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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 werden 
geregeld.  

 In oktober 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.  

 De vergaderingen van de stuurgroep liturgie 
werden dit jaar ook weer bezocht. Een belangrijk 
punt van deze vergaderingen was het voorstel om te 
komen tot een mobiel altaar.  Het lijkt erop dat het 
dit jaar echt gaat gebeuren. Daarna moeten we nog 
kijken hoe de indeling van de rest van het 
priesterkoor moet zijn. We hebben al een keer met 
het kinderkoor aan de zijkant gezongen, om te kijken 
of dit een optie zou kunnen zijn. Dit was geen succes. 
Het was te krap en de kinderen konden nog 
onvoldoende zien.  

 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 10 maart 2005 
was Lea Louwerman aftredend, maar werd tot grote 
vreugde van een ieder weer herkozen.  

 Daar er meer jongere leden bij zijn gekomen, hebben 
we de t-shirten met wat kleine maten aangevuld, 
zodat iedereen er weer knap bijstaat met een 
optreden.  

 De vader van Maxime Muller heeft een prachtig 
spandoek voor ons gemaakt. Met optredens 



buitenshuis kunnen wij ons nu ook op een visuele 
manier presenteren.  

 Om het klaarzetten van de geluidsapparatuur wat 
te vergemakkelijken zijn we aan het onderzoeken of 
er geen vaste snoeren kunnen worden aangelegd van 
het mengpaneel naar de apparatuur van de kerk. De 
boxen hoeven dan ook niet meer neergezet te 
worden.  

 Het bestuur heeft de samenstelling van het 
bestuur onder de loep genomen. Steeds minder 
bestuursleden hebben nog kinderen op het kinderkoor 
zitten en daardoor zou de betrokkenheid wat minder 
kunnen worden. We willen dit voorkomen en hebben 
eerst onder de ouders gevraagd wie er in het bestuur 
zitting zou willen nemen. Hier kwamen twee ouders 
op af en daarom treden er dit jaar twee 
bestuursleden van het eerste uur af. De start van het 
merendeel van het huidige bestuur was officieel 
januari 1998. Acht jaar hebben Lida Sluijs en Stefan 
Karsten in het bestuur gezeten en wij willen ze dan 
ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Gelukkig 
weten we dat we evengoed bij evenementen nog een 
beroep op ze kunnen doen en dat is heel plezierig. 
Stefan zal als adviseur en als pianist bij het 
kinderkoor betrokken blijven.  

Uitjes en optredens 

 Optreden in St. Nic, bij onze buren: Het 
kinderkoor heeft op 19 januari een klein concert 
gegeven voor onze bejaarde buren, hetgeen zeer 
gewaardeerd werd.  

 Benefietconcert: Op 5 februari heeft Sunshine 
meegewerkt aan een benefietconcert voor de 
slachtoffers van de ramp in Azië. Het concert werd 
gegeven in de Zuiderkerk en daar Ria er niet was, 
heeft Majan Metten het kinderkoor gedirigeerd.  

 Eurodisney op 28 en 29 april: Jawel, we wilden het 
nog een keer organiseren, een optreden in 
Eurodisney! Het was weer een hele klus en het viel 
niet mee om het iedereen van de ouders naar de zin 
te maken. Er wilden zoveel mensen mee, dat we 
moesten loten wie er als begeleiding mee kon. De 
kinderen hadden er zin in en de reis verliep op de 



heenweg wat trager dan we verwacht hadden. We 
hadden dan ook echt zin om naar binnen te gaan toen 
we aankwamen, maar dat pakte iets anders uit. De 
Fransen hebben hier toch zo hun eigen flexibele 
regels voor, maar niet heus. Ook de dag met het 
optreden blonk niet uit van Franse gastvrijheid, dus 
dat was dit keer een minpuntje. De kinderen hebben 
echter genoten van de reis, het hotel en vooral van 
de attracties. Als bestuur had het niet zo uitgepakt 
als het de vorige keer had gedaan en we leerden 
ervan dat je zoiets niet twee keer moet doen en dat 
hebben we dan ook laten weten in Eurodisney: we 
zullen het niet nog een keer doen.  

 Digitale materialen: na het reisje naar Eurodisney 
zijn de kinderen in de gelegenheid geweest om film 
en fotomateriaal digitaal te bestellen. Het bestuur zal 
dit voortaan bij alle grote evenementen op deze 
manier doen.  

