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Sunshine 2004 

Wat gebeurde er dit jaar 

•  De maandelijkse informatiebrieven, presentielijsten bij de 
repetities, verjaardagskaarten voor de jarige leden, 
uitbreiding van het zangrepertoire, contacten met de 
werkgroep gezinsliturgie waren weer zaken die ook dit jaar door 
het bestuur goed werden geregeld. 

•  In januari was Ria een maand met vakantie. De repetities en 
uitvoeringen werden goed opgevangen door onze invallers. Stefan 
heeft zich als invaldirigent bij het kinderkoor goed geweerd en 
Jacintha heeft haar best gedaan bij de kleuters. 

•  De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit jaar 
ook weer bezocht. Een belangrijk punt van deze vergaderingen was 
de kerkverkleining en het geluid in de kerk. Dit punt was echter ook 
vorig jaar al aan de orde en het ziet er naar uit dat er nu eindelijk 
een standpunt wordt ingenomen door het parochiebestuur. De 
geledingen hebben zich positief uitgelaten over het voorstel om aan 
de zijkant een goede plek te maken voor de koren en een nieuw 
verplaatsbaar altaar en lessenaar aan te schaffen. Of het zingen aan 
de zijkant in de praktijk ook haalbaar is, is nog de vraag. Op de 
parochieavond van 1 maart 2005 zal dit voorstel verder besproken 
worden. 

•  De website die Ineke van Galen voor ons onderhoudt is het 
bekijken waard. We proberen als bestuur de evenementen goed 
vast te leggen op de site. 

•  Bij de vorige jaarvergadering van 29 maart 2004 was Lex de 
Vries aftredend, maar werd tot grote vreugde van een ieder weer 
herkozen. 

•  Anjerfonds: collecte gelopen in een aantal wijken. Gelukkig 
waren er enkele ouders, Fam. Muis en Coens én Anouk bereid om 
ook te lopen, zodat het niet allemaal op het bestuur neerkwam. 

•  Het jaar stond ook in het teken van voorbereidingen voor 
Eurodisney , waar menig uurtje in is gaan zitten. Het draaiboek 
ziet er al mooi uit en de kinderen en ouders zijn bekend die 
meegaan. Diverse fondsen werden aangeschreven om een donatie 
ter beschikking te stellen voor de reis en van een van de fondsen 
kregen we reactie en € 1500,-. 



•  Ontruimingsoefening : daar wij het belangrijk vinden om te 
zorgen dat de kinderen snel naar buiten kunnen, mocht dat nodig 
zijn, hebben wij dit met de kinderen geoefend volgens een van te 
voren gemaakt plan. Van belang is dat vooral de mensen die leiding 
moeten geven aan het ontruimen, goed op de hoogte zijn. We zijn 
van plan om dit een paar keer per jaar te oefenen. 

•  Ehbo-trommel : gelukkig is er nu een goede ehbo-trommel in 
het parochiecentrum aanwezig. Op aandringen van het bestuur is 
deze door de parochie aangeschaft. 

•  Nieuw clublied : op de melodie van Jungle book heeft Marion 
(de vrouw van Lex), het nieuwe clublied gemaakt en het klinkt heel 
goed! 

•  Enkhuizen 650 jaar : ook het bestuur is aanwezig geweest bij 
de eerste brainstormavond van de stichting Enkhuizen 650 jaar. We 
willen als koor wel meewerken aan een korendag of in 
samenwerking met kindertheater de Cast iets naar voren brengen. 

•  5 mei markt : vele spullen waren binnengebracht voor het koor 
en heel vroeg in de ochtend liepen we al te zeulen met de handel 
naar de kraam. Maar niet alleen wij waren vroeg, ook de klanten 
waren op tijd en voordat we het hadden uitgestald werden sommige 
dingen al verkocht. Een prima dagje met een goede opbrengst. 

•  Grote loterij in juni (waar ook vergunning bij de gemeente voor 
was aangevraagd)i.v.m. de reis naar Eurodisney met de trekking op 
4 juli: de gelukkigen kregen mooie prijzen en Danique de Jong, die 
de meeste loten had verkocht, leverde haar prijs van € 10,- meteen 
weer in, want dat was ook voor Eurodisney. Van haar vader kreeg 
ze toen een ijsje. De kinderen hadden allemaal goed hun best 
gedaan en door de vele verkochte loten hadden we aardig geld 
binnengekregen. De prijzen en een gedeelte van de gedrukte loten 
waren gratis ter beschikking gesteld, dus we hadden een flinke 
winst van € 3000,- 

•  Kleuterkoor gestopt wegens te weinig deelname. De tijd die 
hiervoor werd geïnvesteerd stond niet meer in verhouding met het 
aantal kleuters, dus werd besloten om dit koor op te heffen. De 
meeste kinderen zijn meegegaan naar het kinderkoor. 

•  Aanschaf headset : Ria had op vrijdagavond geen stem meer 
over en vandaar dat we als bestuur hebben gekeken of er een 
headset kon worden aangeschaft. Het parochiebestuur heeft het 
gefinancierd en sindsdien is Ria ook op de late vrijdagavond nog 
goed verstaanbaar. 



•  Domeinnaam kinderkoorsunshine is vastgelegd, hetgeen 
prettiger is voor het website bezoek.    

