
 

 

 

 

Hou jij van zingen? En van dansen? En zit je in groep 3 of hoger? 
Dan is kinderkoor Eigenwijs op zoek naar jou! 
 
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal 
verlaten ze meestal ook het kinderkoor. Het zou fijn zijn als er weer wat nieuwe leden bij 
komen, zodat we gezellig door kunnen gaan met samen zingen.
 
Even wat info over ons koor: we zijn ee
(dirigent) en Els (pianiste) oefenen we elke woensdagavond, en doen daarbij vaak ook 
gebaren of dansjes. We zingen vooral chr
kinderliedjes. We treden regelmatig
een feest of we doen mee aan 
verlopen, omdat alles wat anders gaat vanwege het corona
leuks van! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste repetitie van dit seizoen is op 
Tijd: 18.30 – 19.30 uur 
Plaats: Menorah, Wigboldstraat 3 
 
Kom gerust langs om eens te komen kijken en luisteren, 
En misschien zelfs al mee te doen!
 
 
Voor vragen: kinderkooreigenwijstenboer@gmail.com
Zie ook onze website: www.kinderkooreigenwijs.info
 
 
Groeten namens het bestuur:
Janneke Vreeling, Karin Steenhuis Geertsema, 
Annemargreet Wierenga 

Interkerkelijk 

Kinderkoor 

Hou jij van zingen? En van dansen? En zit je in groep 3 of hoger?  
Dan is kinderkoor Eigenwijs op zoek naar jou! (jongere kinderen in overleg met de dirigente) 

ar zijn er weer een aantal  kinderen van de basisschool af gegaan, en dan 
verlaten ze meestal ook het kinderkoor. Het zou fijn zijn als er weer wat nieuwe leden bij 
komen, zodat we gezellig door kunnen gaan met samen zingen. 

we zijn een gezellige club van ongeveer 20 leden. Met juf Gea 
(dirigent) en Els (pianiste) oefenen we elke woensdagavond, en doen daarbij vaak ook 

We zingen vooral christelijke liedjes, maar ook andere leuke 
elmatig op, bijvoorbeeld in een kerkdienst, verzorgingshuis

doen mee aan een concert.  We weten niet hoe dat dit jaar zal gaan 
verlopen, omdat alles wat anders gaat vanwege het corona-virus… Maar we maken er wat 

e eerste repetitie van dit seizoen is op woensdag 15 september

Plaats: Menorah, Wigboldstraat 3 Ten Boer (achter de Geref. Kerk PKN)

Kom gerust langs om eens te komen kijken en luisteren,  
hien zelfs al mee te doen! 

kinderkooreigenwijstenboer@gmail.com 
www.kinderkooreigenwijs.info  

Groeten namens het bestuur: 
Karin Steenhuis Geertsema,  

(jongere kinderen in overleg met de dirigente)  

kinderen van de basisschool af gegaan, en dan 
verlaten ze meestal ook het kinderkoor. Het zou fijn zijn als er weer wat nieuwe leden bij 

leden. Met juf Gea 
(dirigent) en Els (pianiste) oefenen we elke woensdagavond, en doen daarbij vaak ook 

andere leuke 
, bijvoorbeeld in een kerkdienst, verzorgingshuis, op 

We weten niet hoe dat dit jaar zal gaan 
virus… Maar we maken er wat 

september. 

(achter de Geref. Kerk PKN) 


