
 

Evenement  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 5 mei wordt er een lunchconcert gegeven in de gemeente Ronde Venen 

door het Libertas mannenkoor, een Canadees mannenkoor, uit de regio 

Toronto. Hieraan zal ook een deel van het Urker Mannenkoor deelnemen. 

(www.libertasvoices.com). Dit koor is voortgekomen uit een ander 

mannenkoor wat speciaal voor de viering van 50 jaar bevrijding van 

Nederland is opgericht. Meerdere leden van dit koor bleken veteranen te zijn. 

In 1995 heeft dit koor een tournee door Nederland gemaakt. Dhr Boogaard, 

oud-burgemeester, heeft destijds geholpen de tournee te organiseren, 

waarbij ook toen de gemeente De Ronde Venen, waar Mijdrecht en Wilnis 

onderdeel van zijn, van een concert mocht genieten. Destijds was de 

verwachting dat het koor na de vieringen zou worden opgeheven, maar het is 

blijven bestaan. Inmiddels heeft het zelfs een zeer bekende Nederlandse 

dirigent, Martin Mans. Voor 2018 staat weer een tournee door Nederland 

gepland waarbij er opnieuw een concert gepland staat in Mijdrecht. Dit keer 

op 5 mei rond lunchtijd. 

Kijk voor meer informatie op: 

https://libertasvoices.com/gallery.php 
 

De organisatie heeft voor RCL-leden een aantal (gratis) plaatsen beschikbaar 

gesteld. 

Gevraagd  RCL leden (evt met partners) die dit concert willen meemaken. 

Opgeven  Opgave graag voor 15 april 2018 bij: Sgt at Arms of 
via de website van RCL: 
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/  
Password is: toegang 

Sgt at Arms NVT 

Melden Het concert begint om 13.00 uur in de RK Kerk St Joh de Doper, Driehuisplein 
1 in Mijdrecht. 
Vanaf 12.00 uur zijn er activiteiten en militaire voertuigen te bekijken voor de 
kerk. 
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Tenue  Bestuur RCL: RCL-tenue. 
Overige leden Branch 005: RCL-tenue of indien (nog) geen RCL tenue, dan 
burger tenue. 

Nader bericht Details volgen na aanmelding 

Bijzonderheden  LET OP: 
Dit evenement valt samen met de bevrijdingsparade in Wageningen. De 
bevrijdingsparade  in Wageningen is Prioriteit 1 voor wat betreft leden Colour 
Party RCL. 

 

 


