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Komen en gaan in 2018 
In 2018 hebben we afscheid genomen van drie leden: Joyce, Yvonne en Karin B. Gelukkig hebben we ook vier nieuwe 
leden mogen verwelkomen: Carla, Jacqueline, Lizette en Annemiek. Erika kwam binnen als nieuw lid in 2018, maar is 
helaas ook weer vertrokken. 

 

Bosch en Duin en het Uiterjoon 
We hadden er dit jaar voor gekozen de optredens kort na elkaar te 
plannen. Dat betekende elke avond hetzelfde repertoire en accessoires. 
Goed voorbereid waren we op 15 mei te gast bij een oude bekende, Bosch 
en Duin in Scheveningen. Uiteraard werden we weer voorzien van drankjes 
en konden we in de ruime vergaderruimte ons voorbereiden en inzingen. 
Hoewel er niet heel veel bewoners waren konden we bij een aantal goed 
zien dat ze genoten.  

 
Op 29 mei gingen we voor het eerst op bezoek bij het Uiterjoon, eveneens 
in Scheveningen. We hadden helaas concurrentie van het 
Vissersvrouwenkoor, zodat er niet heel veel publiek was, maar zij waren 
wel enthousiast en we kregen meermaals luid applaus en complimenten 

tijdens het optreden. De recreatiezaal daar is prachtig gelegen op de 8e etage met mooi uitzicht op Scheveningen aan de 
ene kant en het strand en de zee aan de ander kant. Helaas hadden we ook mooi uitzicht op het noodweer wat Den Haag 
die avond teisterde, waar tijdens de ‘praatjes tussen de plaatjes’ nogal eens snedig op werd ingespeeld. 

 

Repertoire 
Voor “Different” van Mama Cass en “What a wonderfull world” heeft Rob mooie arrangementen gemaakt. En “Maak me 
Gek” van Gerard Joling bewerkt. Met het nummer “All of me” zijn we gestart, maar dat is nog niet af. Voor 4 mei zijn 
“Dona Nobis pacem” en “Song of peace” ingestudeerd 

 

Koorweekend in Hall 
We zijn dit jaar van 6 tot 8 april op koorweekend geweest in Hall. Het koorweekend 
werd dit jaar georganiseerd door Marijke en Ellen. De boodschappen waren al 
besteld (slimme zet!) en werden tot in de grote keuken bezorgd. 
Twee kookploegen zorgden voor de hongerige magen, de eerste avond werd door 
Ria en Inez een heerlijke lasagne met zalm en pasta met gerookte kip geserveerd 
en de tweede avond werd er onder leiding van Maud met hulp van Jeanette en 
Karin en Renske een heerlijke 4 sterren waardige Indonesische maaltijd op tafel 
gezet. 
Ook het ontbijt en de lunch waren een paar sterren waardig. In buffetvorm stond 
al het lekkers voor iedereen klaar. Kortom, aan de inwendige mens was voldoende 
aandacht besteed. Gezamenlijk werd er na de maaltijden opgeruimd. 

5-6-7 april Koorweekend 

4 mei Herdenking bij Internationaal Homomonument Den 

Haag, samen met Vox Rosa  

15 mei WZC Bosch & Duin 

29 mei WZC Het Uiterjoon 

26 juni WZC Lozerhof 

4 september Isla masterclass 

23 september Korenfestival Zuiderpark 

28 oktober Halloweenoptreden bij Middin 

15 december Kerstoptreden Lichtjesfestival de Ock, Ockenburg 



 
Natuurlijk is er ook veel tijd besteed aan onze gezamenlijke passie en is er volop gezongen. Wat een fijne ruimte om te 
repeteren, met al die ramen en uitzicht op het bos buiten. We hebben dan ook heerlijk gezongen onder de artistieke leiding 
van Rob en begeleiding van Alessandra. Op zaterdagmiddag deden we stemvorming met Karin Kuulpak. Dat was een hele 
leuke aanvuling. 
En verder hebben we heerlijk gewandeld op zondag (best 
pittig), ook tussendoor was er voldoende tijd om even te 
ontspannen, een stukje te lopen of wat te lezen. 
Voor het ontbijt was er gelegenheid om de dag ontspannen te 
starten met de yogales van Ilse, gevolgd door een begeleide 
meditatie door Ellen. 
De disco mocht ‘s-avonds niet ontbreken, dus voetjes van de 
vloer tot in de late uurtjes, DJ’s Inez en Ellen wisten de 
stemming erin te houden. Een aantal heksen zag er super uit 
in hun disco-outfit. 
Kortom, het was een bijzonder weekend waarin we met elkaar 
hebben genoten van de locatie, de omgeving, het zingen, de 
gezelligheid, het plezier en het samenzijn. Dan blijkt des te 
meer wat een superfijn en gezellig koor we zijn. 
 

