Hallo Allemaal,
Het laatste Klinkertje voor dit seizoen alweer! Wat een mooi seizoen hebben we gehad. De
kinderen hebben weer prachtig gezongen tijdens de verschillende optredens.
Dit Klinktertje staat vol met leuke foto’s en verhalen die jullie zelf geschreven hebben over de
verschillende optredens en ook hebben we nieuwe inzendingen van ‘ik geef de pen aan’.
Het was een topjaar! Daarom willen we namens het bestuur iedereen, en in het bijzonder de
kinderen en juf Joke, bedanken voor hun inzet en een fijne zomervakantie toewensen.

Jullie zijn toppers!
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Tentdienst
Tijdens de tentdienst op 15 mei hebben de kinderen weer prachtig gezongen. Er waren
meerdere solo’s tijdens deze dienst, maar extra bijzonder was de mannensolo gezongen
door Mick en Jesse.

Collecte Oranjefonds
Een week na de tentdienst hebben de kinderen in Biddinghuizen collecte gelopen voor het
Oranjefonds. De helft van de opbrengst gaat naar het koor en zal gebruikt gaan worden voor
het kamp begin volgend seizoen. De jongens en meisjes hebben enorm hun best gedaan
om zoveel mogelijk deuren langs te gaan. Begin juli horen we hoeveel we met elkaar hebben
opgehaald.
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Optreden Meerpaal
Voorstelling Matrose
De eerste dag vrijdag 25 mei was heel leuk. Willemijn (regie-assistente en degenne die ons
begeleidde vanuit Matrose) kwam naar Aan Boord en met Elaine Vere en Rosanne gingen
we met de auto van Madelon en met Madelon ook naar deze school. Toen we daar waren
zagen we Willemijn voor de eerste keer ze was heel vrolijk en had toen een heel leuk unicorn
t-shirt aan. Willemijn had taart meegenomen en die taart was lekker hmmmm
De volgende dag, dus 26 mei, gingen we naar Swifterbant naar De Steiger dat eigenlijk
gewoon Het Koetshuis is maar dan in Swifterbant. Daar ging Matrose (Marieke, Jordi en
Manon ) zeggen wat wij moesten doen. De hele middag hebben we dat gerepeteerd en
geoefend.
De generale repetitie was op donderdag 14 juni, de dag voor de uitvoeringen. We gingen nog
de laatste dingen oefenen, de laatste dingen voor morgen zeiden ze. Deze dag deed ik het
thuis licht uit (het was 22:45 dus heel laat).
Vrijdag 15 juni, de dag van de eerste uitvoering. Voor de voorstelling hebben we de puntjes
op de i gezet en in de avond was het zo ver. Om 20:00 uur deden we nog de hoeliegun
(gezamenlijke warming up). Er waren veel bekenden in de zaal, vooraf konden we nog even
zwaaien. We mochten in de coulissen (achter de schermen bij het podium) zitten en konden
de voorstelling op een tv volgen, tot we zelf op moesten. Het ging heel goed en na afloop
was er een groot applaus. Na afloop kregen we van veel mensen ook complimentjes. Ik ging
om 23:00 uur naar bed weer laat dus.
Zaterdag 16 juni: gisteravond was het heel goed gegaan, hopelijk gaat het vandaag net zo
goed. In de middag hadden we besproken wat gister fout ging en gingen we dat verbeteren.
We mochten deze dag zelfs met de crew mee eten. Was super gezellig met iedereen, we
hebben Sebastiaan (ook wel Bas, vriend van Willemijn, deed de techniek) zelfs bijna de
kieteldood gegeven. In de avond was het weer zo ver, de voorstelling ging heel goed. Na de
voorstelling hebben we nog afscheid genomen van iedereen die mee deed. We hebben met
Bas nog een waterpistoolgevecht gedaan). Ik vind het heel jammer dat het afgelopen was en
dat we Willemijn en Bas niet meer zouden zien. Die dag lag ik om 23.15 uur in bed, een druk
maar erg leuk weekend!
Lieke
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Sfeerimpressie Matrose
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Laatste repetitie
De laatste repetitie van seizoen 2017/2018 zit
er weer op. De meiden die meededen aan de
Meerpaalproductie, hebben ons laten zien wat
hun aandeel was. Het zag er ontzettend leuk uit
en klonkt fantastisch.
Ook hebben vrijwel alle kinderen een eigen
gekozen nummer gezongen. Zo kwamen de
nummers ‘Het allerleukste liedje’, ‘Red de bij’,
‘Fitlala’, ‘Ik wens jou’, ‘Ik word papa’ en ‘Leef’
voorbij. Een heel andere repotroie dan bij een
normale repetitie maar wat deed iedereen het
leuk. Niet alleen werd er goed gezongen, maar
er waren zelfs hele dansjes ingestudeerd.
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In de laatste repetitie werd op een
leuke manier Door Danniele bekend
gemaakt dat we volgend jaar weer op
kamp gaan, en wel naar camping de
Revehof in Dronten. Het kamp vindt
plaats van vrijdag 21 september op
zaterdag 22 september. Meer info volgt
begin September.

