Nummer 4 - september 2017
Om te beginnen
Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent voor CantaYoung dat we weer beginnen
met de schoolkoren en dat we doorgaan met de jeugdkoren.
Wat die schoolkoren betreft: er komen twee scholen bij, De Doorkijk Terwinselen en De
Steltloper Chevremont gaan vanaf nu meedoen met CantaYoung en krijgen een eigen
schoolkoor. De jeugdkoren gaan door, maar nu met een forse uitbreiding van 16 kinderen, er
zijn inmiddels 42 leden! En de kinderen van de jeugdkoren hebben als goed begin een
uitstapje gemaakt naar Toverland in Sevenum. Daarover en meer leest u in deze nieuwsbrief.
Toon Peerboom
voorzitter

CantaYoung in de afgelopen maanden
Sponsordiner Rotary Eurode
Rotaryclub Eurode organiseerde op
vrijdag 17 juni een sponsordiner voor het
goede doel. De schoolkoren van basisscholen De Spoorzoeker Spekholzerheide/
Gracht en De Veldhof Eijgelshoven hebben toen o.l.v. dirigent Jan Vink een optreden verzorgd. De Rotaryclub reikte bij
die gelegenheid een cheque uit aan de
stichting CantaYoung van € 1.000. Onze
hartelijke dank hiervoor!

Rotary-voorzitter Wolfgang Schmitz toont de
cheque. Willem van der Putten, Carine Körver,
Annemie Förster en Caroline Szalata klappen.

Grootse eindpresentatie
Zoals elk jaar was er ook nu een grootse
eindpresentatie waarin alle kinderen van
de CantaYoung koren optraden. Op
woensdagmiddag 21 juni kwamen alle
school- en jeugdkoren bijeen in theater
Heerlen (”de stadsschouwburg”). De kinderen zongen met veel plezier en samen
met de toneelspelers (Arno Deckers, Paul
Gulikers, Aggie Weling en niet te vergeten
Ruben Gouders, die vorig zelf nog meezong) hebben ze de zaal enkele uren
vermaakt. In 2018 zal de eindpresentatie
plaatsvinden op zondagmiddag 10 juni in
theater Kerkrade.

De kinderen van school- en jeugdkoren
opgesteld in groepen voor het optreden
in het stadion bij de WMC-opening

en wonnen de harten van het massaal
aanwezige publiek.

Alle kinderen samen “doen” de Russische zitdans
begeleid door Eefje van Meer en Jan Vink

Open repetitie
Regelmatig organiseren we bij de jeugdkoren open repetities om ouders, vriendjes en vriendinnetjes te laten zien hoe het
eraan toegaat bij CantaYoung. Op vrijdag
30 juni was er zo’n open repetitie in de
zaal van café de Wieëtsjaf op de Markt. Er
was zeer veel belangstelling (er moesten
zelfs stoelen worden bijgeplaatst). Het
was een succesvolle actie want er
meldden zich diverse nieuwe leden aan
voor een van de beide jeugdkoren.
Opening WMC
Zaterdag 8 juli werd WMC 2017 geopend
met een spetterende show in het Parkstad Limburg stadion. Er traden niet alleen muziekkorpsen en acrobaten op, ook
de kinderen van de school- en jeugdkoren
van CantaYoung waren van de partij. Ze
zongen o.l.v. Kirsten Dortants twee liedjes
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Uitstapje jeugdkoren
Samen zingen houdt niet alleen in repeteren, maar ook samen plezier hebben.
Dat betekent dat er af en toe een uitstapje wordt gemaakt. De jeugdkoren van
CantaYoung (de Juniors en de Youngsters)
gingen op zaterdag 2 september met de

Voordat de bus naar huis vertrekt,
wordt er nog gauw een foto gemaakt

bus naar Toverland in Sevenum. De groep
werd begeleid door het Oudercomité en
enkele bestuursleden. Zowel de kinderen
als de volwassenen hadden een leuke dag.
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Donateursactie loopt goed

CantaYoung in de komende maanden

In de vorige editie meldden we dat er een
donateursactie is gestart. Deze loopt
goed. Regelmatig melden zich mensen
aan om een donatie te doen aan
CantaYoung. Het werkt als volgt:

Lambertusmarkt
Op zondag 10 september vindt de eerste
Lambertusmarkt plaats in Kerkrade. Bij die
gelegenheid zingt er o.a. een aantal koren
en ook het Jeugdkoor CantaYoung is dan
van de partij. Op die dag is er veel te doen
in Kerkrade. Dan is tevens “Kirchroa jeet
plat”, koopzondag en de nationale open
monumentendag.

