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Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u het 

laatste nummer van de zevende jaargang van 

kringnieuws. De eindredacteur was met buiten-

temperaturen van boven de 30 graden bezig met de 

laatste aanpassingen van dit nummer.  Maar met negen 

pagina’s heeft hij blijkbaar geen last gehad van de hoge 

temperaturen. In dit nummer de verslagen van twee heel 

interessante zangmomenten: de eigen zangavond in 

Philippine en de diocesane zangdag in Breda. Zuster 

Wivina ging naar Hulst voor een mooi gesprek met een 

enthousiaste zanger. Verder de aankondigingen van de 

Algemene Ledenvergadering en het Contactdag Zeeland 

van de koorkring en de dirigenten- en organistendag van 

het diocesaan bestuur. We staan ook even stil bij het 

overlijden van Evert Wagter, voormalig voorzitter van 

het diocesaan bestuur van de NSGV en directeur van de 

Zeeuwse Koorschool. Tot slot ook nog aandacht voor de 

Zeeuws-Vlaamse orgelconcerten en de kinderkoorzang. 

Voor u allen een mooie en prettige zomervakantie. 
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Verslag zangavond 

Vrijdag 16 mei organiseerde het koorkringbestuur weer de jaarlijkse zangavond. Deze keer waren we te gast 
in de Elisabethparochie. In deze parochie zijn nog drie kerkgelegenheden open. In de kerkgelegenheid van 
de H. Maria Hemelvaart in Philippine was de plaats voor de zangavond. Thema dit jaar was 'Zingt met 
elkaar', liederen uit de Vlaamse zangbundel 'Zingt Jubilate'. 

 In 2006 verscheen in Vlaanderen een nieuwe en grondig herwerkte editie van 'Zingt Jubilate', het liedboek 
van de Rooms-Katholieke Kerk. De oude bundel werd kritisch onder het licht gehouden en nieuw materiaal 
werd opgenomen. Liturgie is steeds in beweging en zo ook de kerkmuziek. In Vlaanderen hebben ze dat heel 
goed aangepakt met  componisten en tekstschrijvers met verschillende  achtergronden. Belangrijk is de 
tekst, daar is het waar het allemaal omgaat. De klemtoon in 'Zingt Jubilate' ligt op de samenzang, waarin de 
viering van de eucharistie centraal staat, maar waar voldoende aandacht is voor andere vieringen. Eén van 
de samenstellers en eindredacteur is Ignace Thevelein, verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Bisdom 
Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Het bestuur had Ignace ook dit jaar uitgenodigd om de zangavond 
te leiden. 

Uitgave van: Koorkring Zeeuws-Vlaanderen      Mgr. de Backerestraat 5      4529 GR  Eede                         
secretariaat@koorkringzeeuws-vlaanderen.net      www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu 

mailto:secretariaat@koorkringzeeuws-vlaanderen.net
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Koorkring%20Zeeuws-Vlaanderen/Nieuwsbrief/2011/www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu
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Momenteel staan er in de H. Maria Hemelvaartkerk nog twee orgels, vooraan in de kerk het Verschueren-
koororgel (dat voorheen in de kerk van Sas van Gent stond) en het Pels-orgel (1954) op het oksaal. Een mooi 
orgel, dus togen de deelnemers de trap op om plaats te nemen op de koorzolder. Met 25 deelnemers was het 
een mooi koor met 6 mannenstemmen.  

Bij de samenstelling was gelet op de tijd van het jaar, hoewel de paastijd bijna ten einde is waren er toch nog 
enkele liederen bij. De 50-daagse paastijd eindigt pas op Pinksteren, dus waren er na de zangavond toch nog 
19 dagen te gaan. En daarnaast nog liederen voor de tijd door het jaar. Bij de keuze van de liederen was er 
speciaal op gelet dat ze niet voorkwamen in de Nederlandse zangbundels. Zo hebben de deelnemers, en naar 
we hopen, ook hun koren waar ze lid van zijn nieuw materiaal gekregen. 

