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Beste Koorvrienden, 
 
Lees vooral over de  

LEDENWERVING; ieders hulp is 
hard nodig als we onze fijne hobby 
willen voortzetten, concerten willen blijven geven, naar 
Engeland willen! Nog een páár jongens erbij betekent dat we 
járen vooruit kunnen; neem ze mee naar de Grote Kerk, 15 
mei! 
 

Op 19 juni a.s. vieren we ons Derde Lustrum: met een 
concert voor de gezinnen en donateurs en daarna de 
feestavond voor leden, hun gezinnen en de oud-leden. Kom 
en Doe Mee!  

Wij gedenken op 4 mei de Doden en  
op 5 mei ’onze Bevrijding’, terwijl nu  
soldaten, ook uit óns land, gevaar  
lopen bij de ’vredige bezetting’ van 
Irak. ‘Direct dreiging’ vanuit Irak kan 
nu ineens niet meer bewezen 
worden. Ging het alleen om olie? 
Wiens land is het eigenlijk; en wie 
speelt er nu de baas? ‘Bevrijding’!? 
 

oorlog scheurt de aarde 
en laadt op ons de schuld 
wij zwijgen 
met gesloten ogen 
ontdaan door het tumult 

 
Het gedicht komt van de dichter Robert Conrad en is gevonden 
op www.nederlands.nl; waar je veel gedichten, proza en 
poëzie kunt vinden. Voor de liefhebber een site met véél 
leesvoer. 
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Waterways concertjes aan 
boord van de “Amadeus  
Symfony”. Twee keer mochten  

we bij de Amerikanen aan boord uit ons 
brede repertoire van alles zingen.  

We kregen veel lovende woorden en verkochten veel CD’s.  
Dit zullen we zeker weer doen als we weer uitgenodigd worden! 
 
En nu: druk aan het voorbereiden voor de Open Repetitie op 15 mei 
in de Grote kerk en de Evensong op 19 juni in de Grote Kerk.  
En tussendoor Gloria, Credo en het Te Deum instuderen! We willen 
voor de zomervakantie het grootste gedeelte al kennen, zodat we al 
een keer samen kunnen repeteren met het orkest van onze vriend 
Hendrik van Wezel: Merwe Symfonietta. 

 
OUDERS, VRIENDEN, BEKENDEN EN 
WIE WEET IK ALLEMAAL: KOM NAAR 
ONZE UITVOERINGEN; NEEM  
JONGENS MEE EN ZORG DAT ZE LID 
WORDEN VAN ONS KOOR. OP DIE 
MANIER KUNNEN WE OOK VOLGEND 
JAAR WEER VERDER EN KAN OOK 
ONZE ENGELANDREIS DOORGANG 
VINDEN!               Groetjes, Jeroen. 

Voetbal is als het 
leven zelve:  
pure kunst met 
maar bitter weinig 
kunstenaars. 

H. Brusselmans  

citaatje 

De “Matthäus Passion” was een geweldig 
project. Om in twee maanden de “Matthäus 
Passion” in te studeren met de mannen van 
het koor was al een hele toer. Maar met 
behulp van een partijen CD voor thuis studie 
kregen we dat ook weer voor elkaar. En dan 
de repetities in maart met de twee COV’s ! 
Een geweldige ervaring, vonden we allemaal.  

Ook dirigent Kees Glaubitz was zeer tevreden. Kees, wanneer je  
deze Koorant leest, hartelijk bedankt voor je geweldig gemotiveerde, 
en vooral positieve houding! Ook de uitvoering ging voorspoedig.  
 
Weer opnieuw de oude vriendschap met dirigent Henri de Graauw 
van het Sacrementskoor uit Breda verstevigd! Henri studeerde 
samen met mij bij de dirigentenopleiding van Joop Schets. We 
hebben ook spijkers met koppen kunnen slaan. Volgend jaar mogen 
de  
jongens van ons koor ook meedoen in de Gorcumse “Matthäus  
Passion”. Zou dat helpen bij de nieuwe ledenwerfactie?  
We hopen van wel. Ook de uitvoeringen van de “Crucifixion” zijn 
goed verlopen. Jammer dat er in Gorinchem zo weinig publiek was. 
Dat zijn we wel anders gewend. Maar de koren en solisten, en 
natuurlijk onze Nico hebben het geweldig goed gedaan!  
 
Maar het leukst van alles vonden de jongens wel de Amadeus  
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Na onze Crucifixion– en  
Matthäus concerten zongen 
we in april tweemaal in 

Dordrecht aan boord van m/s Sym-
phony: Jeroen schreef daar al over… 
 
In deze Koorant staan al meer foto’s die ik maakte (Rein op 
pag. 2; het Koor poserend en in concert op pag. 4 en 5; 
Adriaan op pag. 27); hier de resterende foto’s van het Koor 
en de ’tieners’ (niet iedereen was er, maar het was gezellig!).  

Als ik de foto's uit 
mijn puberteit  
bekijk, ben ik altijd 
blij dat ik mijn zoon 
niet ben. 
 

Simon Carmiggelt 

citaatje 

Als je nog niet zo lang lid bent van een 
koor, is het wel eens moeilijk om je de 
regeltjes, die alle anderen al kennen,  
eigen te maken. Maar sommige regeltjes 
zijn zó logisch, dat iedereen denkt dat 
die niet uitgelegd hoeven te worden… 

Zo was het ook met de 
stropdassen van het koor. 
Iedereen dacht dat Rein wel 
zou weten dat die niet in Cola 
gewassen hoefden te 
worden… maar ja! Rein kwam 
er nét voor het concert bij 
Amadeus Waterways achter, 
dat Cola echt géén wasmiddel 
is! Goed zo! 
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Anne & Harmen bij Koos*, voorafgaand aan het 
vieren van de Paaswake in de Oud-Katholieke 
Kerk. Deze Heren ken je bijna niet meer terug 
van de kleine broekies die ze vroeger waren... 


