
 

 

 

Jaarverslag Kleijnkoor Noordwijk 2015 

Door: 

Herma van Piekeren: artistieke leiding 

Ik ben persoonlijk iemand die lastig over haar gevoelens kan praten, en via muziek kom 

ik dichter bij mezelf en kan ik dichter bij een emotie komen. Muziek raakt. Andere 

mensen, maar zeker ook jezelf. 

Door het Kleijnkoor kom je met mooie muziek in aanraking. Muziek die je anders niet 

zo snel zou vinden of horen. Het Kleijnkoor inspireert en experimenteert.  

Lotte  18 jaar  

Globaal jaaroverzicht 

We hebben het jaar 2014   afgesloten met ons traditionele en bekende kerstconcert. Toch is 

het elk jaar weer anders.   

2015 is een heel nieuw en verassend jaar voor het Kleijnkoor geweest. Het Kleijnkoor heeft 

dit jaar verder gerepeteerd en heel veel opgetreden  zowel in binnen als buitenland 

Naast alle grote en inspirerende concerten en voorstellingen hebben we ook dit jaar ook 

veel kleinere optredens gedaan. Deze optredens waren net zo inspirerend. Hoe kleiner de 

optredens, hoe intiemer en persoonlijker. Bijzonder om te mogen doen. Zo heeft een klein 

groepje van het Kleijnkoor een kamerconcert gegeven bij mensen thuis.  

En hebben we een Table d’hote verzorgd door heel Noordwijk met behulp van vele 

vrijwilligers, locale ondernemers en gastgezinnen. 

Wat het leuke is van dit jaar, is om te zien hoe de jongeren in het Kleijnkoor zich snel hebben 

ontwikkeld en dat de ouderen binnen de groep kennis mochten maken met het muzikale 

leiding geven en het assisteren. 

 

Het KinderKleijnkoor kreeg afgelopen seizoen ook een heel duidelijke plek in het 

Kleijnkoorbeleid: 

Na 10 repetities traden wij op in Noordwijk met het project: oorlogskinderen 

Op 3 mei in Noordwijk 

Op 4 mei in Joure 

Daarnaast ook op koningsdag en 5 mei bevrijdingsfeest 

We groeiden van 25 naar 35 kinderen tijdens dit project : Kinderen in Oorlogstijd 



 

 

 
Momenteel zijn we druk aan de slag met het nieuwe kinderproject. 

Kinder Carols bij kaarslicht zal worden uitgevoerd door 34 ! Kinderen uit de hele 

bollenstreek.  

 

Naast de muzikale, artistieke  leiding van Herma van Piekeren, is Olga Passchier dit jaar ook 

veel aanwezig geweest bij het Kleijnkoor, vanaf september officieel als vocal coach na haar 

goed regiewerk in het voorjaar tijdens de voorbereidingen voor de buitenlandse reis. 

Ook Chantal van der Klugt bleef het gezicht van het kinderkleijnkoor 2015  

Naast vast krachten hebben we ook masterclasses op verschillende terreinen kunnen 

aanbieden aan de zingen jeugd als: 

Dans, catwalktraining en franse klassieke muziek 

Dit jaar heeft Kunstklank weer een nieuw project ontwikkeld als productiehuis. Het project  

Johannes Passion van JS Bach’  in de Oude Jeroenskerk  Aan dit bijzondere project deden ook 

de kinderen van het Kleijnkoor mee evenals een aantal de jongeren van het Kleijnkoor. Het 

was een groot koor vanaf de leeftijd 17 jaar tot aan de leeftijd van  80 jaar 

Beeldende kunst gemaakt door de kinderen onder begeleiding van Greet haasnoot, 

kunstenares was een onderdeel van de beleving  van het verhaal binnen dit concert. 