Het was een heel inspirerende en leerrijke avond, met uitleg over de liedteksten, de melodie en de 
belangrijke verbinding en eenheid tussen beide en natuurlijk ook over de uitvoeringswijze, waarbij ook deze 
keer weer veel aandacht voor uitspraak, ademhaling, ritme en het tempo. De avond werd besloten met het 
lied 'Uw woord, Heer, heeft een wond're kracht' (ZJ 773). Een algemeen lied voor de tijd door het jaar, met 
een zeer krachtige tekst naar Lucas 4, 18-21. Van bij het eerste begin vertolkt de Schrift de overtuiging dat 
Gods Woord krachtig is, het is scheppend, het bewerkt iets, het blijft niet vruchteloos. En juist dat Woord van 
God komt bij uitstek aan bod in de liturgie. De 'dode letters' worden tot leven gewekt, er wordt aan Gods 
Woord nieuwe adem gegeven, zodat het een Levend Woord kan worden. Het lied staat in een 7/8-maat wat 
de melodie een doorlopende impuls geeft en waardoor er vaart in het lied komt. Met de vreugde en de 
blijheid om de wondere kracht van het Woord ging iedereen na 22.00 uur geïnspireerd naar huis terug. 

 

Het koorkringbestuur bedankt iedereen voor zijn en haar inzet op deze mooie zangavond, met speciale dank 
aan Ignace Thevelein en Marcel Mangnus voor hun muzikaal aandeel in de avond. 

 Voor een fotoreportage van de zangavond klik hier. 

 

http://www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu/mediaalbum/viewitem/168/De_h_maria_hemelvaartkerk_in_philippine
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In deze rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten 

voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina u mee naar Hulst. Zij en u als lezer, bent te 

gast bij ……. Robert van Kerkhoven.  

 

 

In gesprek met… 
 
 
 
  
 

 
 

 

Aangekomen in een rustige en mooie straat met veel bos en groene omgeving, was nummer 6 vlug gevonden. 

Ik was wat vroeger dan afgesproken, maar de afwas was klaar en ik was welkom. 

Robert vroeg zich af hoe wij bij hem terecht waren gekomen. “Er zijn toch wel mensen die meer met muziek 

hebben gedaan dan ik.” Het is zo dat we voor de rubriek ‘In gesprek met…’ om de beurt iemand uit Oost-, 

Midden- en West Zeeuws-Vlaanderen vragen. En iedereen is het waard om gehoord te worden. Robert wilde 

best wel meewerken maar was wel benieuwd naar het resultaat. We begonnen aan het gesprek en op de 

achtergrond werd aan de koffie gewerkt. 

  

Robert vertel eens wat over jezelf. 

 ‘Op deze plaats ben ik op de wereld gekomen als tweede kind. Mijn 

enige zus was toen 13 jaar. Door een groeistoornis ben ik klein 

gebleven. Mijn vader was werkzaam als landarbeider maar had gelukkig 

steeds werk zodat het gezin geen armoede had. In de hele straat 

stonden kleine arbeidershuisjes. Ze werden bewoond door eenvoudige 

mensen met een grote saamhorigheid. In de loop der jaren werden er 

grotere huizen gebouwd.’ 

 

‘Mijn moeder ging ook werken om mijn studie te betalen. Door de 

groeistoornis zou ik geen zwaar werk kunnen doen, maar mijn ouders 

wilden dat ook niet voor mij.  Na de lagere school mocht ik verder leren, 

het was in die tijd niet gebruikelijk. Ik ging naar het lyceum hier in 

Hulst. Ik had geen problemen met de leerstof want ik kon goed leren.’  

  

Waren de buurtkinderen niet jaloers? 

‘Nee, we trokken allemaal samen op, ik was zeker geen eenling. Nadat ik geslaagd was heb ik werk gevonden 

op een kantoor. Met avondcursussen boekhouden heb ik 38 jaar met plezier gewerkt bij Morres en de zaak 

zien groeien. Ik had ook de zorg voor de opleiding van nieuw personeel. Als ik opmerkingen maak is dat 

altijd goed bedoeld, het is om er van te leren. We waren op het werk met drieën die nog de kans kregen om 

met 58 jaar te stoppen met werken. Het was voor mij een hele tijd nadenken wat ik zou doen. Maar 

aangezien er vele veranderingen op komst waren, waar ik het niet mee eens was, heb ik besloten om het 

toch te doen.’ 