Naast de leuke optredens van de
kinderen, hebben we ook afscheid
genomen van Jaqueline die maar
liefst 7 jaar in het bestuur heeft
gezeten.

Ook kwam juf Marieke met haar man
Vanya en de kleine Gijs op bezoek.
Speciaal voor het kinderkoor deed
Gijs zijn oogjes even open. En toen de
kinderen ‘Slaap kindje slaap’ en ‘het
avondliedje’ voor hem zongen lag hij
heerlijk te genieten.
Zowel Juf Marieke als Jaqueline waren
erg blij met hun mooie kado’s.
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Ik geef de pen aan
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Bericht van de bestuurstafel
Aan het einde van het seizoen is het altijd goed om het koorjaar te evalueren.
We hebben dit jaar een aantal hele gave optredens gegeven. Denk hierbij aan het optreden
in de Meerpaal voor de Rabobank Clubkas actie, waarbij we ook het mooie bedrag
van €97,80 mee naar huis mochten nemen voor het koor. Hiervan hebben we die gave
geluidsinstallatie kunnen aanschaffen. Wat hebben we daar al veel plezier van gehad!
Maar ook het optreden op de kerstmarkt en bij de Passage in De Deel.
Ook hebben we weer opgetreden in het Ichtuscollege bij de Vrije Evangelische Gemeente
in Dronten. En ook de tentdienst in Oldebroek, de paaseitjes actie en de collecte voor het
Oranjefonds. En tot slot het gave optreden bij Matrose in de Meerpaal. Dit was ook een
bijzonder optreden dat we niet snel zullen vergeten.
De oudste meiden hebben dus dit jaar twee keer opgetreden in de Meerpaal op het grote
podium voor veel publiek. Nu hoorden we de jongere kinderen zeggen dat ze dit ook graag
wilden. Daarom laat het bestuur nu alvast weten dat het koor 23 november weer in de
Meerpaal mag staan. Dit wordt een optreden samen met gospelkoor Crossfire. We laten dit
keer aan de ouders over of uw zoon/dochter aan dit optreden (dat de hele avond duurt) mee
mag doen. Denkt u er maar vast eens over na.
Dit jaar was ook een bijzonder jaar voor Juf Joke. Juf Joke stond
dit jaar voor het eerst voor het koor.
Wat heeft ze het fantastisch opgepakt! Namens het bestuur
willen we Joke ontzettend bedanken voor haar inzet, haar
flexibiliteit en het enthousiasme waarmee ze de rol van dirigent
op zich heeft genomen! We vroegen juf Joke hoe zij dit jaar heeft
beleefd.
‘‘Wat was het een bijzonder jaar voor mij.
Wat begon met 1, 2 keer invallen als dirigent, werd uiteindelijk
een heel seizoen.
Ik heb er erg van genoten en veel van geleerd, hoewel ik ook op een punt heb gestaan
om te stoppen.
Uiteindelijk heeft het bestuur, juf Madelon en juf Mandy, maar in het bijzonder de
kinderen mij op de been gehouden.
Wat heb ik van ze genoten tijdens de repetities , maar vooral ook tijdens de optredens!
Toppers zijn het en wat een talenten heeft het koor!
Heel blij ben ik ook dat het juf Marieke al veel beter gaat en dat zij een practig zoon
gekregen hebben!
Nu vakantie! Lekker uitrusten.
Natuurlijk hopen we elkaar dan allemaal in september weer te zien.
Er staan weer mooie dingen op de planning!
We gaan er ook dan, hopelijk ook met juf Marieke, weer een mooi seizoen van maken.
Tot dan!!!!
Lieve en muzikale groet;
juf Joke’’
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Daarbij komen we vanzelf uit bij Juf Marieke. Ook voor Juf
Marieke was het een bijzonder jaar, niet makkelijk maar wel één
met een prachtige afloop.
Juf Marieke kreeg helaas een burn-out, maar was ook zwanger,
en van die zwangerschap kreeg ze veel lichamelijke klachten.
Inmiddels is Gijs op 29 mei in goede gezondheid geboren. Op
de vraag hoe juf Marieke de toekomst bij het koor ziet geeft ze
