
 

 

 
Beste allemaal,  
 
We staan aan het begin van weer een nieuw seizoen 
van Koorschool Senta. Hopelijk hebben jullie er veel zin 
in en kunnen we er weer een mooi zangjaar van 
maken met nieuwe uitdagingen! 

Het vorige seizoen heeft Senta heel wat bijzondere 
prestaties neergezet waar we allemaal heel trots op 
mogen zijn. Een enorme klus die we met de volledige 
inzet van iedereen uitstekend hebben geklaard!  
Ook hebben zowel kinderkoor als jeugdkoor laten 
horen enorm gegroeid te zijn. Denk aan de deelname 
van kinderkoor en jeugdkoor aan het Nederlands Koor 
Festival. Er werd prima gepresteerd in Almere en 
Utrecht. Zo goed zelfs dat het jeugdkoor aan de 
landelijke finale in Haarlem mocht deelnemen. Een 
fantastische prestatie! 
Laten we verder niet vergeten de optredens in het 
Hurns Kerkje in kader van Muzikale Monumenten, de 
Matthäuspassion, het zomerconcert samen met de 
kinderen van het lentezingproject. Heel wat als je het 
allemaal op een rijtje ziet.  
 
Het afgelopen jaar heeft ook het Senta ensemble 
vastere vormen aangenomen. Het Senta ensemble 
wordt gevorm door de ervaren zangeressen die 
eigenlijk al vanaf het begin dat Senta bestond actief zijn. 
De meesten hebben de Bommelerwaard verlaten 
omdat ze elders studeren en op kamers wonen. Ze 
vinden het echter zo leuk om met elkaar te zingen dat 
ze graag op projectbasis optreden onder de vlag van 
Senta. Het afgelopen jaar hebben ze van zich laten 
horen op het Emmy Verhey Festival en in het 
Cultuurcafé in Zaltbommel. 

 13 september: optreden van het Senta 
Ensemble (aangevuld met enkele zangeressen 
uit het jeugdkoor) op het Emmy Verhey 
Festival. 

 2 november: het jeugdkoor zingt samen met 
het Projectkoor Rivierenland het prachtige 
Requiem van G. Fauré met orgelbegeleiding in 
de Hervormde Kerk te Kerkdriel. Ook zingt het 
jeugdkoor dan nog andere werken. 

 Maandag 22 december: kerstconcert met alle 
groepen. 

 11 januari: deelname van het kinderkoor aan 
een kinderkoorfestival bij de Nationale Opera in 
Amsterdam. 

 28 maart (vermoedelijke datum): 
Matthäuspassion in Zaltbommel. 

 

 21 december: jeugdkoor werkt mee aan 
kerstconcert van een koor van Carl in Waalwijk. 

 Zomerconcert. 

 Kinderkoor start op maandag 1 september in de 
Kil. Tijd: 16.30-17.45 

 Jeugdkoor start op donderdag 28 augustus in 
de zangstudio. Let op: Carl leidt deze repetitie 
op een afwijkende tijd: 18.15-19.30. 

 Opleidingskoor Zaltbommel: donderdag 4 
september in de Poorterij. Tijd: 17.00-17.45. 

 Opleidingskoor Maasdriel: vrijdag 5 september 
in de Kil. Tijd: 16.15-17.00. 



De lesgelden zijn vastgesteld op: 

 Opleidingskoor: € 180,00 

 Kinderkoor: € 220,00 

 Jeugdkoor: € 240,00 
In September/okotber volgen de facturen hiervoor Het 
is mogelijk (zoals ook afgelopen Jaren) om gespreid te 
betalen. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde 
gezin krijgen 10% korting. 
 

Vanaf 21 augustus heeft Koorschool Senta een nieuwe 
website: www.koorschoolsenta.nl 
De oude site was aan vervanging toe en we hebben voor 
het bouwen van de nieuwe site de professionele hulp 
ingeroepen van Luca Verhees. Zij  heeft een frisse 
nieuwe lay-out verzorgd waar we als bestuur en 
dirigent heel blij mee zijn. Momenteel staat de eerste 
versie online. De komende maanden zullen er wellicht 
nog details veranderen en wat kinderziektes uitgehaald 
worden. De nieuwsbrieven zullen voortaan op de site 
worden geplaatst en zijn daarmee ook altijd terug te 
lezen.  

 Het lentezingproject was een succes. Er zijn een 
aantal kinderen die graag komen meezingen in 
het opleidingskoor van Senta. We proberen om 
het komende jaar twee groepen te draaien: in 
Zaltbommel in de Poorterij en in Hurwenen. 
Ken je nog kinderen die graag willen zingen? 
Maak ze vooral enthousiast voor Senta!!! 

 Beau heeft besloten om (tijdelijk) te stoppen 
met Senta om een wat rustiger schema te 
krijgen in combinatie met school. Wij hopen 
natuurlijk dat ze snel weer terug komt! Bij het 
kinderkoor heeft Lotte besloten te stoppen met 
zingen. 

 Heleen gaat klassieke zang studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij wil 
wel blijven deelnemen aan het Senta Ensemble. 
Veel plezier en success toegewenst Heleen! 

 Annemarie is met ingang van deze zomer 
gestopt met haar bestuurswerkzaamheden 
voor Senta. We zullen haar allemaal erg missen. 
Annemarie, heel erg bedankt voor je grote inzet 
en warmte! 

 Gelukkig hebben wij een waardig opvolger 
gevonden in de persoon van Antoon van Aken 
(vader van Tina). Welkom Antoon! 

 Voor vragen kunnen jullie terecht bij het 
bestuur. 

 
Met vriendelijke groet van het bestuur, 
 
Antoon van Aken  
aamvanaken@gmail.com telefoon 06-55941758  
Chris Bongenaar 
chris@bongenaar.nl telefoon 06-13895830 
Els Giesselink 
elsgiesselink@gmail.com telefoon 0418-661619 
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