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Shantykoor het Ruime Sop trad in het Spant op 
voor de musical “Op hoop van zegen” die daar 
werd gespeeld. De mensen vonden het zo leuk 
om naar ons te kijken dat zij bijna vergaten om 
op tijd in de zaal te zijn voor de echte voor-
stelling. Dit was ook ter gelegenheid van ons 
optreden op 8 december in het Spant. Verder 
leest u hier meer over.

Ter gelegenheid van de annoncering van onze nieuwe CD, heeft het 
Ruime Sop besloten in Het Spant op 8 december, een spetterende 

show te maken met een gevarieerd programma van de bekende 
liedjes van het koor en nummers van de nieuwe CD. Het koor heeft 

de verkoop van de kaarten voor de voorstelling voor het grootste 
gedeelte zelf op zich genomen. Er zijn wel nog kaarten beschikbaar. 

Wees er snel bij want de verkoop is al heel ver gevorderd.
Er zullen een aantal verrassingen aan toegevoegd worden, maar 

dat willen wij graag geheim houden. U kunt nu al kaarten bestel-
len bij onze secretaris R.Reichman, r.reichmann@planet.nl>

en nu we het toch over het spant hebben,
reserveer nu vast je kaarten!!!



 Bakkerij Kwakman in Bussum bestond 50 jaar en dat werd een groot feest. Het Ruime Sop 
was gevraagd daar op te treden en dat deed het koor met groot plezier! Het werden 6 optre-
dens voor de winkel van de bakker.

BAKKERIJ KWAKMAN

SHANTYKOOR 
HET RUIME SOP  

is een ander woord voor gezellig zingen en verrassende dingen 
meemaken in een prachtige vrienden-club.

Heeft u een leuke stem? 
Kom ons versterken!

Iedere dinsdag repetitie tussen 19.45 en 22.00 in De Sloep 
naast de Maria/Koepelkerk aan de Brinklaan 42 te Bussum.

Tevens zoeken wij een goede accordeonist, violist en 
geluidstechnicus. M/V 

Informeer onze secretaris als je geïnteresseerd bent. 
e-mail Rob Reichmann: info@hetruimesop.nl


