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Kooragenda  
 
17 november St. Ceciliamis 
25 december H. Mis Eerste Kerstdag 
12 januari Nieuwjaarsconcert 
5 februari Meezingavond 
 
 
 

  

 

2 

Woord van de redactie 
 
Beste koorleden, 
 
Voor jullie weer een verse koorklanken. De redactieleden hebben 
weer met veel plezier gewerkt aan de invulling van deze uitgave.  
Onze vereniging heeft de afgelopen periode afscheid moeten 
nemen van twee trouwe koorleden. Tiny Joosten, die vanaf de 
oprichting van ons koor lid is geweest en die zich op verschillende 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging.  
Ook hebben we afscheid moeten nemen van Henk Derksen.  
Zowel Tiny als Henk hebben dapper gestreden tegen de vreselijke 
ziekte kanker.  
 
Gedurende hun ziekte hebben zij zich telkens kunnen vasthouden 
aan de fijne repetitieavonden en contacten met koorleden. 
Beiden zullen we erg missen. In deze uitgave wordt uitgebreid stil 
gestaan bij Tiny en Henk. Voor wat zij voor onze vereniging 
allemaal betekend hebben.  
 
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Jan Heijmen, 
de man van Greet. Jan was een trouwe ‘Vriend van Vivace’ en 
heeft regelmatig meegeholpen bij het opbouwen voor- en na een 
concert.  
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Ondanks de verdrietige momenten, kunnen we ook terugkijken 
op een aantal mooie evenementen van ons koor. We zullen 
verslag doen van het mooie nazomerconcert dat als thema droeg 
‘musical meets classic’.  
 
Ook kijken we terug op de Fancy Fair op zondag 14 oktober. We 
geven dit jaar zelf geen kerstconcert, maar kunnen wel, 
bijvoorbeeld, naar de Negende van Beethoven, lees daar meer 
over. 
 
Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze Koorklanken en 
hoop dat jullie een schitterend najaar hebben! 
 
Namens de redactie, 
Sander den Os  
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Redactioneel  
	
Koor opgericht: 1 november 1969 
Bankrelatie: Rabobank Rijk van Nijmegen  
Rek.no.: NL87 RABO 0134413814 
Contributie per maand: € 14 (€ 7 jeugdleden) 
Repetitieavond Iedere dinsdag 20:00 – 22:00 uur 
Repetitieruimte: De Duffelt, Gengske 10  
Bestuur Vivace: Cor Joosten,   int.voorzitter/secretaris 
 Sander den Os,   penningmeester 
 Romunde Sissingh bestuurslid 
 Elise Hesselink   bestuurslid 
 Stef de Kleijn  bestuurslid 
Dirigent: Frans Coerwinkel 
Organist/pianist: Wouter Broens 
Redactie: Bep Kooloos, Elise Hesselink, Ben Janssen,  

Tineke Mulders, Sander den Os 
Redactieadres: Nielingen 48 Millingen aan de Rijn  
E-mailadres: bepkooloos@kpnmail.nl / 

sanderdenos@gmail.com  
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Projectkoor Heilig 
Landstichting: 
Allerzielenconcert 

Binnenkort zijn er weer uitvoeringen van het Projectkoor Heilig 
Landstichting. Onder de titel “Song of Gratitude” zingt het koor 
ook dit jaar weer een prachtig programma dat aansluit bij het 
Allerzielenthema. De koormuziek is zorgvuldig gekozen en is 
afkomstig uit zowel religieuze als wereldlijke tradities. 
Het koor staat onder leiding van Sophia Brink en wordt op orgel 
begeleid door Tommy van Doorn. Dit jaar zingen koorleden Elske, 
Yvonne, Gonnie en Jacqueline mee. 
Zaterdag 3 november: Corneliuskerk in Beuningen (15.00 uur) en 
Sint Elisabethkerk in Grage (20.00 uur). 
Zondag 4 november: Cenakelkerk Heilig Landstichting (15.00 uur). 
De deuren gaan een half uur voor aanvang open en de toegang is 
gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. 
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Sopraan Claudia Wijers heeft aan de Hogeschool voor Kunsten te 
Arnhem gestudeerd. In juni 1998 heeft zij het diploma docerend 
musicus behaald. In juni 2001 is Claudia afgestudeerd als 
uitvoerend musicus aan de Messiaen-Academie. Daarnaast heeft 
zij masterclasses gevolgd bij o.a. Jard van Nas.   
 
Zij heeft als soliste deelgenomen aan diverse operaproductie 
zoals “die Zauberflöte” en “Nozze di Figaro” beiden opera’s van 
Mozart en de opera “Faust” van Gounod en de musical 
“Showboat” van Jerome Kent. 
 