het volgende aan:
‘‘Ik wil graag terugkomen bij het koor, maar
wanneer dat zover is heb ik nog geen idee van. Mijn
zwangerschapsverlof loopt tot de herfstvakantie. De vraag
is of ik dan al kan beginnen met re-integreren op school of
dat ik eerst het ziekteverlof (vanwege mijn burn-out en vele lichamelijke klachten van de
zwangerschap) weer in ga. Dat is nog onzeker.
De volgorde die ik voor mezelf wil aanhouden is dat ik eerst begin met het werken aan
mijn eigen gezondheid en herstel zodat ik er weer voor mijn gezin kan zijn. Daarna wil
ik re-integreren op mijn werk en tot slot de andere dingen die ik leuk vindt om te doen,
waaronder het koor.
Hoe, wat en wanneer daar durf ik geen uitspraak over te doen, daar ben ik afgelopen jaar
een stuk voorzichtiger in geworden.
Ik ben heel blij dat ik nu weer heel rustig kan gaan opbouwen en dat ik kan gaan
genieten van Gijs en mijn prachtige gezin. Ook wil ik graag nog zeggen dat ik ontzettend
blij en trots ben dat het koor zo goed is overgenomen en het met Joke allemaal gewoon
is door gegaan!’’
Helaas nemen we dit jaar ook afscheid van ons bestuurslid Jacqueline.
Ze startte in 2011 als bestuurslid, een spannende maar leuke stap.
Het bestuur was op dat moment erg blij weer een voltallig bestuur te hebben met 3 nieuwe
mensen erbij.
Als “algemeen bestuurslid” was Jacqueline van “alle markten thuis” en daardoor onmisbaar
in het bestuur.
Jacqueline haar oudste dochter Edith zat op koor en later ook haar jongste dochter Judith.
Nu beiden kinderen waarvan de jongste een jaar geleden al is gestopt niet meer op koor
zitten heeft ze besloten te stoppen, begrijpelijk maar we gaan je missen.
De kinderen en bestuur willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet voor het koor.
Tijdens de afsluitingsmiddag hebben we Jacqueline in het zonnetje gezet en haar bedankt
voor haar vele jaren van inzet bij het koor.
Met deze verschuivingen en Jacqueline die stopt wordt het bestuur van het koor erg klein.
Mariet als penningmeester heeft een grote en verantwoordelijke taak om de financiën van
het koor te regelen en in de gaten te houden.
Joke als secretaris en dirigent in één is een rol die niet altijd even makkelijk te combineren is.
Danielle regelt alle zaken rondom de PR voor het koor wat veel tijd en organisatie vergt en
Madelon is fluitist, voorzitter en contactpersoon in één.
Madelon zal na het zomervakantie niet gelijk starten met het koor omdat zij in september is
uitgerekend van haar tweede kindje.
Zoals u ziet is het bestuur erg klein en daardoor onderbezet.
We vragen u daarom ook dringend om eens in uw omgeving rond te kijken of u iemand weet
die het leuk vindt om het bestuur te komen versterken. Zelf bent u natuurlijk ook van harte
welkom!
U begrijpt dat we de komende tijd wel wat vaker uw hulp zullen vragen bij de activiteiten in
het komende jaar.
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Desalniettemin hebben we er met elkaar een prachtig jaar van gemaakt en hebben we een
hoop leuke dingen gedaan en bereikt.
Ook aankomend seizoen hebben wij er weer zin in en kijken we met elkaar weer uit naar een
leuk en veelzijdig koorjaar met daarin in ieder geval het kamp, een optreden met crossfire en
de musical.
Het bestuur wenst u en de kinderen eerst een hele fijne zomervakantie toe en we hopen jullie
allemaal na de zomervakantie weer terug te zien!
Met vriendelijke groeten,
Daniëlle Commandeur,
Joke Buitelaar,
Jacqueline van Leeuwen,
Mariet van der Linde,
Marieke Berk en
Madelon van den Bosch
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In de media