 

‘Ik heb altijd bij mijn ouders gewoond. Na het overlijden van mijn vader was ik mantelzorger voor mijn 

moeder. Ik was in mijn vrije tijd volledig bezet door het volleybal, dat was mijn alles. Ik had er plezier in en 

het ging mij goed af. Maar na vele jaren waren de jongeren opeens niet meer zo actief in de club. Hierdoor 

werd het minder leuk en stootte ik taken af. Toen de werkplicht voorbij was, kwam de vraag hoe ik de tijd 

ging invullen. Als jong kind zong ik veel met pit (opa), die enkele huizen verder woonde.  We kwamen als 

jonge gasten in het café samen. Daar kwam ook Guust Pollet, dirigent van het Blaauwe Hoeve Koor. Hij zei 

“Hé Robert, je kunt toch zingen, kom eens naar ons koor”. Dat heb ik dan schoorvoetend gedaan, maar eerst 
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bij het ouderenkoor Viva La Musica. Het was partijen zingen en dat is toch  wat anders dan het zingen 

vroeger. Ik heb tijd nodig voor ik iets kan beslissen. Ik ben gebleven en zing al weer 10 jaar in het koor.’ 

 

‘Ja, en dan zing je in een koor en komt de vraag om ook eens bij een ander koor te komen luisteren. Dat was 

het Blaauwe Hoevekoor wat later werd omgevormd tot ‘Cantallegria’, wat betekent ‘zingen met vreugde’. 

Guust is ziek geworden en later overleden. Noor Gortzak heeft het dirigentschap in de Blaauwe Hoeve 

overgenomen. Al zingend in beide koren, sloeg de liefdesvlam over en ben ik met Annie in de Blaauwe Hoeve 

getrouwd. Mijn moeder is naar het verpleeghuis gegaan en heeft daar een goede oude dag gehad. Na ons 

huwelijk zijn we samen in mijn ouderlijk huis gaan wonen.  Mijn vrouw zwaait de scepter in de bloementuin, 

wat echter steeds moeilijker wordt. Ik doe de groententuin. Daarnaast ben ik penningmeester van 

Cantallegria en doe daarnaast ook nog de secretaris werkzaamheden. Net zoals de meeste koren zijn we ook 

op zoek naar nieuwe leden. Het wordt anders moeizaam om te blijven zingen. Een grote eer vind ik het dat 

wij worden gevraagd voor de dodenherdenking in de Basiliek.’  

  

Na een kijkje te hebben genomen in de beide tuinen neem ik afscheid en bedank Robert voor het boeiend 

gesprek. 
 

 

 
Verslag diocesane zangdag 
Zaterdag 10 mei jl. organiseerde het bestuur van de Diocesane afdeling van de Nederlandse Sint 

Gregoriusvereniging in het bisdom van Breda haar jaarlijkse zangdag. Dit jaar in samenwerking met het 

Vormingscentrum i.o. van het bisdom van Breda en in samenwerking met het project 'Geloven in Muziek' 

van de H. Augustinusparochie Breda. 

Op een regenachtige en winderige zaterdag in mei komen een zeventigtal zangers en zangeressen, en onder 

hen wellicht ook dirigenten, naar de H. Aartsengel Michaëlkerk aan het Hooghout in Breda. Velen zullen de 

kerk kennen van de eucharistieviering bij het RKK in 2012 en 2013. Na de ontvangst met een kopje 

koffie/thee werden we welkom geheten door diaken Vincent de Haas van de Augustinusparochie. Maar de 

deelnemers waren natuurlijk niet alleen gekomen om te luisteren naar woorden. Hoewel dit natuurlijk wel 

de opstap was naar het thema van de dag: 'Het woord dat vleugels kreeg'.  

Het morgengedeelte stond in het teken van het gregoriaans. Op een heel enthousiaste en begrijpelijke 

manier, zeker voor de aanwezigen die nog geen gregoriaans gezongen hadden, ging Wilko Brouwers met de 

volledige groep aan de slag. Spreken en zingen ligt bij het gregoriaans dicht bij elkaar. De groep gaat aan de 

slag met enkele Nederlandse 

zinnen. Al sprekend bepalen we 

het belangrijkste woord. Dat 

woord zal in het gregoriaans een 

woordaccent krijgen of een groepje 

van meerdere noten. Zo stappen 

we over op de Latijnse teksten, de 

communio (communiegezang) 

voor de 33ste zondag door het jaar 

in het B en C-jaar: 

 

 Voorwaar: Ik zeg u: alles wat ge in het gebed vraagt, 
gelooft het dat ge het zult verkrijgen en het zal u gegeven worden. 
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Via een paar stapjes, het eerst op een reciteertoon zingen (la), daarna beginnen en 

eindigen met de grondtoon (re) met het einde van de tweede zin op de si en de 

derde zin op fa kwam er al wat afwisseling in. In de derde stap werden er enkele 

woordaccenten geplaatst en werd er wat meer van de reciteertoon afgeweken. 