Ook op het gebied van oratorium zingt zij onder meer “Stabat 
Mater” van Pergolesi, de Johannes Passion en het 
Weihnachtsoratorium van Bach en het requiem van Mozart. 
Tevens treedt zij regelmatig op als gastsoliste in ons land maar 
ook in Duitsland. Als freelancer is zij verbonden aan het koor van 
de Nederlandse opera en van de Nationale Reisopera, het Groot 
Omroepkoor en het Amsterdams Baroque Choir van Ton 
Koopmans.   Claudia is zangpedagoge in Elst. 
 
door Ben Janssen 
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Natuurlijk zal er hier en daar iets mis zijn gegaan, maar dat hoort 
er kennelijk bij, hoewel Frans het met dit laatste niet eens zal zijn.    
Complimenten voor Gonnie, Els en Linda (in willekeurige 
volgorde) voor hun solo optreden bij “don’t cry for me 
Argentina”. Je moet het met zijn drieën maar doen, waarbij het 
moeilijkste is om deze prachtige melodie als één stem te laten 
klinken op de wijze zoals Julie Covington of Madonna deze song 
ooit hebben vertolkt. 
Een groot compliment is zeker op zijn plaats voor Wouter Broens 
aan de piano.  
Niet alleen zijn begeleiding van ons koor en zijn piano- 
intermezzo, die waren weer -  zoals wij gewend zijn - van klasse, 
maar zeker ook zijn begeleiding van Claudia Wijers, onze 
gastzangeres. Zijn bijdrage aan de “West Side Story” was 
indrukwekkend te noemen. Het zal Wouter heel wat uren gekost 
hebben om het hele programma van het koor, maar zeker ook 
van Claudia te beheersen.  
 
Indrukwekkend was het optreden van Claudia Wijers met 
eveneens een mix van werken uit musicals, opera en operette. 
Wat een volume, wat een voordracht, welke vooral tot 
uitdrukking kwam bij het werk “Voi, che sapete” uit “Nozze di 
Figaro” van Mozart.  
Vivace heeft er geen spijt van Claudia te hebben uitgenodigd voor 
dit concert. Zij is een zeer veelzijdig sopraan. 
 
Vivace heeft het publiek een hele fijne muzikale middag bezorgd. 
Het koor kan terugzien op een uitstekende prestatie onder leiding 
van dirigent Frans Coerwinkel.         
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Tiny Joosten 
 
Groot was de verslagenheid en ongeloof 
binnen het koor toen we tijdens de eerste 
koorrepetitie na de vakantie hoorden dat 
het zo slecht ging met Tiny. 
Tiny, het altijd vrolijke koorlid, dat al zo 
vaak ziek was geweest en steeds weer 
nieuwe behandelingen onderging en de 
kracht vond om weer de strijd aan te gaan 
tegen de kanker. Ik heb met bewondering 
gekeken naar de moed waarmee ze tegen 
haar ziekte vocht. 
 
Ik had het idee dat Tiny vond dat haar rol in de luwte was, terwijl 
Cor in de schijnwerpers stond. 
Zij hield er niet van dat de aandacht op haar was gevestigd. Zelfs 
niet toen Tiny steeds zieker werd en niet meer op de repetitie 
kwam en Cor op verzoek van koorleden tijdens een repetitie 
vertelde hoe het met haar ging. Toen ze dat later hoorde, nam ze 
het Cor bijna kwalijk, maar hij wist dat wij als koorleden oprecht 
in haar geïnteresseerd waren. 
 
Toch was Tiny heel erg blij dat het bestuur van Vivace haar op 
haar ziekbed uitgebreid heeft gehuldigd met haar 50-jarig 
jubileum, met alle bijbehorende versierselen. Zij was vanaf de 
oprichting actief bij het koor. Ze heeft door de jaren heen, heel 
wat wisselingen van koorleden, besturen en dirigenten 
meegemaakt en was een van de vaste pijlers van het koor, met 
ruime muzikale ervaring ook buiten Vivace, waardoor veel 
muziekstukken voor haar geen abracadabra waren. 
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En het was mooi om te zien, hoe Tiny als oudgediende, het 
destijds nieuwe koorlid Riny Blom onder haar hoede nam, om ook 
haar de beginselen van koormuziek bij te brengen. Het is zo fijn 
als een nieuweling een beetje hulp krijgt. Wat me ook bijbleef 
waren de geruststellende woorden die ze uitsprak naar de 
nieuwe koorleden op weg naar een concert. Dat was zo heerlijk. 
En het was duidelijk te zien dat het plezier voor het zingen er bij 
haar vanaf spatte. 
Helaas hebben we als koor 29 augustus jl. haar uitvaart moeten 
zingen. En heeft Vivace te vroeg afscheid van haar moeten 
nemen. We zullen haar vrolijke lach en om wie ze was, zeker gaan 
missen.  
 
We wensen Cor, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie 
heel veel sterkte met dit verlies.  
 