Het geheel werd in een beeldbeweging gezet door een choreograaf/ Regisseur Nick Fleuren 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0pdXxLHn8A  

Wederom zijn ook een aantal jongeren aangenomen op vervolgopleiding in muziek of 

theater.  De stemworkshops en in het bijzonder de mogelijkheid om veel op te treden heeft 

veel ervaring opgeleverd. 

In juni hebben wij het seizoen afgesloten met de tournee naar Zuid Frankrijk. 

Een onvergetelijke reis voor iedereen met prachtige optredens en plezier 

Een compilatie van deze reis is te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=5uMvLVgpsx4  

 

  

September 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=q0pdXxLHn8A
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7 september: audities voor Klein Kleinkoor en Kleijnkoor 

In het Klein Kleijnkoor werden 3 nieuwe meisjes aangenomen 

In het Kleijnkoor was nog plaats  voor 2 nieuwe meisjes  

Hiermee is het concertkoor ( Kleijnkoor ) vol en nemen we geen nieuwe leden meer aan 

 

We zijn we weer met deze groep verder gegaan en ons nu gestort op koorrepertoire 

Dit eind van 2015 zullen we ons voornamelijk richten op samenzang hetgeen tot uiting gaat 

komen in Carols bij kaaslicht op 23 december 

Dit betekent niet dat de zangeressen geen individuele aandacht krijgenEen aantal volgen 

zangeressen binnen en buiten Noordwijk 

 en gaan komend voorjaar audities doen. 

Zij krijgen naast het Kleijnkoor een tweede moment zang in de week in de vorm van een “ 

kernploeg” 

In deze kernploeg zingen mensen ( 2 jongens en 4 meisjes) die de mogelijkheid willen 

onderzoeken om in dit vak door te gaan. 

Ze worden dan ook aangesproken op hun inzet voor deze groep. 

Een extra ondersteuning in deze groep biedt de jonge schoolmusicus: Michiel Barendse die 

komend jaar afstudeert aan het conservatorium 

 

Een chronologisch overzicht van de optredens 2015 vanaf kerst 2014: 

21 december 2014 Carols bij kaarslicht   

 

we gaven een gift nav de collecte aan Serious request Haarlem 

januari 2015: Peut startte met haar tank-actie: tank en schenk 

11 januari: workshop presentatie olv Suzanne Jongerius 

maart 2015:  

maart: 13Borrel NOV Beach club O, presentatie zomerseizon 

30 en 31 maart: Johannes Passion Kunstklank 



 

 

 

 

 

april  2015 

pasen: route du soleil Valkenburg: https://www.youtube.com/watch?v=ShbW4MC91vw  

masterclass Jeroen Sarphatie: Franse klassieke muziek 

27 april: optreden kinderkoor aubade koningsdag 

mei 2015 

kinderkoor en Kleijnkoorleden 

3 mei: Kinderen in Oorlogstijd in de Muze 

4 mei: kinderen in Oorlogstijd in Joure 

5 mei: opening bevrijdingsfestival Noordwijk 

18 mei: presentatie Boel Emma van Hooff , cultuurcafe Noordwijk 

22 mei: table d’hote Noordwijk 

24 mei: kinderen zongen mee bij Opera aan Zee in de Fledermauss van Strauss 

juni 2015 

2 juni: Olga en Goran kwamen lang met Julia, hun baby 

5-8 juni: tournee naar St Tropez 

https://www.youtube.com/watch?v=ShbW4MC91vw


 

 

 

14 juni: optreden Willem Alexander kinderfonds tijdens de tuinenmarkt 

19 juni: terugkomconcert tijdens het schildersfestival 

juli 2015 

een aantal  jongeren hielpen, zongen en speelden mee tijdens het KunstKlank zomertheater 

augustus 2015 

vakantiemaand 

september 2015 

7 september start nieuwe seizoen 

start nieuwe categorie zangers: auditanten van dit seizoen en muziekstudenten in Kernploeg 