•  Dorine heeft dit jaar voornamelijk aan de zijlijn van het 
kinderkoor gestaan, daar haar man René ernstig ziek is. Het is nog 
steeds erg spannend en we wensen ze heel veel sterkte toe.  

Uitjes en optredens  

•  Jazzfestival 15 mei : Kortom een Toppertje! De kinderen 
maakten er een waar feest van. Voor het bestuur was het wat 
moeilijker daar het geluid nogal veel stress bezorgde bij de 
organisatie. We willen wel weer meedoen, maar dan zonder dit 
soort toestanden. 

•  Laatste repetitie : vrijdagavond 2 juli werd er een half uur 
buitenconcert gegeven. Tevens werden toen de laatste loten buiten 
op straat verkocht. 

•  Jaarafsluiting op 4 juli met een schuitentocht : na de 
loterijtrekking gingen we met zijn allen aan boord van twee 
polderschuiten en vaarden we naar het streekbos, alwaar we lekker 
konden spelen en ook werden getrakteerd op een ijsje. De vakantie 
kon daarna beginnen. 

•  Deen actie 4 september : super gemotiveerde kinderen liepen 
die dag de tassen te vullen van de klanten van Deen, in de hoop dat 
de muntjes in de Sunshine koker werden gedaan. Ook een concert 
in het winkelcentrum hoorde bij de muntenstrategie en we kunnen 
zeggen dat het allemaal goed gewerkt heeft, want er was aardig 
wat binnen gekomen en we eindigden op de tweede plaats. Op 
zaterdag 6 november was de uitreiking van de geldprijs: € 1200,-. 

•  Bingo 4 september : Na het tassen inpakken gingen we 's 
avonds meteen door met de jaarlijkse bingo-avond. Ria had weer 
vele prijzen bij elkaar weten te krijgen, want we gaan wel voor 
gratis prijzen. De 100 kinderen en volwassenen hadden hierdoor 
weer een mooie avond, met voor iedereen prijs. 

•  Unicef optreden op 18 september: In het Streekbos mochten 
de kinderen de lopers moed toezingen en dat deden ze goed. We 
deden graag mee voor dit goede doel. 

•  Opening kinderboekenweek met als thema muziek op 
maandag 4 oktober: zowel op de Hoeksteen als op de 
Pancratiusschool mocht het koor de opening verzorgen door een 
miniconcert te geven voor de hele school 



•  Zingen op de verjaardag van Jacintha: Samen met de 
Rooskes en Tooske zong het kinderkoor de 50-jarige toe op 
zaterdag 6 november. Een fijne verrassing die zeer gewaardeerd 
werd.  

•  De cadeaus voor het schoentje zetten werden ook dit jaar 
weer gesponsord door Dick Beemster. De kinderen mochten hun 
cadeau ophalen na de viering van 5 december, alwaar ook de Sint 
zijn opwachting maakte.  

•  Kerstmarkt 10 december: dit keer hadden we ook een box bij 
de uitgang gezet, zodat de langslopende mensen gelokt werden met 
muzikale klanken en dan toch even binnen kwamen kijken. Elk koor 
kreeg na afloop € 15,65 uit de opbrengst van de verkoop van 
warme chocomelk en gluhwein.  

•  Kerstconcert 12 december: Een topper! De sfeer was enorm; 
de tijd in de middag was goed gekozen en het programma zat goed 
in elkaar. De kinderen deden geweldig hun best en de 
samenwerking met de Music Stars was prima. De echte verrassing 
waren de kerstmannen die een leuk repertoire ten gehore brachten. 
Met de kerstjazzband erbij was het een fantastisch programma en 
het leverde ons naast het plezier iets van € 200,- op.  

Vieringen  

Ook dit jaar hebben we weer onze medewerking verleend aan 
diverse gezinsvieringen en andere vieringen. Gemiddeld zong 
Sunshine eens in de vier weken.  

De carnavalsviering was een topper, zelfs de pastor zette een rode 
neus op. Palmpasen en Pasen waren ook leuke vieringen.  

Op 11 september was er een viering die gemaakt was door het 
Middenkoor en waar alle koren van onze kerk aan meededen. Voor 
de kinderen was dit toch wat moeilijk van tekst etc. Wanneer men 
zo'n viering nog eens wil, is het beter om dit zonder kinderkoor te 
doen. Het gebeuren er om heen was goed verzorgd en gezamenlijk 
werd er van te voren gerepeteerd en gegeten.  

De kerstviering verliep sfeervol en met name de voorganger, 
Jacques, heeft hier een goed aandeel in gehad. 

Ledental  

Bij de wisseling van het schooljaar zijn er ook wat wisselingen 
geweest bij de leden. Er gingen eraf en er kwamen erbij.  



Aantal leden eind 2004: 58 

Aantal opzeggingen:4 

Aantal nieuwe aanmeldingen: 6  

Van kleuterkoor naar kinderkoor: 7 

Wat zijn onder andere de onderwerpen van dit nieuwe jaar:  

•  Eurodisney: jawel de lang van te voren aangekondigde reis gaat 
er dan eindelijk weer van komen op 28 en 29 april.  

•  Jazz for the Young Ones zaterdag 21 mei in de Nieuwe Doelen.  

•  Uitvoering van de musical Pudding Tarzan  

•  Bingo  

•  Kerstconcert met ?  

Maart 2005 Jacintha Floris 

 