Tineke 
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Ook heeft het koor geleerd “rust-maten” te tellen, dus niet te 
wachten op een teken van de dirigent. De eerste 5 maten bij 
“Summertime” was de oefenstof, maar het viel niet mee om dit 
ook onder de knie te krijgen!!  
Maar wij kunnen terugzien op een hele leerzame periode. 
 

 
 
Het concert 
Een overvolle kerk van overal vandaan, een verwachtingsvol 
publiek en een enthousiaste Frans waren de ingrediënten voor 
het koor om er een geweldige concertmiddag van te maken. 
Een afwachtend publiek na het eerste werk “Sommerlied” sloeg 
al gauw om in een enthousiast publiek. 
Zij hebben genoten van de bekende werken. Bij de “Barkarole” en 
het “Vilja Lied” deinden en zongen onze oud-leden Liesl en Carin 
zelfs mee en zij niet alleen. 
Indrukwekkend bij “one hand, one heart”, “you’ll never walk 
alone” was de stilte van het publiek na de laatste noot, maar het 
enthousiasme daarna was er een om van te genieten. En “The 
Phantom of the Opera” heeft het publiek zeer bekoord, gelet op 
hun reactie, maar ook van de eigen koorleden. 
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De repetities 
Het opgestelde programma door de muziekcommissie met een 
mix van werken uit musicals, operettes en opera’s heeft de 
koorleden uiteindelijk geënthousiasmeerd en er is met veel 
plezier gerepeteerd, maar het ging niet allemaal vanzelf. Wij 
hebben de handen er aan vol gehad om het programma op basis 
van de eisen van Frans onder de knie te krijgen.  
 
Wat is er gerepeteerd op “The Phantom of the Opera” met zijn 
vele maat- en tempowisselingen en niet te vergeten het verschil 
tussen Piano (zacht) en Forte (hard) en alles wat daar tussen in 
zit. Ook het “Sommerlied” kostte nogal wat tijd om dit werkje 
onder de knie te krijgen, vooral nadat Frans ook de andere 
groepen de sopraanstem liet zingen. Wellicht is dat ook één van 
de redenen geweest dat het “lebhaft” met een tempo van 144 
bleef staan op een tempo van rond de 120. 
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Concert Musical meets 
classic: een beleving! 
 
Er is  veel water door de Rijn of beter gezegd het 
Bijlandschkanaal gestroomd om een programmering voor dit 
concert op te stellen, dat gedragen werd door de koorleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzet programma 
De eerste opzet, een concert met alleen musical werken, stuitte 
op weerstand bij een deel van het koor. 
Vivace is immers een koor met een klassiek genre en alleen 
musical werken op een concert is te eenzijdig was een veel 
gehoord argument. Een snelle schriftelijke enquête tijdens de 
jaarvergadering bevestigde dit argument. Het genre opera en 
operette en kerkmuziek scoorden hoog.  
Hoewel…. ”The Phantom of the Opera “ is toch ook een 
klassieker, maar wel uit een ander genre!  Overigens was dit geen 
verrassende uitslag, want een aantal jaren geleden was immers 
dit onderwerp ook al aan de orde geweest en was ook de uitslag 
hetzelfde;  “Vivace is een koor met een klassiek genre.”   
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….mijn broer uit Zoetermeer, die het concert ‘Musical meets 
Classic’ bijwoonde, vroeg hoe jong die mevrouw daar vooraan 
was. Ik gaf als antwoord: zo rond de 80. Blijkt Tonny al richting 90 
te lopen! En Frans zei laatst nog tegen haar: “Kom op Tonny, wat 
harder zingen, je bent in de bloei van je leven!” 
 

….er weinig vakantiepret 
te beleven viel deze 
zomer bij Vivace. In de 
vorige Koorklanken was 
een fijne fotowedstrijd 
aangekondigd. Iedereen 

kon zijn/haar mooiste vakantiefoto insturen. Het was voor de 
professionele jury bijzonder moeilijk een keuze te maken uit de 
foto’s: er kwam er namelijk niet eentje binnen……. 
 
….een aantal koorleden best moeite had met het zelf tellen van 
de 5 rustmaten voor ‘Summertime’? Als reactie hierop schrijft 
Ben Janssen: “ In een van mijn concerten bij het fanfare orkest St 
Cecilia had ik 67 maten rust, 4 kwartsmaat (dus 4x 67) met 
andante tempo (langzaam).  
Dat is allemaal niet zo erg, maar als dirigent Dick Bolt tijdens de 
repetitie stopt en uitleg geeft en weer vooraan begint en niet één 
keer maar meerdere keren, dan is de lol zo over. Ik heb er 
overigens geen trauma aan overgehouden.” 
 
…het tof is als je iets hoort of ziet dat mooi (of minder mooi) in de 
‘Wist u datjes’ meegenomen kan worden en dat dan aan Bep 
doorgeeft! 
 