Daarna kwam in de vierde stap enkele dubbele noten op woorden of lettergrepen, 

om uiteindelijk te belanden bij de communio zoals hij in het graduale opgenomen is 

(zie de afbeelding hierboven). Natuurlijk niet geheel vlekkeloos werd hij dan ook 

door de groep gezongen. Met andere tips en uitleg over het cursusboek 'Het woord 

dat vleugels kreeg - gregoriaans zingen met kinderen in 20 lessen' 

(dat  verkrijgbaar is bij boekhandel Broekmans & van Poppel) was het tijd voor de 

lunchpauze. Beluister hier de communio. 

Na de lunch werd de groep gesplitst, de ene helft ging met Wilko Brouwers verder aan de slag met 

meerstemmig zingen, vanaf de eenvoudigste vorm: het afwisselen van de vrouwen en mannenstemmen tot 

het vierstemmig zingen van bijvoorbeeld het Veni Sancte Spiritus van Taizé met daartussen door gezongen 

Nederlandse coupletten. De groep proefde ook van het vierstemmig getoonzette Introïtus Spiritus Domini 

van Mathieu Dijker, het Kyrie uit de Christoffelmis en het Beatus Vir van Wilko Brouwers. 

De tweede groep ging aan de slag met stemvorming onderleiding van Bas Ramselaar. Daarin natuurlijk 

aandacht voor de ademinstelling, de houding en de articulatie. Daarna zongen ze samen de bekende 

Paassequentia Victimae paschali laudes en lofzang van Simeon, het Nunc dimittis.  

Na een koffie/theepauze volgende nog de presentatie uit de beide groepen van het verrichte werk. Heel 

voldaan met prachtige ervaringen en tips gingen de deelnemers terug naar huis.  

  

Via deze link komt u op de fotoreportage van de zangdag. 

 

 

Uit het kringbestuur 
 

Algemene Ledenvergadering 

De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 oktober om 10.00 uur op een nog nader te 

bepalen locatie in de H. Maria Sterre der Zee-parochie. Voorafgaand aan de ledenvergadering controleert de 

kascontrole-commissie eerst de boekhouding van het boekjaar 2013-2014. De kascontrolecommissie zal 

hiervan verslag doen tijdens de ledenvergadering. Eind augustus krijgen de koren allemaal een uitnodiging 

voor het bijwonen van de vergadering. Bij de uitnodiging treft u dan ook de contributienota aan voor  2014-

2015. 

 

De kas van de Koorkring is gezond, maar toch een oproep aan alle koren die hun contributie nog niet betaald 

hebben. Graag €15,00 overboeken op IBAN-nummer  NL47 RABO 0308 1557 93 ten name van Koorkring 

Zeeuws-Vlaanderen. Het bestuur is er u dankbaar voor zodat we weer aan de slag kunnen om activiteiten 

voor u te organiseren. 

 

 

https://www.broekmans.com/NL/Bladmuziek
http://www.youtube.com/watch?v=QIEXAoWWEvg
http://www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu/mediaalbum/viewalbumitems/20/Diocesane_zangdag_het_woord_dat_vleugels_kreeg
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Op zaterdag 8 november aanstaande organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland (Koorkring 

Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen) de jaarlijkse studiedag voor koorzangers, dirigenten, 

organisten, pastoraal werkenden. Het thema van de Contactdag Zeeland 2014 is  
 

Geroepen zijn tot …… 
Liederen en gebeden uit Taizé en Iona 

 

Zoals het thema al aangeeft staan dit jaar liederen uit de oecumenische gemeenschappen van het Franse 

Taizé en het Schotse Iona centraal. Vanuit beide gemeenschappen komen liederen met eenvoudige en 

meditatieve melodieën. Vele jongeren bezoeken, voornamelijk in de zomermaanden, de gemeenschap in 

Taizé. De studiedag wordt dit jaar georganiseerd in de H. Eligiuskerk en parochiezaal aan de Burg. 

