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Hoe dit jaar is verlopen  

Na een kerstviering in december 2020, die nog net door kon gaan, beginnen we het nieuwe 

jaar met een lockdown. Al hebben we nu uitzicht op betere tijden vanwege het vaccin, de 

eerste maanden zien we elkaar weinig. Weer maakt onze dirigente de YouTube filmpjes en 

weer maken we een zo interessant mogelijke nieuwsbrief met nieuwe rubrieken zoals: ‘het 

doorgeeflied’ en ‘liedjes uit de oude doos’. Vanaf juni kunnen we elkaar eindelijk weer 

ontmoeten. Dat doen we in De Leidse Hout waar we in juli zelfs een klein concert mogen 

geven. En op een zomerse ochtend, buiten op het volkstuincomplex in Voorschoten. In het 

najaar gaan we voortaan repeteren in het clubhuis van diezelfde vereniging, omdat we 

definitief niet meer kunnen repeteren in het Alrijne ziekenhuis in Leiden. 

Op 26 oktober komt muziekverteller Brechtje Roos bij ons met Touché, met haar 

enthousiasme raakt ze ons zeker weer. Dit jaar hoopten we kerst te kunnen vieren op onze 

nieuwe plek, mét onze gasten en de Vrienden van Noyana, die ons al jaren steunen. 2021 

eindigt jammer genoeg met een lockdown. De kerstviering die we gepland hadden kan niet 

door gaan. De uitgebreide nieuwsbrief met daarin veel van het programma, voelt enigszins 

als troost. Wel brengen we, bij alle koorleden de kerstkaart bij hen thuis met daarop een 

klein cadeautje: een geurzakje. De bestuursleden worden in het zonnetje gezet met 

kerstkaarten van de koorleden en een mooie amaryllis. 

 
De koorochtenden  

Pas vanaf juni zijn we weer samen gaan zingen. Dat deden we eerst buiten, in de Leidse Hout 

en op het volkstuincomplex. De vreugde elkaar weer te ontmoeten, samen te zingen en dat 

buiten onder de zomerse zon, was diep bevredigend. Vanaf september komen we weer om 

de twee weken bij elkaar van 10 tot 12.15u. Dat doen we in Het Praethuys, het clubhuis van 

de volkstuinvereniging. We kunnen daar zelf koffie en thee te maken en er staat een goede 

piano, aangeschaft door andere koren die daar ook repeteren.  Tegen een kleine vergoeding 

mogen we die gebruiken. We voelen ons snel thuis op de nieuwe plek.  

 

Onze dirigente is Wieke Ubels en Peter Bontje zorgt voor de pianobegeleiding. Dit jaar heeft 

Peter een aantal operettemelodieën bewerkt voor ons koor, nieuw repertoire dat we nog 

niet vaak hebben kunnen oefenen. 

 



In de eerste maanden van het jaar zeggen 3 koorleden hun lidmaatschap op, later nóg 

iemand. 

We verliezen 2 koorleden: Ria Noë en Catja Adriaanse. In november hebben we stilgestaan 

bij hun overlijden. De geluidsopname van dat moment delen we met de familie.  

In het najaar komen er 4 nieuwe leden bij. Aan het eind van het jaar zijn we met 24 leden. 

 
Het bestuur: 
◆ Voorzitter:   Ida Tan 
◆ Vicevoorzitter: Ank Hilderink 
◆ Penningmeester: Henk de Mooij 
◆ Secretaris: Tineke van den Boer 
◆ Bestuurslid: Renée Parlevliet 

 
We hebben 11  keer vergaderd, 10x via een Whatsapp groepsgesprek 
 
Fondsenwerving  

Onze financiële toestand werd het langzamerhand wat zorgelijk vanwege een afnemend 

aantal koorleden en kosten die gewoon doorgaan. Dit coronatijdperk is een slechte tijd voor 

sponsoring en om een muziekactie zoals de Sing-In te organiseren. 

In 2021 zijn we zeer actief aan de slag gegaan om fondsen te werven. Bij Fonds 1818 hebben 

we persoonlijk contact gehad en leerden we een projectplan schrijven. We ontvangen 

eenmalig € 1500 en krijgen de tip om ons op te geven bij ’Koren zingen voor ouderen’, dit 

zou ons € 300 per keer kunnen opleveren. Via Rabo Clubsupport hebben we € 100 

ontvangen. Van Lopen tegen Kanker ontvangen we een cheque van € 500 vanwege de loop 

in 2020. Bij de Vriendenloterij zijn we goed doel geworden en kunnen deelnemende 

bekenden, ons koor als hun goede doel opgeven. De 40 Vrienden van Noyana steunen ons 

elk jaar met minimaal €12,50.  Veel vrienden hebben dit jaar een fors hoger bedrag 

gedoneerd. 

 
Bijzondere data en gebeurtenissen  

In januari hebben we de ‘Aandacht voor elkaar’ prijs gewonnen in Voorschoten, We 

ontvangen €150. 

Ank heeft over ons koor een interview gegeven in de maandkrant  Voorschotense Krant. 

4 juli : Concert in De Waterlelie in de Leidse Hout. Met het programma op papier en daarop 

wat liedjes die het publiek mee kan zingen. Het wordt een succesvolle zondagmiddag. 

26 oktober : Touché, door Brechtje Roos 

 
Komend jaar 
De plannen voor Wereldkankerdag 2022 gaan we zeker uitvoeren maar een beetje anders dan 
in eerste instantie gedacht. Ipv een openbare repetitie in januari wordt er een artikel 
geschreven voor de  Voorschotense Krant en later dit jaar willen we in Het Praethuys alsnog 
een openbare repetitie aanbieden. Op 27 juni willen we een zomerse zangavond organiseren. 
En in het najaar misschien een Sing-In in de Katwijkse Bibliotheek. 
 
Januari 2022 

 
Tineke van den Boer    tinekevdboer@gmail.com   