27 september : optreden verzorgingshuis St. Jeroen 

oktober 2015 

5 oktober: terugkom concert en table d’ hote voor de ouderenbonden 

Palace hotel Noordwijk 

7 oktober: soliste  en kinderen van On Stage zongen bij de opening van de 

kinderboekenweek 

15 oktober: optreden Oude Jeroenskerk bij internationaal diner Klooster events 

 



 

 

23-25 oktober repetitieweekeind kerstrepertoire Kaageiland 

25 oktober; masterclass choreografie Simone van Gog 

start kinderkoorrepetities 

november 2015 

22 november: bijdrage vredesbijeenkomst nav de aanslagen in Parijs 

23 november: muziek theatrale act toekomstvisie gemeente Noordwijk 2030 

 

december 2015 

1 december: start kaartverkoop Carols bij Kaarslicht 

12 december: engelen in de toren 

13 december: optredens muzikale kerstwandeling koorleden en oud koorleden 

barbershop optreden in de kapsalon 

23 december: kindercarols bij Kaarslicht en Carols bij Kaarslicht 

  

 

Alle optredens en repetities  kunnen niet tot stand komen zonder alle vrijwilligers en 

vrienden van het Kleijnkoor en iedereen die het Kleijnkoor tot nu toe hebben gesteund. 

Daarbij proberen wij als leden van het Kleijnkoor ook mee te helpen.  

Kleijnkoororganisatie 

 

De kleijnkoororganisatie heeft een vaste kern: 

We hebben een vast secretariaat met Monique Heijkamp aan het stuur 

Organisatie catering is in handen van Nicole Luyt 

Techniek wordt georganiseerd door Hans Pauelsen 

Vrijwilligersorganisatie door Beppie Honders, van wie wij met het kerstconcert afscheid 

nemen na bijna 15 jaar 

Bij alles  is PR erg belangrijk.  Geke van Piekeren is hier " achter de schermen" altijd erg actief 

mee bezig.   

Onze webmaster is: Arien van Wetten 

 



 

 

De organisatie van het Kinderkoor wordt geregeld door Loes Latten 

 

Naast deze mensen worden bij de projecten altijd vrijwilligers gevraagd als ouders van 

koorleden of mensen met een specifieke kennis op noodzakelijke terrein 

Voor alle informatie rondom het kleijnkoor kunt u als vinden op onze eigen website: 

www.kleijnkoor.nl 

Facebookpagina kleijnkoor en KinderKleijnkoor  

 

Een overkoepelend bestuur houdt alles van afstand met  affiniteit met het koor in de gaten  

Theo van Duin voorzitter 

Ton Koelewijn vice voorzitter 

Hans van der Hoeven penningmeester 

Ook kunnen we trots zijn op onze beschermheer en vrouw: 

Anne Cor Groeneveld : voorzitter Dutch Aviation Group 

Maja van Hall: bevriend kunstenares 

 

En de financiële hulp van onze kleine en grotere sponsoren. 

Wij zijn blij met onze hoofdsponsor: van Egmond totaalarchitectuur 

 

Het was een prachtjaar. Op naar  

2016, Proost! 

 

Zingen betekent voor mij ontspannen. Even niet bezig zijn met wat je vanavond nog  

moet doen, niet denken aan al het werk wat nog op je te wachten ligt: alleen maar  

zingen. Naar de melodie en de samenklank luisteren en je laten meevoeren. Dat is  

voor mij het nut van muziek. Het Kleijnkoor biedt jonge talenten heel erg veel doorgroei 

kansen. Je leert samen zingen en goed naar elkaar luisteren. Ook krijg je veel ervaring  

om met publiek om te gaan. Het Kleijnkoor is een plek waar jonge zangeressen  bijeen- 

komen en op hoog niveau muziek met elkaar leren maken en er samen  ontzettend veel 

plezier in hebben! 

Emma, 18 jaar 

 

http://www.kleijnkoor.nl/


 

 

 