Bron: Biddinghuizen Actueel Jaargang 37, nr 22
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Bron: Biddinghuizen Actueel, Jaargang 37 nr. 24
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Agenda
14 september

Start nieuw seizoen Kinderkoor
Jongleven

21 op 22 september

Kamp!

23 november

Optreden bij het jubileum concert van
Gospelgroep Crossfire in de Meerpaal
van Dronten
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Vaste afspraken
• De website is up to date. Als u vragen heeft verwijzen wij u graag naar onze website.
Veelal zult u de antwoorden op uw vragen hier vinden, mochten er toch nog
onduidelijkheden zijn wendt u zich dan even tot het bestuur.
• De ouders van de kinderen die mogelijk op koor komen, kunnen voor 3 keer (even)
blijven kijken.
• Voor de overige ouders geldt dat we echt om 16.00 uur willen starten, dus we vragen
wij jullie niet te blijven praten/kijken in de repetitie ruimte, zodat we op tijd kunnen
beginnen. Alvast bedankt!
• Denkt u eraan dat de kinderen welkom zijn in de Voorhof vanaf 15.50 uur. De deuren
gaan niet eerder open (ook niet als het regent).
• Ouders; houdt u er rekening mee dat er tijdens de repetities & optredens regelmatig
foto’s & filmpjes worden gemaakt voor de website. Mocht u bezwaar hebben tegen
publicatie hiervan, wendt u zich dan even tot het bestuur.
• Aandachtspuntje voor het toiletbezoek tijdens het repetitie-uur. Dit kan niet meer.
Het veroorzaakt te veel onrust. Dus graag thuis even naar het toilet gaan.
• De meisjes dragen in de zomer maanden tijdens een concert een witte broek/rok en
een wit shirt met lange mouwen eronder. De jongens dragen een nette blauwe
katoenen broek (geen spijkerstof!) en een wit shirt met lange mouwen.
In de winter maanden dragen we tijdens een concert een zwarte broek/rok en een
zwart shirt met lange mouwen eronder.
Daar overheen krijgen de kinderen onze mooie gekleurde polo’s aan.
• Wanneer uw kind niet bij een repetitie en/of optreden kan zijn, wilt u dat dan ALTIJD
bijtijds aan één van de leden van het bestuur doorgeven? Wilt u ook doorgeven
wanneer u zelf met uw kind(eren) naar een optreden buiten Biddinghuizen rijdt, zodat
wij weten hoeveel auto’s er nodig zijn.
• Wanneer er bijzonderheden zijn omtrent uw kind, bijvoorbeeld een allergie of dieet,
dan kunt u dat doorgeven via het inschrijfformulier.
• Het inschrijfformulier vindt u op de website.
• Alle berichten & nieuwtjes worden aan de kinderen via de mail verstuurd.
• Opzeggen van het lidmaatschap van het koor kan via de penningmeester, haar
mailadres vindt u op de website.
Voor meer informatie kijk op de website www.kinderkoorjongleven.nl, want daar staan alle
nieuwtjes/foto’s/agenda en het gastenboek, waar je altijd een berichtje mag plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Daniëlle Commandeur,
Jacqueline van Leeuwen,
Joke Buitelaar,
Mariet van der Linde,
Marieke Berk,
Madelon van den Bosch
06-19334808
info@kinderkoorjongleven.nl