Lozerhof 
Ook op 26 juni waren we weer bij een oude bekende, namelijk de Lozerhof. En daar was het heel gezellig. Er werd gedanst, 
er kwamen leuke opmerkingen uit het publiek, kortom er werd genoten en meebeleefd. Ook voor ons zijn dit leuke 
optredens als je ziet dat de aanwezigen genieten, zachtjes meezingen en door de verzorging op sleeptouw worden 
genomen om te dansen. Interactie met de bewoners tijdens de praatjes tussen de plaatjes maakt zo’n optreden tot een 
feestje, ook voor ons 
 

Zuiderpark 
Net zoals vorig jaar hadden we ons aangemeld voor het 
korenfestival in het Zuiderparktheater op 23 
september. Alleen stonden de weersomstandigheden 
in schril contrast met vorig jaar toen het een warme en 
zonovergoten dag was en er volop publiek op de 
tribune zat. Zaterdag voorafgaand aan het festival zou 
door de organisatie zelfs de beslissing worden 
genomen of het festival wel of niet zou doorgaan, want 
er was storm en hevige regen voorspeld. Uiteindelijk 
kwam dan wel het verlossende woord dat het 
doorging, maar de omstandigheden zondag waren niet 
ideaal. Het was nat en kil en in een smalle strook voor 
het podium waar het droog genoeg was stond en zat 
een handjevol toehoorders, de tribune bleef leeg… 
Zeven koren hadden zich afgemeld en de koren die wel 
hadden gezongen vertrokken heel snel na hun 
optreden weer naar warme en drogere oorden 

 
 

Lichtjesfeest Ockenburgh 

Het laatste optreden dit jaar was een kerstoptreden bij kasserie De Ock 
op landgoed Ockenburgh. We begonnen buiten naast de kerstboom, 
waarvan de lichtjes werden ontstoken tijdens het zingen van “Als alles 
duister is’. Het publiek reageerde enthousiast met oh’s en ah’s. Gelet op 
de kou en de matige wind was het fijn dat we ons optreden konden 
voortzetten in een tent. Diverse kerstnummers en andere mooie 
liederen passeerden de revue, aandachtig beluisterd door het publiek 
dan wel enthousiast meegezongen. Hoewel dit optreden qua 
voorbereiding wat chaotisch verliep, was de verzorging ter plaatse 
uitstekend en de uiteindelijke uitvoering sfeervol. 
 
 



 

Ook deze mensen helpen mee het koor draaiend te houden 
• De kledingcommissie, Jeannette en Karin, zorgt ervoor dat we er bij elk 

optreden perfect en stralend uitzien. 

• De regiecommissie, die bestaat uit Machteld, Maud, Jeannette, Karin en Ellen, 
houdt ons in beweging. 

• Dankzij de barcommissie, met Jantine, Marijke, Ellen en Margreet, komen wij 
voor en na de repetitie en in de pauze niets tekort. 

• De muziekcommissie, bestaande uit Inez, Edda, Eva en Rob, kwam ook dankzij 
tips van koor met nieuwe nummers, zoals “Different”, “Wonderful world” en 
“Maak me gek”. 

• De taken van de PR-commissie worden vakkundig en geheel alleen vervuld door 
Margreet. 

• De Lief en Leed-commissie, Ellen en Renske, zorgt voor troost waar het nodig is en verhoogt de feestvreugde waar 
het kan. 

• De kascommissie controleert elk jaar de rekeningen; dit jaar werd dat gedaan door Margreet en Renske. 

• Renske is elke week als eerste boven, zodat de stoelen en de spullen op hun plaatsen staan en liggen. Ook Carla 
draagt hieraan haar steentje bij. 

• Tijdens de optredens verhoogt Margreet de sfeer met verbindende praatjes tussen de nummers. 

• Zonder dat iemand het merkt, behalve zijzelf, is Inez druk bezig met de voorbereidingen van het aankomende 
Tutti-festival. 

 

Isla Masterclass 
Ons koor behoorde tot de gelukkigen die in 
aanmerking kwamen voor een door Isla 
gesponsorde professionele masterclass van Henk 
Poort en Rosite van der Woude. Op 4 september 
2018 was ons koor aan de beurt, op eigen 
terrein en op onze eigen kooravond. We hebben 
leren ‘bubbelen’ en sabbelen (op … pastilles), 
maar ook te letten op ons volume en de energie 
waarmee we zingen. Het was vooral ook een 
heel bijzondere, leuke en vrolijke avond, 
‘vereeuwigd’ op deze vrolijke foto. 
 
 

Bestuur 
Het bestuur bestond dit jaar uit Ilse, Inez en Nanke. In november heeft Eva het voorzittersstokje overgenomen van Inez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon:  
Teksten: Margreet en bestuur; 

 Foto’s: Hans Simonis, Inez en anderen; 
Vormgeving: Inez. 


