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Hoe het dit jaar is verlopen. 
 
 
In 2018 zijn we 21 keer samengekomen in de Vredeskerk in Leiden, meestal tussen 10 en 
12.15 u. Aan het eind van het jaar zijn we me 28 koorleden. Helaas hebben we dit jaar 
afscheid moeten nemen van Aat van Beelen. Aat kwam graag zingen bij ons koor en was lid 
vanaf het eerste uur. . 
 
Dirigente en stemdocent is Wieke Ubels en Peter Bontje zorgt voor de pianobegeleiding. Het 
eerste uur van de bijeenkomsten doen we vaak ontspannings- en stemoefeningen, 
meditaties, mantra's of andere liedjes die goed bij het jaargetijde passen. Tijdens de pauze is 
er ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Daarna werken we vaak aan liedjes 
waar wat meer tijd voor nodig is. 
Zo heeft onze pianist bekende musicalliedjes voor ons koor bewerkt, heerlijke materie om 
meerdere keren mee te oefenen. 
De repetities worden goed bezocht. Ank Hilderink maakt na afloop een gezellige nieuwsbrief 
met het verslag van de koorochtend,  met info over o.a klankschalenconcerten, vaartochten 
van St. Vaarkracht en inloophuis Scarabee. En ook wie er deze repetie niet bij konden zijn of 
hoe het gaat met een ernstig ziek koorlid.  
 
Tot nu repeteerden we dus in de Vredeskerk maar rond de zomer kregen we ineens een 
fikse huurverhoging. Het kwam er op neer dat we over 1 jaar zowat een verdubbeling van de 
huurprijs moesten betalen. Vanaf die tijd is het bestuur op zoek gegaan naar een andere 
oefenruimte. 
 
Het bestuur kende 2 wisselingen dit jaar: Ida Tan vervangt voortaan de voorzitter Corrie 
Vingerling en Tineke van den Boer vervangt Sylvia Romijn als secretaris. 
We hebben 5 keer vergaderd en zijn blij met een vernieuwd en voltallig bestuur. 
Een filiaal van Specsavers in Leiden heeft een spaaractie om een goed doel te 
ondersteunen. Na een gesprek van Ida en Corrie met de bedrijfsleider hadden ze hem zo 
enthousiast gemaakt voor ons koor dat deze winkel voor ons koor gaat sparen!! We doen 
ook mee aan 'Lopen voor kanker', in Warmond en dat leverde ons €1250 op. 
We zijn ook een Vriendengroep gestart. Voor €12.50 per jaar kun je 'Vriend van Noyana' 
worden en krijg je 2 maal per jaar een uitnodiging om een miniconcert bij ons bij te wonen. 
 
Begin 2018 hebben we besloten om onze jaarlijkse evaluatie maar één keer per 2 jaar te 
doen. Niet iedereen vindt het nodig om het jaarlijks te doen, de meeste koorleden zijn 
tevreden maar het is een waardevolle informatiebron voor het bestuur.  
  



 
Wat er veranderde: 
o Wisselingen in het bestuur. 
o Onze vertrouwde scratchdag hebben we veranderd in een sing- in: drie uur zingen op 

een middag. Iedereen was enthousiast. hoewel er maar weinig deelnemers waren. Na 
aftrek van de kosten bleef er een klein bedrag over maar vanwege het enthousiasme 
van de deelnemers gaan we het zeker herhalen.   

 
Het bestuur: 
Dit jaar dus 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 5 personen en met elkaar 
werken we er aan dat het koor optimaal kan functioneren. 
o Voorzitter:Ida Tan 
o Vicevoorzitter : Ank Hilderink 
o Penningmeester: Henk de Mooij 
o Secretaris: Tineke van den Boer 
o Bestuurslid: Renée Parlevliet 
 
Komend jaar 
We verwachten dat we dan een andere locatie gevonden hebben. De concerten, 2 maal per 
jaar, voor de ‘Vrienden van Noyana’ , worden een goede gewoonte evenals de Sing-in . We 
willen bij de Lionsclub  in Leiden, en bij de KLM gaan vragen om een bijdrage voor ons koor. 
En we zijn van plan meer uit te wisselen met Stichting inloophuis Scarabee, Leiden. 
 
Bijzondere data en gebeurtenissen 
o Dit voorjaar kwam er iemand uit Kapelle a/d IJssel een ochtend bij ons luisteren omdat 

ze ook een Zingen voor je \leven koor wilde oprichten 
o Op 9 juli namen we afscheid van Corrie Vingerlng als voorzitter, zij heeft 9 jaar geleden 

het initiatief genomen dit koor te starten. We hadden een Noyana Trofee voor haar en 
een passend danklied. 

o Óók in juli, voor de zomerstop, gingen we na de repetitie net als voorgaande jaren, met 
elkaar wat eten en drinken bij woonzorgcentrum de Parelvissers. 

o Dit jaar wilden we op die plek, als geste, even zingen voor de mensen die daar wonen 
maar het lukte niet om daar afspraken over te maken en ook het eten en drinken met 
elkaar was veel minder gezellig dan voorheen. Dat gaan we in de toekomst zeker anders 
doen. 

o In september een lunch van het bestuur met  de vertrekkende leden Corrie en Sylvia. 
o 29 september sing -in 
o 15 oktober Lopen tegen kanker, het was goed weer en het is, zoals meestal, een druk 

bezocht evenement en het heeft ons een mooi bedrag opgeleverd. 
o 20 oktober gaan een paar bestuursleden naar de regionale korendag in Rotterdam. We 

zagen koren met een eigen banner, dát gaan we ook doen. We ontmoetten daar in een 
leuk samenzijn ook Laura van den Berg, de nieuwe coördinator van KIB en er was een 
workshop over de Zangmethode Lichtenberg (om ontspannen en licht te zingen) 

o 17 december: de kerstochtend. Voor het eerst hebben we de Vrienden van Noyana 
uitgenodigd, die komen luisteren en in de extra lange pauze hadden we veel 
kerstlekkers bij de koffie. Het was een feestelijke en sfeervolle bijeenkomst. Tot slot 
kreeg iedereen een mooie kerstkaart en een kaarsje mee naar huis. 

 

26 maart 2019 

Tineke van den Boer   

tinekevdboer@gmail.com 
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