 Jazzfestival 15 mei: Een compleet feest. De 
kinderen zongen goed. Gido en Petra hebben de 
liedjes aan elkaar gepraat en dat gaf weer een extra 
dimensie aan het geheel. Ook is toen de gedachte 
geboren van de jazz  CD  

 Afscheid Co Kuin: aan het eind van het seizoen 
hebben we afscheid genomen van pastor Co Kuin. In 
een speciale viering werd hij toegezongen door alle 
koren van de parochie, dus ook door Sunshine.  

 Musical Pudding Tarzan: Het stond al een tijdje op 
ons lijstje om te gaan doen: een heuse musical 
opvoeren met het kinderkoor. En dat is gelukt. Op 
zondag 17 juli in de aula van de RSG hebben de 
kinderen zich van hun beste toneel- en zangkant 
laten zien. Een paar maanden eerder hadden ze een 
heuse auditie moeten doen, zodat de rollen goed 
verdeeld konden worden. Er is daarna hard gewerkt, 
veel gerepeteerd en heel veel gezongen. En het 
resultaat mocht gezien worden. We waren heel trots 
op onze kanjers!  

 Pater Peelen hield zijn eerste viering met het 
kinderkoor op zondag 25 september. Het werd een 
feestelijk gebeuren, waarbij ieder kind een 
zelfgemaakte feesthoed op had en waar de kinderen 
met de mooiste exemplaren een prijs kregen.  



 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 27 november, hetgeen ze met veel plezier deden.  

 Op zaterdag 3 december mocht het kinderkoor 
optreden bij de sinterklaasviering van 
Jeugdbelangen. Een Sinterklaas op klompen was wel 
heel speciaal. Ieder kind, en een aantal begeleiders, 
kreeg na afloop een chocoladeletter.  

 Kerstconcert 18 december: Een speciaal concert 
waarbij de opbrengst van de collecte voor een 
speciaal doel was bestemd: de stichting (Waterberg 
Welfare Society) die zorgt voor de aidswezen in Zuid 
Afrika. Op haar reis door Zuid Afrika was Ria in 
contact gekomen met het werk van de stichting en 
was zeer onder de indruk. De kinderen vonden het 
een goed idee om het geld over te maken naar deze 
stichting. De opbrengst was € 400,- Naast het 
speciale doel had het kerstconcert ook speciale 
deelnemers dit jaar. We gingen terug in de tijd met 
het tienerkoor van vroeger. Ze brachten een 
schitterend kerstlied uit die tijd. De Music Stars deden 
hun best met hun nieuwe dirigent en tevens speelde 
een klein ensemble in de pauze nog even door. Naast 
zingen werd er ook een verhaal voorgelezen door een 
paar kinderen. Het verhaal van Scrooge konden we 
niet alleen horen, maar ook zien. Een select 
gezelschap beeldde het verhaal uit en zong tussen de 
hoofdstukken door enkele Christmas carols, hetgeen 
heel mooi was. Een speciaal concert was het dus in 
alle opzichten.  

Vieringen 
Ook dit jaar hebben we weer onze medewerking verleend aan 
diverse gezinsvieringen en andere vieringen. Gemiddeld zong 
Sunshine eens in de vier weken. 
Palmpasen, Pasen en Kerst waren ook dit jaar weer leuke vieringen. 

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 2005: 57  

Aantal opzeggingen:15  

Aantal nieuwe aanmeldingen: 13 



Wat zijn onder andere de onderwerpen van dit nieuwe jaar: 

 De productie van een heuse jazz cd in samenwerking 
met the Oriental Jazzband. De cd komt uit met het 
jazzfestival, zaterdag 20 mei in de Nieuwe Doelen. 
Het kinderkoor mag dan daar weer een optreden 
verzorgen, hetgeen samen met de jazzband zal 
plaatsvinden.   

 Optreden op zaterdagmiddag 1 april tijdens het 
verenigingsweekend, georganiseerd door Enkhuizen 
650.  

 Bingo op zaterdag 22 april  
 Kooruitje op 1 en 2 juli naar Appelscha, alwaar we 

ook een nachtje gaan slapen  
 Optreden in Kadijken op zaterdag 8 juli  
 Optreden op KoopKorenZondag 26 november  
 Kerstconcert met ?  

Maart  2006 Jacintha Floris 

 


