
Kerst met een gouden randje 

Na twee veelbewogen jaren waarin maandenlang niet samen gezongen kon worden, 

is het de hoogste tijd voor Weerter Gemengd Koor Vivace om voluit te gaan en het 

50-jarig jubileum (2020) alsnog groots af te ronden. Stem van de toekomst Sophie 

Kok gaat optreden. Voor een extra feestelijk tintje zorgt Salonorkest Da Capo.  

Dit alles onder de muzikale leiding van Dion Ritten en Véron Jongstra. 

Alsof dat allemaal nog niet bijzonder genoeg is, zullen de liederen door Zandprinses 

Rosa van der Vijver uitgebeeld worden in zandtekeningen die geprojecteerd worden 

op een groot scherm. 

 

Rosa van der Vijver leerde van haar vader, Gert van der Vijver, bekend als de 

Zandtovenaar, de fijne kneepjes van het zandschilderen. Vorig jaar deed ze voor de 

derde keer mee met ‘Kerst met de Zandtovenaar’. Ook stond zij tijdens de Christmas 

Show in de ZiggoDome, samen met Edsilia Rombley en OG3NE, en tijdens de EO-

Jongerendag 2016 in het GelreDome. Rosa treedt op voor bedrijven, kerken en 

stichtingen als AFAS, Rijkswaterstaat, HAK,  Smith & Nephew, de Hartstichting,  

Nederland Zingt, de Lentetuin en vele andere. Naast haar werkzaamheden als de 

Zandprinses verzorgt ze ook muzikale optredens met de "Smeding Muziek Band". Op 

het moment is ze bezig met een spectactulaire tour, genaamd 'Muzikale 

Zandverhalen', waarin ze zowel met zand en dans als ook vocaal te bewonderen is.  

 

Salonorkest Da Capo is een klein orkest dat is opgericht in 1985. Het bestaat uit 

beroepsmusici die aan het conservatorium in Maastricht hebben gestudeerd. 

Salonorkest Da Capo is internationaal bekend en vaak te gast bij radioprogramma's. 

Ook maken zij regelmatig tournees door binnen- en buitenland. Da Capo bestaat o.a. 

uit; Marieke Keser (viool), Christianne van Gelder (fluit/piccolo), Alex Geller (cello), 

Constant Notten (piano), Jan Knooren (contrabas) en Paul Jussen 

(slagwerk).Christianne van Gelder en Paul Jussen hebben samen twee zoons, Lucas 

en Arthur Jussen, die inmiddels ook beroemd zijn als jonge getalenteerde pianisten 

die meestal samen optreden. 

 

Sophie Kok (2006) zingt bij Canta Young in Kerkrade en de Limburgse Koorschool 

KOKOZ, die vorig jaar de kinderopera ‘Brundibar’ opvoerde waarin zij een hoofdrol 

vertolkte. Ze is de middelste telg van het muzikale gezin Kok uit Kerkrade. Ze volgt nu 

zanglessen bij Marjan Kuiper en Heidi Pittie. Sophie zit in haar eindexamenjaar op het 

Bernardinuscollege te Heerlen. Ze heeft in 2020 de tweede prijs behaald bij het 

Prinses Christina Concours. Ze vindt het heerlijk om op het podium te staan en treedt 

dan ook regelmatig op met één van de koren, solo of met haar broer Enzo en zus 

Emma. 


