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Het kinderkoor ‘De Fontein’ is in 1994 opgericht. Het bestaat nu ruim 20 jaar! 
Het koor bestaat uit ca. 40 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. 
De leden zijn afkomstig uit Genderen en uit omringende plaatsen in de regio Altena. 
 
Repetities 

De koorrepetities zijn op vrijdagavond van 18.30 – 19.30 uur in zaal 5 van de Gereformeerde Kerk te 
Genderen. 
Tijdens de schoolvakanties (in de gemeente Aalburg) zijn er geen koorrepetities. 
 
Het koor wordt geleid door: Lennie van Zandwijk dirigente 
 Witboomstraat 35b, Veen tel. 0416-692155 
 Email: Lennie.vanzandwijk@gmail.com 
 
en wordt bij gelegenheid begeleid door enkele muzikanten. 
 
Het repertoire bestaat uit christelijke liederen. Het koor verleent verscheidene keren per jaar haar 
medewerking tijdens kerkdiensten, zangdiensten en andere gelegenheden waar Gods woord centraal 
staat. 
Van de koorleden wordt verwacht dat ze trouw de repetities bezoeken en meezingen tijdens een 
optreden. We stellen het op prijs als de koorleden tijdens de kooruitvoeringen gepaste, maar toch 
vrolijke, kleurige kleding dragen. 
De contributie bedraagt 15 euro per kind. Het seizoen loopt gelijk met het schooljaar. Bij aanmelding 
vanaf januari bedraagt de contributie € 7,50. 
 
Bestuur 

Het bestuur van het kinderkoor wordt gevormd door: 
 
Sandra Visser, Weteringshof 3, Genderen tel. 0416-353420 voorzitter 
 Email: savisser@kpnmail.nl 
Jeroen van Wees, Ruiterhof 19, Genderen tel. 0416-380918 secretaris 
 Email: kinderkoorDeFontein@gmail.com 

Wietse van Mersbergen, Hoefstraat 18, Genderen tel. 0416-351433 penningmeester 
 Email: mersbergenwm@zonnet.nl 
Tea van Rijswijk, Broeksestraat 40, Babyloniënbroek tel. 0416-352030 algemene zaken 
 Email: a.van.ryswyk@kpnplanet.nl 
Huiberdine Bouman, Burg. Scholtenlaan 24, Andel tel. 0183-511091  algemene zaken 
 Email: huiberdine@hotmail.com 
 
Digitale Media 

Om u af en toe foto’s van onder andere de optredens te kunnen laten zien, hebben we een 

pagina gemaakt voor het kinderkoor. 
Hierop kunnen we korte berichtjes en vooral foto’s plaatsen, zodat we de foto’s niet allemaal per email 
hoeven te sturen. 
Hiervoor zijn deze vaak te groot. U kunt deze dan bekijken wanneer het u uitkomt en eventueel 
overnemen. 
U hoeft hiervoor niet persé zelf een Facebook account te hebben. Klik op onderstaande link, dan op 
“Foto’s”, vervolgens op “Albums”. 
U vindt onze Facebook pagina op: http://www.facebook.com/KinderkoorDeFontein 
 

Ook kunt u enkele filmpjes van het kinderkoor vinden op ons kanaal: 
http://www.youtube.com/user/KinderkoorDeFontein 
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