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Na een lange vakantie gaan we volgende week weer beginnen met de repetities! We 

hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Maar we hebben er ook zin in 

om weer met z’n allen te gaan zingen tot eer van God! Ook voor komend seizoen staan er 

al een aantal concerten op de planning, zie daarvoor de agenda. 

 

Zoals bekend is, is het kinderkoor vanaf dit moment een projectkoor voor de 

kerstviering met Tot Heil des Volks. Hierna moet er een beslissing genomen worden over 

de toekomst van het kinderkoor. Om door te kunnen gaan moeten we dan zeker 20 leden 

hebben. We zijn goed op weg, maar we kunnen meer leden goed gebruiken! Neem dus 

gerust een keer een vriendje of vriendinnetje mee naar een repetitie. We hebben op 12 

september een open repetitie, dus dat is een mooi moment om aan iemand te laten zien 

hoe leuk het is op de Horizon       . 

 

Tijdens de open repetitie van 12 september zijn (groot-)ouders, zowel van leden als 

kinderen die komen kijken, van harte uitgenodigd om ook eens te komen kijken. Zo kunt 

u zien hoe de repetities eraan toe gaan. Van harte welkom! 

 

 

BESTUURSOVERDRACHT  

 

Voor de vakantie hebben Joke en Kristel afscheid genomen van het bestuur. Allebei 

nogmaals hartelijk dank voor alles wat jullie voor De Horizon hebben gedaan! 

Een aantal tieners neemt het bestuur over. Op 22 juli hebben we een overdracht gehad, 

en bij deze willen wij ook hier vermelden wie welke taak voor zijn rekening neemt. 

 

- Al langere tijd is Janine Westeneng penningmeester, zij zal deze taak blijven 

vervullen. Ook is zij via info@kinderkoordehorizon.nl bereikbaar voor vragen en 

houdt ze de aan-/afmeldingen bij. 

- Henriëtte Hol neemt het onderhoud van de site en social media voor haar 

rekening. 

- Marc Hardeman zal aanwezig zijn bij de repetities om deze in goede banen te 

leiden en eventuele vragen te beantwoorden. 

- Germa Veenbrink houdt een overzicht van gezongen en nog te zingen liedjes bij. 

Ook zorgt ze dat iedereen de liedjes heeft en dat alle kinderen de map op orde 

hebben.  

- Ik, Eline Slokker, neem het schrijven van de nieuwsbrief over van Kristel. 
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- Onze dirigent Henriëtte blijft uiteraard de overkoepelende factor en zorgt dat 

alles goed blijft lopen. 

Daarnaast zijn andere taken onder verschillende tieners verdeeld, zoals het sturen 

van verjaardagskaartjes en het ontwerpen van posters. 

Verder blijft Joke tot de kerst betrokken bij het bestuur, om ervoor te zorgen dat 

de taakovername goed verloopt. We gaan met z’n allen ons best doen om het koor op 

een goede manier voort te zetten! 

 

Er blijven een aantal hand- en spandiensten over die wij als tieners niet in kunnen 

vullen. Daarom hopen we dat we op u als ouders een beroep kunnen doen voor taken 

als vervoer, tijdens concerten tussen kinderen zitten etc. Het zou super zijn als we 

dit soort dingen met elkaar op kunnen lossen! 

 

 

 

AGENDA – noteer alle belangrijke data ook vast in de eigen agenda! 

 

5 september  Eerste repetitie van het nieuwe seizoen 

12 september  Open repetitie 

26 september Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

24 oktober  Herfstvakantie: geen repetitie 

31 oktober  Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

2 november  Sing-in, Sionkerk Ede 

28 november  Bubbelen (dopper/flesje mee!) 

20 december Kerstviering THDV, Noorderkerk Amsterdam 

Na het concert in Amsterdam is het 2 weken kerstvakantie, waarna we op 9 januari het 

nieuwe jaar met elkaar hopen te beginnen. 

 

We hopen elkaar op 5 september weer te zien! 

 

Muzikale groeten van het nieuwe bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 

 