Lewestraat 11 te Lewedorp.  Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek op het bisdomkantoor en dirigent 

van de kathedrale cantorij, en Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordusbasiliek in Hulst, verlenen 

hun medewerking. 

Programma van de dag: 
09.30 uur   ontvangst met koffie/thee 
10.00 uur   welkomstwoord 
10.05 – 11.40 uur  ‘samen zingen’  1 

liederen uit Taizé en Iona  
11.40 – 12.00 uur  uitleg over Taizé en Iona  
12.00 – 12.45 uur  lunch 
12.45 – 14.15 uur  ‘samen zingen’ 2 
14.15 – 14.30 uur  pauze 
14.30 - 15.00 uur  afsluitende meditatieve viering 
15.00 uur   einde 
 

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven: ·  

* Contactdag Zeeland    Mgr. de Backerestraat 5     4529 GR  Eede   

*  per e-mail:  contactdag.zeeland@skynet.be 

 

 

* de bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over  

   te maken op IBAN-nummer NL61 INGB 0006 7074 42  

   ten name van Contactdag Zeeland   Hoogvogelstraat 5    4515 BD  IJzendijke 

 

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de 

aanmelding doorgeven.  

 

mailto:contactdag.zeeland@skynet.be
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Uit het diocesaan bestuur 
 

 

 
Evert Wagter overleden 

Op vrijdag 25 april is organist en kerkmusicus 

Evert Wagter op 54-jarige leeftijd overleden. 

Wagter was bekend als dirigent-organist van de 

rooms-katholieke Maria Magdalenakerk te Goes en 

directeur van de Zeeuwse Koorschool. Wagter werd 

in 1960 geboren in Zwolle. Hij studeerde 

koordirectie, kerkmuziek en orgel aan het 

Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het 

Conservatorium te Utrecht. 

 

Als dirigent-organist was hij verbonden aan                                                                                                            

parochies in Tiel, Houten en Poeldijk voordat hij in 2007 werd aangesteld als directeur van de Stichting De 

Zeeuwse Koorschool in Goes, waarvan hij ook dirigent van het jongenskoor was. Hij bekleedde die functie tot 

de opheffing van de koorschool in 2012. Van 2007 tot  2013 was hij tevens dirigent-organist van de H. Maria-

Magdalenakerk in Goes. 

 

Evert Wagter was bestuurslid  van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK). Bij de 

eindexamens Kerkmuziek aan de conservatoria was hij gecommitteerde namens de Rooms-Katholieke Kerk. 

Daarnaast was hij actief binnen de NSGV, de vereniging voor liturgische muziek in de Rooms-Katholieke 

Kerk.  Zo was hij onder meer voorzitter van het bestuur van de NSGV in het Bisdom Breda. 

Naast zijn werk als kerkmusicus zette Wagter zich onder meer in als lid van de Culturele Raad van Goes, in 

de gemeentepolitiek, als columnist en muziekrecensent. 

  

Evert Wagter overleed in de nacht van 25 april na een ziekbed in het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede. 

 

 

Dirigenten- en organistendag 

De jaarlijkse dirigenten- en organistendag van de diocesane NSGV gaat door op zaterdag 4 oktober 

aanstaande in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan 63 te Oosterhout. Thema dit jaar is: ‘werken aan de 

basis: basisvorming voor dirigenten van (kinder)koren. De kosten bedragen € 15,00. 

Meer informatie kunt u krijgen bij Jan Schuurmans. 
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Masterclass Koorzang en Directie 
 

Inmiddels is het een traditie op het Podium: een hele dag 

zingen en dirigeren onder de bezielende leiding van Hans 

Smout (voormalig docent koordirectie conservatorium 

Tilburg) en Frank Hermans (Bas –bariton en zangpedagoog).  

Een groep van circa 30 zangers en zangeressen gaat aan de 

slag met van tevoren thuis bestudeerde vocale muziek. Er 

wordt gewerkt aan stemtechniek, aan koorvorming, 

koorklank, dynamiek, dictie en alle andere facetten die 

koorzang tot een boeiend geheel maken.  Ook koordirigenten 

worden bijgeschoold, o.a. in slagtechniek en uitvoeringspraktijk. 

