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                                            Koorbericht 
 

 

 
Hoi koorlieverds, 

 

De schoolvakantie is bijna voorbij hè: hebben jullie een leuke tijd gehad? 

 

Ons koor gaat altijd wat later 'van start' dan de scholen en ook dit jaar willen we weer beginnen met een klein ‘koorfeestje’ bij mij 

thuis op de boerderij (Lagendijk 88). Jullie zijn van harte welkom op woensdag 6 september op de ‘gewone' repetitietijden: 

kinderkoor van 18.45 tot 19.30 uur en Joy van 18.45 tot 20.15 uur (of wat langer). 

 

Vanaf 13 september hopen we weer ‘gewoon’ te repeteren in de Goede Herderkerk, maar er gaat de komende tijd wel iets 

veranderen . 

We hebben het er al met Joy-leden (en enkele ouders van het kinderkoor) over gehad: iedereen (zowel kinderen als ouders) heeft 

het tegenwoordig heel ‘druk’ en iedere week repeteren is voor sommigen wat veel. 

 

Een behoorlijk aantal koorleden komt van buiten Ridderkerk en heeft dus ook te maken met ‘reistijd’. 

We hebben begrepen dat het voor veel koorleden (en ouders die koorleden brengen) prettiger zou zijn als er bijv. om de andere 

week gerepeteerd zou worden. 

Met zo’n schema kom je echter wel ‘in de knel’ met schoolvakanties en feestdagen. 

Daarom willen we voortaan repeteren volgens een ‘rooster' en we streven dan naar (gemiddeld) twee repetities per maand (kan 

weleens verschillen). We hebben er even aan gedacht om ook wat lánger te repeteren, maar als iedereen tijdig aanwezig is (dat was 

de laatste tijd niet het geval), dan kunnen we op tijd beginnen en de huidige repetitietijden aanhouden. 

 

Ook hopen we dat het koor op deze manier wat ‘aantrekkelijker' zal worden voor nieuwe koorleden….(misschien ook minder 

‘belastend' voor ouders, waardoor kinderen eerder toestemming krijgen om lid te worden?) 

 

Op 6 september zijn jullie dus van harte welkom bij mij thuis en op 13 september ‘starten’ dan de repetities in de Goede 

Herderkerk . 

 

Ná 13 september zijn de koorrepetities gepland op: 

 woensdag 27 september 

 woensdag 11 oktober 

 woensdag 25 oktober 

 woensdag 8 november 

 woensdag 15 november 

 woensdag 29 november 

 woensdag 13 december 
 

Mochten we om een of andere reden (bijv. een speciale medewerking) een extra repetitie nodig hebben, dan zullen we dat van 

tevoren met jullie overleggen en evt. een datum prikken. 

 

Er is nog een ‘verandering’:  

De afgelopen tijd is er regelmatig een aantal reacties geweest van ‘oud’ koorleden die het koor erg missen…. 

Sommigen ‘hebben het geprobeerd’ bij een ander koor, maar ze missen vooral onze liederen en de ‘manier van zingen’. 

Ze zouden graag weer mee willen zingen, maar sommigen voelen zich door de naam “tiener- en jeugdkoor” tóch 'te oud’ (dit geldt 

ook voor een aantal Joy-leden). Daarom willen we de naam van het huidige "tiener- en jeugdkoor Joy" veranderen in “Joy and Ladies 

Voices”. Bewust ‘Ladies' en geen mannenstemmen (tenoren en bassen), omdat dat de “koorklank” teveel zou veranderen (en dat 

willen we juist niet). Dus dames Joy-leden: jullie kunnen blijven zingen zolang je wilt…. 

En  nieuwe of ‘oud’ koorleden: welkom! 

 

Ook hopen we dat door het nieuwe ‘repetitie-rooster’ het kinderkoor-aantal zal stijgen. 

 

 



Dus koorleden: willen jullie allemaal kinderen/jeugd/‘ladies’ uitnodigen om te komen zingen? (misschien uitnodigen/doorgeven via 

Facebook etc.?) Iedereen is van harte welkom tijdens de repetities vanaf 13 september in de Goede Herderkerk! (en jullie 

natuurlijk bij mij thuis op 6 september.) 

De eerstvolgende medewerking is op D.V. ♪ zaterdagavond 4 november in de Grote Kerk van Goes (Zeeland). Dan hopen we 

medewerking te verlenen aan een concert t.b.v. “Woord en Daad” samen met “The Jaffo Gate Quartet”. 

Met hen hebben we járen geleden een aantal keren gezongen (en samen div. keren T.V. opnamen gehad: staat nog e.e.a. op 

YouTube). Het lijkt ons (en hen ook) zó leuk om na jaren weer iets ‘samen’ te gaan doen!  

Het duurt nog even en dus hebben we mooi de tijd om de ‘gezamenlijke’ liederen goed te repeteren 😊. 

 

Verder staat (voorlopig, want er kán nog iets bij komen) op ons koorprogramma: 

 ♪ zondagmiddag 10 december om 17.00 uur: Advent zangdienst in de Breepleinkerk te Rotterdam 

 ♪ woensdagavond 20 december: medewerking aan een Kerstzangavond in de Oude Kerk van Zwijndrecht  

 ♪ zondagavond 24 december: Kerstavonddienst in de Herv. Kerk te Rijsoord 

 

Nou liefies: woensdag 6 september hopen we jullie allemaal weer te zien! 

 

Dikke koorknuffels van Jennifer en Martine 
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