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The Joy Nieuwsbrief                Jaargang 7 – Nr. 5       oktober 2022 

 

Wat gaan we doen komend jaar? 

Beste Koorleden en Rolinde, 

Begin september zijn we weer gestart met de repetities van The Joy. We hebben 

geprobeerd om voor de komende maanden liederen uit te zoeken die bij ons passen. 

Het wordt een bijzonder jaar, want ons koor The Joy bestaat 35 jaar! Dat willen we met 

verschillende activiteiten vieren. Eerst gaan we op weg naar Kerst met een optreden 

tijdens de Dickensmarkt op 9 december 2022 in Bennekom. Een week later, op 17 

december, zijn we bij ‘Koren op weg naar Kerst’ in de Oude Kerk in Ede. 

Samen met Rolinde willen we graag meewerken aan een Benefietconcert in Nordhorn, 

Duitsland, voor de Hersenstichting. Ook in Bennekom doen we iets voor de 

samenleving: we zingen op 4 maart 2023 in Opella.  

Het belangrijkste optreden dit jaar wordt in het voorjaar het Jubileumconcert van The 

Joy! In de Nieuwsbrief zal elke keer onder het kopje ‘Jubileum 35 jaar’ informatie over 

deze dag te lezen zijn. Het zou ook leuk zijn om met kleinere activiteiten, zoals een 

flashmob, te laten weten dat ons koor 35 jaar bestaat.  

In het najaar 2023 willen we weer een koordag organiseren en misschien met Kerst 

2023 een Kerstnachtdienst in een kerk. 

 

The Joy-Jubileum 35 jaar 

Zoals jullie weten hebben we voor de zomervakantie met elkaar een Top 35 van de 

liederen van The Joy gemaakt. Iedereen heeft op zijn favoriete liederen kunnen 

stemmen en daar is een mooie lijst van gemaakt. Deze nummers zullen gebruikt 

worden voor het Jubileumconcert. Er zijn al enthousiaste leden, die zich hebben 
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opgegeven voor de jubileumcommissie. Heel erg bedankt dat jullie dit willen doen! 

Samen met de muziekcommissie en het bestuur wordt een programma gemaakt voor 

deze dag. Natuurlijk zijn er uiteindelijk veel meer mensen druk mee, want ook 

bijvoorbeeld een kledingcommissie gaat hiervoor aan het werk. In de komende tijd 

willen we ook wat filmpjes maken tijdens de repetities. Vind je het niet fijn om in beeld 

te komen, laat het dan even weten. De filmpjes worden ook tijdens het Jubileumconcert 

gebruikt. Samen gaan we er een mooie onvergetelijke dag van maken! De datum wordt 

binnenkort bekend gemaakt.  

 

Kledingcommissie 

Andrea van Solingen, Janet Minda en Ria Roseboom hebben zich aangemeld voor de 

kledingcommissie. Zij gaan Berjo Evers ondersteunen die nog het enige lid van de 

kledingcommissie is. Super, zomaar ineens drie leden die zich hiervoor willen inzetten. 

Zeer welkom! 

 

Dickensfair 9 en 10 december  

Dit jaar doen we weer mee aan de Dickensfair in 

Bennekom. We gaan zingen op vrijdagavond en 

onze gezellige Joy-kraam staat van vrijdagmiddag tot 

en met zaterdagmiddag in de Dorpstraat. Binnenkort 

horen we hoe laat en waar we gaan zingen.  

Als we zingen is de koorkleding in Dickenssfeer en 

dat is ook zo wanneer je in de 

kraam staat. Dat kan met een 

eenvoudige cape, 

omslagdoek, hoed, pet of sjaal. Maak er iets leuks van en laat 

het weten als je er niet uitkomt.  

Er is enthousiast gehoor gegeven aan de oproep voor ideeën 

om de kraam te vullen. Ria, Heleen en Lucy ontfermen zich 

hierover. Met dank. 

De theekopjes worden gevuld met vet en vogelzaadjes en dan gezellig ingepakt voor 

de verkoop.  

We doen een beroep op jullie om een paar uurtjes in de 

kraam te staan. De lijsten hiervoor kan je invullen tijdens de 

repetities.  

 

Lief en Leed 

Met Annie Bootsman gaat het de goede kant op. Ze zit nu in een traject van nazorg 

van de ingrepen en er volgt nog een behandeling/reconstructie begin november. Met 

stapjes gaan we vooruit, schrijft ze. 
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Grote Clubactie  

Er is een oproep gedaan wie de Grote Club 

Aktie dit jaar wil ondersteunen samen met 

Michel van Golberdinge en het volgend jaar van hem wil overnemen. André Feenstra 

heeft aangegeven dit te willen doen, bedankt daarvoor! 

Een lot kost € 3,- waarvan € 2,40 naar je eigen club gaat en je maakt kans op een prijs! 

De actie loopt vanaf 24 september tot 18 november, de trekking is op 6 december. 

Dus…. ‘vul de pot met elk verkocht lot!’ 

Zie ook de mail van Michel van Golberdinge  over de Grote Club Aktie en The Joy! 

Je kunt ook op onderstaande link klikken om de loten te kopen, 0p de site van de Grote 

Club Aktie kun je The Joy opzoeken. 

https://lot.clubactie.nl/lotkopen 

Lax Vox  

Afgelopen mei hadden we een workshop met Lax Vox rietje. Deze 

methode helpt je, je stembanden voor te bereiden op het zingen. 

Koorleden ervaren het ook zo, het zingen hierna gaat beter. Rolinde 

vertelt er tussendoor ook over. Niet iedereen was bij de workshop, 

klik daarom hier om te zien hoe deze methode werkt. 

 

Namens alle bestuursleden, Willy.  

Zie hieronder ook het Interview met Rolinde Zieverink, ‘Jonge koordirigenten in the 

spotlights’ 

 

Agenda 

- 9/10 dec:  Dickensfair Bennekom  

- 17 dec: Koren op weg naar Kerst, Ede 

- 4 mrt 2023: Concert Opella 

 

Wie mailt u voor wat? 

 

Afmelden voor repetitie/uitvoering-lidmaatschap: Ledenadministratie@thejoybennekom.nl Beja Marchal 

Aanvragen van bladmuziek: Bladmuziek@thejoybennekom.nl Patrick Zoomers / Joop Wildekamp 

Financiële zaken / contributie penningmeester@thejoybennekom.nl Berjo Evers. 

ICT zaken en website: Webmaster@thejoybennekom.nl Sam Blaauw 

Alle andere zaken: Secretariaat@thejoybennekom.nl Ineke van Gent 

https://lot.clubactie.nl/lotkopen
https://www.youtube.com/watch?v=O5KWDWUBj0A
mailto:Ledenadministratie@thejoybennekom.nl
mailto:Bladmuziek@thejoybennekom.nl
mailto:penningmeester@thejoybennekom.nl
mailto:Webmaster@thejoybennekom.nl
mailto:Secretariaat@thejoybennekom.nl
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Interview Rolinde Zieverink,  

‘Jonge koordirigenten in the spotlights’ 

 


