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Hoe dit jaar is verlopen: 
 
De koorochtenden 
In 2019 zijn we 23 keer samengekomen. De eerste 6 keer in de Vredeskerk in Leiden en vanaf 
1 april nog 17 keer in de kapel van het Alrijne ziekenhuis in Leiden.  
Dat we onze vertrouwde oefenplek moesten verlaten kwam door een fikse verhoging van de 
huurprijs. Via een koorlid dat in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden werkt konden we vanaf april 
in de kapel van dit ziekenhuis terecht voor onze twee wekelijkse koorochtenden. 
 
De koorochtend is van 10 tot 12.15 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 luisteren we naar een klankschaal.  
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, zoals bijvoorbeeld de  
musicalliedjes (voor ons koor bewerkt door onze pianist.) De repetities worden goed bezocht.  
Het is wél wennen in onze nieuwe ruimte. Het klinkt zo anders, de sfeer is anders. 
We hebben geschoven met de stoelen en de dirigent heeft een kleine microfoon. Hiermee is 
de verstaanbaarheid veel verbeterd en langzamerhand wennen we aan onze nieuwe plek. 
Ank Hilderink maakt na afloop een gezellige nieuwsbrief met het verslag van de koorochtend, 
meldt wie er afwezig waren of hoe het gaat met een ernstig ziek koorlid. 
De nieuwsbrieven van inloophuis Scarabee in Leiden en van Kanker in Beeld worden 
meegestuurd.  
Aan het eind van het jaar zijn we met 25 koorleden, waarvan 2 leden al een jaar de repetities 
niet konden bezoeken. 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Margaret Weggelaar en kort daarna 
van Martha Zanting. Voor Margaret en voor Martha was het koor beslist heel waardevol. 
Tijdens de koorochtend die volgde op hun overlijden hebben wij de overledene herdacht en 
tot slot zingen we meestal ons lied: Noyana (dat betekent: wij zijn allen op weg naar het 
paradijs) 
  
 
 
 



Het bestuur: 
o Voorzitter: Ida Tan 
o Vicevoorzitter: Ank Hilderink 
o Penningmeester: Henk de Mooij 
o Secretaris: Tineke van den Boer 
o Bestuurslid: Renée Parlevliet 
 
We hebben 6 keer vergaderd  
 

Evaluatie 
Dit jaar hebben we mondeling geëvalueerd, op de laatste koorochtend voor de zomer. 
De meeste koorleden zijn tevreden over de gang van zaken en raken gewend aan de nieuwe 
ruimte. 
 

Fondsenwerving 
Omdat de kosten voor de zaal nu laag zijn gaat het goed met onze financiën.  
We hebben mee gedaan aan 'Lopen tegen kanker', in Warmond en dat leverde ons €500,- op. 
Van de Rotary Leiden kregen we een schenking van € 500,- 
Specsavers is in 2018 voor ons gaan sparen omdat ze enthousiast geworden waren voor ons 
koor. Dat leverde € 1507.21 op. 
Een Vriendengroep sponsort ons: voor €12.50 per jaar kun je 'Vriend van Noyana' worden en  
ontvang je twee maal per jaar een Vriendennieuwsbrief en twee maal per jaar een uitnodiging 
om een miniconcert bij ons bij te wonen. 
 
 

Bijzondere data en gebeurtenissen 
o In het ziekenhuis waarin we sinds 1 april zingen, hebben we voor het eerst tijdens de 

koorochtend de deuren opengezet voor publiek: onze 1e Opendeurendag 
o In juli, voor de zomerstop, gingen we na de repetitie met elkaar wat eten en drinken bij 

Theehuis De Leidsehout, dat naast het ziekenhuis ligt. 
o Op 15 juli hadden we een muziekverteller, Brechtje Roos, die ons op een verfrissende 

manier naar muziek liet kijken/ luisteren. 
o In september presenteerde Saskia Splinter, koorlid en kunstenaar, ons eigen logo.  
o Op 19 oktober organiseerden we een Sing-In, in Katwijk. Het is een erg geslaagde middag 

geworden met voor het eerst onze nieuwe banner waarop het eigen logo! De Vrienden 
van Noyana waren ook uitgenodigd. 

o Tenslotte 16 december: de kerstochtend, we hebben weer de Vrienden van Noyana 
uitgenodigd, en ook de koorleden mochten gasten uitnodigen om te komen luisteren en 
meezingen. 

o Het was een programma met kerstliedjes afgewisseld met gedichtjes. In de extra lange 
pauze hadden we veel kerstlekkers bij de koffie. Het was een feestelijke en sfeervolle 
bijeenkomst. Tot slot kreeg iedereen een origami kerstkaart mee naar huis. Elke kaart was 
een klein kunststukje. 

 
 

Komend jaar 
Vieren we ons 10 jarig jubileum op 11 mei met een boottocht en lunch in Leiden. 
Daarnaast willen we de volgende Open Deurendag gaan organiseren tijdens een koorochtend,  
omstreeks 4 februari 2021 Wereldkankerdag. 
 
Februari 2020 

 
Tineke van den Boer 
tinekevdboer@gmail.com  