Als thema is gekozen: “de liefde bezongen”. Een onderwerp waaraan door de eeuwen heen in alle soorten 

muziek aandacht is en wordt gegeven. Zowel in de wereldlijke als in de geestelijke muziek is “de liefde” 

onuitputtelijk en gevarieerd bezongen.  

 

‘s Avonds is er een afsluitend concert. Daarin wordt solistisch, door Frank Hermans, en in ensembleverband 

(door de cursisten die onder leiding van Hans Smout het koor vormen) getoond wat er allemaal is 

bestudeerd en geleerd deze dag. Behalve de a capella werken wordt de muziek aan de vleugel en/of het orgel 

begeleid door Rien Balkenende. Kom en laat u verrassen: overdag als deelnemer aan de masterclass, of ’s 

avonds als luisteraar. 

 

Meedoen?  

Koorervaring en beheersing van het notenschrift is wel vereist. De muziek wordt u vooraf toegezonden, 

zodat u thuis noten kunt studeren en op 27 september de stukken kent. Evenals vorige jaren een 

enerverende en plezierige dag waar zangers en dirigenten véél van opsteken voor hun eigen praktijk.  

Aanmelden: ruim van te voren via 0115-611875, 06-54225226 of via e-mail van het Podium , vermeld uw 

voornaam, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, zanger met stem of dirigent.  

De kostenbedragen € 40,00, inclusief bladmuziek, koffie, thee en een eenvoudige maaltijd. 

 
Reserveren voor het concert kan via de website van het Podium. 

 
 
 

Orgelconcerten in Zeeuws-Vlaanderen 

De concerten in onze regio zijn al in volle gang, maar er resten er nog enkele, waar we u als lezer van harte 

voor uitnodigen.  U kunt nog luisteren naar de mooie klanken van het Loys Isoré-orgel uit de Hulsterse 

basiliek en die van het Pels-orgel in Sas van Gent. 

 

H. Willibrordusbasiliek te Hulst 

Het slotconcert van de cyclus in Hulst: 

vrijdag 1 augustus  Bernard Winsemius (Nederland) 

Het concert begint om 20.00 uur. 

 

mailto:info@podiumvanzaamslag.nl
http://www.podiumvanzaamslag.nl/reserveren/index.php
http://www.podiumvanzaamslag.nl/reserveren/index.php
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Het volgende nummer van Kringnieuws verschijnt medio november 2014.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk 7 november 2014. 
 
De Koorkring Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van het diocesaan bestuur van de 
 Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom van Breda. 
 

H. Maria Hemelvaartskerk te Sas van Gent 

vrijdag 25 juli  Ludo Geloen (België) 

vrijdag 8 augustus Ad van de Wege (Aardenburg – Nederland) 

vrijdag 22 augustus Ruud Huijbrechts (Nederland) 

De concerten beginnen telkens om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

Kinderkoordag  
 

Stichting Koorplein Noord-Brabant  
organiseert van 20 tot en met 22 augustus 
2014 de Toontje Hoger Kinderkoordagen met 
als thema: ‘op weg naar….’. 
 
* drie dagen lekker zingen inclusief twee   
   overnachtigen. 
* van 60 tot 80 kinderen/ jeugdigen  
   van 8 tot en met 17 jaar, in drie of  
   vier koorgroepen. 
* onder leiding van een professionale  
   kinderkoordirigent: Harrie Sponken. 
* gedegen training en scholing ter voorbereiding op enkele  uitvoeringen in het seizoen 2014 –   2015. 
* met leuke en verrassende muziek. 
* met veel ontspanning en plezier. 
 
 

De Kinderkoordagen gaan door in 
Conferentiecentrum Hoeven 
Hofstraat 8 
4741 AK  Hoeven 
 
Iedereen tussen de 8 en 17 jaar is van harte  
welkom, ook oud-deelnemers zijn welkom. 
 
De kosten voor de drie dagen bedragen  
€ 80,00 per persoon, dit is inclusief de twee 
overnachtingen, eten en activiteiten. 
 
Er zijn maximum 80 plaatsen, dus inschrijving 
geschiedt in volgorde van binnenkomst. 
 
Opgave via de website van Koorplein. 
 

 
 
 

http://www.koorplein.nl/project-inschrijven.php?id=1