Donateur
 Voor € 10,- per jaar bent u
donateur van CantaYoung en helpt
u ons op weg.
Vriend
 Voor € 25,- per jaar bent u vriend
van CantaYoung en helpt u ons
nog verder.
Dikke vriend
 Vanaf € 100,- per jaar bent u dikke
vriend van CantaYoung en zorgt u
ervoor dat een kind een jaar kan
zingen.
Druk op Ctrl en klik hier of surf naar:
www.cantayoung.nl/doneren/

Nieuwe mensen
CantaYoung breidt uit. Dat betekent een
aantal nieuwe geizchten.
Het oudercomité van de jeugdkoren is
uitgebreid met Cristina Koonen en bestaat
nu uit zes ouders.
Door de uitbreiding van het aantal scholen is er een nieuwe dirigent bijgekomen:
Annick Keehnen. Ook is er een aantal
nieuwe leerkrachten, dat CantaYoung
gaat coördineren: Roger Moonen (BS De
Steltloper Chevremont) en Angela
Gubbels en Marleen Schutjes (BS De
Doorkijk Terwinselen).
Anja Bladt (BS Bleijerheide) is verhuisd
naar een andere school en wordt opgevolgd door collega Ludo Romijn.
Het team van Ambassadeurs van
CantaYoung is uitgebreid met Harry Ries.
Allemaal van harte welkom en mooi dat
jullie ons komen versterken!
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Kick-off bijeenkomst medewerkers
Op donderdag 14 september vindt de
kick-off bijeenkomst plaats voor alle
mensen die meewerken aan CantaYoung:
dirigenten, leerkrachten, oudercomité en
bestuur. Dan kijken we kort terug op het
afgelopen jaar en vooral vooruit naar wat
komen gaat. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te introduceren
en kennis te maken met elkaar.
Kinderkorenfestival Limburg
CantaYoung wordt al jaren gestimuleerd
door VNK-Limburg (het korennetwerk
Limburg). Er wordt al veel aandacht
besteed aan zang door kinderkoren en dit
jaar wordt er in november een apart
festival voor kinderkoren in Limburg
gehouden. We gaan dan met een aantal
school- en jeugdkoren naar het Grotius
college in Heerlen om te laten horen wat
we als CantaYoung kunnen. Maar natuurlijk ook om de kinderen te laten ervaren
hoe andere koren zingen.
Kerstwereld Rolduc
Traditiegetrouw organiseert de Rotaryclub Kerkrade Kerstwereld Rolduc in
december. Ook de jeugdkoren van
CantaYoung nemen daaraan deel. Met
veel plezier verzorgen we een deel van
het programma voor het goede doel.
Kerstconcerten Beek en Kerkrade
De schoolkoren van CantaYoung treden
ook wel eens op bij bijzondere gelegenhe3

den (zie bijvoorbeeld het optreden voor
de Rotaryclub van de schoolkoren van De
Spoorzoeker Spekholzerheide/Gracht en
De Veldhof Eijgelshoven). Bij een tweetal
kerstconcerten op zondag 17 december
zullen de schoolkoren Bleijerheide en De
Blokkenberg Chevremont dit jaar optreden, samen met het Mannenkoor Beeker
Liedertafel resp. het Chevremonts Mannenkoor CMK 1921. Beide schoolkoren
staan onder leiding van Veron Jongstra.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
stichting CantaYoung:
 Adres: Caumerstraat 59 - 6467 GJ
Kerkrade
 Website: www.cantayoung.nl
 E-mail: secretaris@cantayoung.nl
en wordt ontvangen door circa 500
mensen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met: 06 5326 3524.

Onze subsidiënten en sponsors
CantaYoung wordt financieel ondersteund
door de volgende subsidiënten/sponsors:
 Gemeente Kerkrade
 VNK Limburg
 Fonds Sociale Instellingen (FSI)
 Wiertz Foundation
 Rabobank Coöperatiefonds
 Rotaryclub Kerkrade
 Rotaryclub Eurode
 Kerkraadse Korenfederatie
 Onze Donateurs en Vrienden
 Provincie Limburg/Huis voor de
Kunsten Limburg
 Van Melick catering
We worden actief ondersteund door:
 Bindels Vormgeving
 Blitse Kidz
 Bibliotheek Kerkrade
 Onderwijsstichting Movare
En niet te vergeten door:
 Muziekschool SMK
Onze hartelijke dank hiervoor!

Donateurs
en Vrienden
van
CantaYoung

Kerkraadse Federatie van
Zanggezelschappen

Rotary Kerkrade
Rotary Eurode
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