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Aan de kinderen en ouders van Kinder- en Tienerkoor “De Horizon”.  

 

 

Iedereen geniet nu van een welverdiende vakantie! 

 

Nieuw Lid 

We heten Hadassa Bakker van harte welkom bij de tieners. Fijn dat je er bent. We 

hopen dat je veel plezier beleeft op koor. En wat leuk te zien dat je al mee zong met het 

Paasconcert. 

 

Bubbelen met de Dopper:  

De volgende data zullen we zingen met de Dopper:  

- Donderdag 23 mei 

 

 

 

 

Paasconcert 

We kunnen terugkijken op een prachtig Paasconcert. Het was prachtig weer waardoor 

we hele mooie foto’s konden maken. Hierdoor een aantal prachtige foto’s. 
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Toekomst 

Wij kunnen jullie vertellen dat de tieners na dit seizoen zal blijven bestaan. Het is 

rendabel om door te gaan met de tieners. Dit betekent wel dat we een andere 

constructie van bestuur zullen maken, hierover later meer.  

Voor de kinderen blijft het nog erg spannend. We hebben nog zeker 6 kinderen nodig om 

het koor te kunnen voortzetten. Een aantal actieve moeders heeft visitekaartjes 

uitgedeeld op school waarvoor dank. Hopelijk komen er hieruit nog een aantal nieuwe 

aanmeldingen waardoor we toch verder kunnen met dit prachtige koor. Het gaat ons erg 

aan het hart maar met zo’n klein koor kunnen we zelfstandig geen concert geven. 

 

Slotconcert 

Op vrijdag 14 juni geven de Yessskoren een slotconcert i.s.m. koor “Esperanza” o.l.v. 

Bernhard Slijkhuis in de Dorpskerk te Voorthuizen.  Het concert begint om 19.30 en de 

kerk is om 19.00 open. Verdere informatie omtrent aanwezigheid en inzingen zijn nog 

niet bekend. 

 

Einde seizoen 

Op donderdag 20 juni zullen we als laatste keer voor de vakantie zingen. We kunnen dan 

het slotconcert evalueren. Donderdag 27 juni sluiten we dan het seizoen af met de 

kinderen. 

 

Noteert u alle belangrijke data vast in uw agenda? 

 

 

AGENDA: 

 

Do 2 mei: meivakantie  

Do 30 mei: Hemelvaart geen koor 

Vr 14 juni: Slotconcert met “Esperanza” 

Do 27 juni afsluiting seizoen 

 

Muzikale groeten van Henriëtte, Joke & Kristel 


