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

 

 

Slotconcert 

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

Bernhard Slijkhuis in de Dorpskerk te Voorthuizen.  Het was een prachtige avond! 

Hieronder wat foto’s. Bedankt allemaal voor jullie medewerking, dankzij jullie was het 

een prachtige avond! 

 

 

Toekomst 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we gecommuniceerd dat het kinderkoor doorgaat bij 

minimaal 20 leden. Momenteel hebben we op papier 16 kinderen. Afgelopen weken zijn er 

een 2-tal meisjes geweest die graag op koor zouden willen. We komen dan op 18 kids uit. 

Zoals afgesproken zou dit niet genoeg zijn om door te gaan. 

 

Nu hebben we van Ronald Koops van stichting Tot Heil Des Volks een uitnodiging 

ontvangen om mee te werken aan de Kerstviering op vrijdag 20 december in Amsterdam. 

(En we verklappen vast, we worden opgehaald en thuisgebracht met de bus 😉) 

 

We zien dit echt als een mooie kans om samen met nieuwe kinderen ons voor te bereiden 

op deze Kerstviering. Daarom hebben we als bestuur besloten om als Yessskoren een 

projectkoor te starten! Nieuwe kids kunnen zich voor een korte periode aanmelden ( 

sept-dec) en we gaan er vanuit dat we alle kids in september weer terug zien en we 

kunnen gaan starten met oefenen met het Kerstrepertoire. 

Ieder jaar staat één van de projecten van THDV centraal, zoals afgelopen jaar de dak- 

en thuislozen. 

Dit jaar is gekozen voor ‘Het Fort’, het kinderproject van THDV: 
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Armoede is een probleem dat veelal van generatie op generatie overgaat. Opgroeien in armoede is geen ideale 

voedingsbodem voor een kind om zich maximaal te ontplooien. Het Fort geeft deze kinderen een steun in de rug, 

met als doel de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Het Fort helpt kinderen in kwetsbare gezinnen die te 

maken hebben met armoede. Dit doen wij door hun twee middagen in de week een afwisselend en uitdagend 

programma te bieden in een veilige omgeving. Spelenderwijs groeien de kinderen in zelfvertrouwen en in 

levensvaardigheden. Het is ons doel dat zij na drie jaar niet alleen met hun hoofd, maar met heel hun hart zullen 

weten: ‘Ik ben waardevol, ik doe ertoe, ik heb de wereld iets te bieden!’ Onze droom is, dat ieder kind een 

kansrijke toekomst tegemoet kan gaan. 

 

Tot Heil des Volks wil daarom graag een kinderkoor inzetten tijdens deze Kerstviering. 

Daarnaast is er ook weer ruimte voor een passende bijdrage van onze tieners 😉. 

 

 

Na het project “kerstviering THDV” hopen we dat we met meer dan 20 kinderen door 

kunnen gaan! Mocht dit niet zo zijn, dan zal de Horizon-kids definitief stoppen. 

Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal nog vriendjes en vriendinnetjes meenemen zodat 

we weer een groot kinderkoor zijn. 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we met het Tienerkoor doorgaan.  

De groep tieners is gemotiveerd en enthousiast, het is geweldig om met hen te werken!  

 

 

Bestuur 

Joke en Kristel hebben beiden aangegeven einde van dit seizoen hun bestuurstaken neer 

te leggen. Dit betekent dat er alleen nog een penningmeester actief is, maar geen 

bestuurslid is. Om verder te kunnen met het koor hebben we een bestuur nodig. Het 

idee is ontstaan om met de tieners te bespreken of zij het zien zitten om met elkaar 

een bestuur te vormen. Wij zullen hier met de tieners op de afsluitavond over 

brainstormen.  

Natuurlijk willen wij u als ouder ook de gelegenheid geven om u hiervoor aan te melden 

dus mocht u nu denken: dat is net een taak voor mij, schroom dan niet om ons dit te 

laten weten! Dit kan via info@kinderkoordehorizon.nl . De tieners kunnen vast hierover 

nadenken, wij gaan op de afsluitavond met jullie in gesprek of er tieners zijn die zich 

hiervoor in willen zetten. Hierbij vast even grof de taken van Joke en Kristel. 

 

Joke: 

- Wekelijks aanwezig bij de repetitie van de kinderen (dit kan natuurlijk ook in 

roulatie met meerdere zijn) 

- Versturen van kaartjes met verjaardagen en bijzonderheden 

- Verzorgen van de liedmappen 

 

Kristel: 

- Website up-to-date houden 

- Maken van de nieuwsbrief 

- Bijhouden van inschrijvingen en uitschrijvingen 

- Contactpersoon via website 

 

mailto:info@kinderkoordehorizon.nl
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Daarnaast zoeken we ook tieners die mee willen gaan denken in de repertoire-keuze, 

organiseren van concerten etc! 

 

 

 

Podium 

De Horizon bezit een eigen podium. Dit podium staat momenteel opgeslagen bij de 

Familie Klok in Harskamp. Zij hebben echter geen deelnemende kinderen meer en zouden 

graag het podium elders op willen slaan. Wie heeft er mogelijkheid het podium op te 

slaan in schuur/hal? Het zijn 6 bakken van 1,50x0,80x0,5 meter. Wij horen dit graag via 

mail info@kinderkoordehorizon.nl  

 

 

 

Einde seizoen 

Op donderdag 27 juni zullen we sluiten we het seizoen af.  

 

We verwachten de kids om 17:00 uur bij “Broodje Bijzonder”, Dorpsstraat 72, Lunteren. 

Zij kunnen om 19:00 uur daar weer opgehaald worden 

De tieners verwachten we op donderdag 27 juni om 19:30 uur bij het Meestershuis. Wij 

zorgen voor een hapje en een drankje dus eet niet teveel. We sluiten de avond af om 

21:30 uur. 

 

Open repetitie 

Op donderdag 12 september geven we een open repetitie. Kinderen die graag een keer 

mee willen kijken hoe leuk het is op koor zijn van harte welkom! Neem dus gerust iemand 

mee. 

 

Sing-in 

Op zaterdag 2 november werken we mee tijdens een Sing-in in de Sionkerk te Ede. 

Verdere informatie volgt t.z.t. 

 

Aanstaande donderdag 20 juni is er géén koor vanwege de avond-3-daagse in 

Lunteren. 

 

Noteert u alle belangrijke data vast in uw agenda? 

 

AGENDA: 

 

Do 20 juni géén repetitie 

Do 27 juni afsluiting seizoen 

Do 5 sept eerste repetitie projectkoor 

Do 12 sept open repetitie 

Za 2 nov Sing-in Sionkerk Ede van 13:30-15:00 

Vrij 20 dec Kerstviering met THDV in Amsterdam 

mailto:info@kinderkoordehorizon.nl
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We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien jullie graag weer op donderdag 

5 september!! 

 

Muzikale groeten van Henriëtte, Joke & Kristel 

 

 


