoorden. 
 
 
Naam    :_________________________________________________________ 
 
 
Adres    :_________________________________________________________ 
 
Postcode 
en woonplaats :_________________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum :_________________________________________________________ 
 
 
Telefoon vast/mobiel :_________________________________________________________ 
 
 
E-mail   :_________________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening  :_________________________________________________________ 
 
 
Ik meld mij aan als (aspirant) lid:   JA   /   NEE 
 
Ik wil graag dat er eerst iemand langs komt om mij persoonlijk te informeren:   JA    /   NEE 
 
U kunt dit formulier met de pen invullen en inleveren bij één van de koorleden of bij de secretaris. 
Als u liever eerst belt of mailt vindt u de adresgegevens bovenaan dit formulier. Besluit u om te mailen 
dan kunt u dit (ingevulde) formulier scannen en meesturen, maar gewoon uw gegevens mailen mag 
natuurlijk ook. Of gebruik het contactformulier op de website. Wij nemen dan contact met u op. 
 
(Tenslotte: leden dienen zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. De secretaris vertelt u meer hierover.) 


