Afgelopen zondag heeft het kinderkoor voor de laatste keer een concert gegeven.
Na ruim 23 jaar was nu het ledenaantal echt te klein om door te gaan.
Een aantal oud-leden hebben nog meegezongen en dat vonden we fijn. Zo konden we het
toch leuk afsluiten.
Er werden liedjes gezongen die vanaf het begin in de map staan maar ook liedjes van de
afgelopen jaren.
Een deel van het repertoire van o.a. Kinderen voor kinderen (oude en de nieuwe), kerk,
kerst, sint, musical en Nederlandstalige popmuziek, (Kenny B, Guus Meeuwis, Nick en Simon)
op keyboard en karaokeversie.
Toch een kleine muzikale indruk van de afgelopen 23 jaar.
Het concert is bezocht door ouders en familie van de kinderen en belangstellenden.
Ook oud-leden hebben het concert bezocht. Ze konden in de pauze en aan het eind nog even
in de fotoboeken snuffelen. Dat bracht weer leuke herinneringen boven van o.a. musicals en
uitstapjes.
Het kinderkoor begon met 21 leden in januari 1994 en werd begeleid door Christianne vd
Dries voor de muzikale begeleiding en Jenny Verduijn als dirigente.
Na ruim 10 jaar nam Caroline Smolders de muzikale begeleiding over.
Het ledenaantal wisselde in de jaren. Als er veel kinderen op de Agnesschool zaten, was het
kinderkoor groot. Zelfs 1 jaar waren er 41 leden die meededen met een musical.
Maar ook een jaar met 10 leden die altijd fanatiek kwamen oefenen en optreden.
Ons programma heeft bestaan uit zingen in de Volckaert met de 3 koningenviering. En ook
concerten, het Vaarts Muziekfeest, Sinterklaasintocht, kerstmarkt, Kerst-inn.
We hebben veel gezongen in de Hubertuskerk maar ook in de andere kerken. Ook in
samenwerking met de andere kinderkoren uit Dongen.
De Hubkes hebben 7 x opgetreden met een musical. Eerst in café-zaal ” ’t Karrewiel” , ook
een keer in het theater van de Volckaert en de laatste jaren bij het Jeugdcentrum KleinDongen-Vaart. Hiervoor kregen we gelukkig veel hulp van o.a. ouders, anders lukt het niet
want dat kost toch veel vrije tijd.
Maar ook fijn was de professionele ondersteuning van René van Smitsound en Annie van
Babor Beauty Spa Dongen.

Ook een flink aantal vrijwilligers van Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart hielpen mee met bv
opbouwen voor een concert en als begeleiding met uitstapjes. Iedereen hartelijk bedankt
daarvoor. Zonder hulp was het voor de koorleiding onmogelijk geweest om zo te draaien.
Caroline en Jenny hebben altijd met plezier het kinderkoor geleid. En als laatste een
bedankje aan al onze (oud)leden, want zonder kinderen die willen meezingen was het
kinderkoor de Hubkes er niet geweest 😉😉