Bep 
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De Heilige Cecilia 
 
Ons koor staat aan de vooravond van een 
van de traditionele optredens, namelijk, de 
mis in november.  
Waarom dit traditionele optreden en het 
feest daarna (althans voor een aantal jaren 
terug) en wat weten wij Cecilia. 
 
Een verhaal. 
 
 Cecilia (latijn; Caecilia) is een Romeinse martelares en heilige in 
de Katholieke Kerk Haar geboortedatum is onbekend; omstreeks 
230 na Cr zou zij gestorven zijn. Volgens de legende kwam zij uit 
een Romeins voorname familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen 
te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. 
Zij vond troost in de muziek. En zo werd zij na haar marteldood 
de patrones van musici, kerkmuziek, instrumentenmakers en 
dichters. 
 
Cecilia is een van de zeven primaire heiligen. Deze zeven vrouwen 
worden genoemd in de eerste Romeinse Canon. 
Dit patronaat schap is gebaseerd op een verkeerde opvatting van 
de antifoon van de vespers. Een antifoon of beurtzang is een vers 
dat gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een 
psalm tijdens de mis. 
 
De naam- of feestdag van Cecilia is 22 november. De antifoon van 
de vespers op haar feestdag luidt als volgt; 
    



 

11 

Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino 
decantabat  
dicens fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut 
non confundar 
 
De verwijzingen naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) 
hebben te maken met het feestgedruis op de bruiloft van Cecilia. 
De zin wil zeggen dat zij zich “te midden van de feestmuziek” in 
haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht 
haar maagdelijkheid (corpus immaculatum) te kunnen bewaren. 
Dit lukt haar, want zij vertelt haar echtgenoot Valerianus, dat zij 
een beschermengel heeft. Valerianus komt tot inzicht en 
bekering. Beiden sterven vervolgens als martelaren onder een 
hernieuwde vlaag van christenvervolging. 
 
Als patrones van muzikanten zijn talrijke muziekverenigingen en 
koren naar haar vernoemd 
Zelfs was Cecilia inspiratiebron van vele composities, zoals Henry 
Purcells hymne “Hail!  Bright Cecilia” uit 1692 en is terug te 
vinden op YouTube in verschillende uitvoeringen. 
Wij zelf kennen een recentere compositie uit 2014, Missa Santa 
Cecilia, van Jacob de Haan. Ook deze mis is terug te vinden op 
YouTube van Wil Gipman. 
 
Bron: Wikipedia  
Ben Janssen 
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….., als de dames de Barkarole zingen, zij zich moeten 
voorstellen dat Frans dan op zijn harpje meespeelt. Dat 
het dan lieflijk en gevoelig wordt……….Het is vast waar: 
het applaus loog er niet om op 30 september. 

 
….dat het jammer is dat Anne 
Bolhuis zo’n eind weg woont. 
Wat een prachtige stem heeft 
zij. We hoorden haar in 
Kekerdom tijdens de Landschapsparade-dag onder andere het 
Hallelujah (Leonard Cohen) zingen. Zij zou een mooie (letterlijk en 
figuurlijk) aanwinst voor ons koor kunnen zijn. 
 
….het de mannen van ons koor echt moeilijk viel het Sommerlied, 
met name de sopraanpartij, onder de knie te krijgen. Frans 
raadde de mannen aan bij Bep te gaan ontbijten en oefenen, daar 
zij te kennen gaf ’s ochtends al om half 8 met dat lied in de weer 
te zijn. Wie kwamen er? Niemand: de bangerds! 
 
…ja, die pilletjes hè?  
Als er druk op de ketel staat; de mannen 
weer zitten te kletsen terwijl Frans iets aan 
het uitleggen is; de sopranen te laag gaan 
hangen, de alten niet vet genoeg voor hun 
partij uitkomen, het bloedheet is in de 
Spiegelzaal en Cees nog een spannende vraag heeft…….en je hebt 
je pilletjes nog niet genomen?  
Wat een bar leven heeft een dirigent! 
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Wist U datjes 
	
….het ons hele dorp is opgevallen dat wij, koorleden, er daags 
voor het concert zo uitgestreken bij liepen? Dat komt omdat we 
allemaal de raad van Frans ter harte namen en dus veel naar de 
midifiles luisterden tijdens het strijken van de was. 

 
….. Cor ons, voorafgaand aan een repetitie, op wel 
zeer ludieke wijze ging informeren over wat ons te 
wachten stond? Hij nam het woord, begon 
geheimzinnig te kijken en zei: “Ik zal voor jullie vast 
een stukje van de luier oplichten.” Nou, daar waren 
we blij mee! 
 
 

..de dames na de workshop zang van Bernadette 
Ritzen nog heerlijk die middag op een terras in 
het zonnetje hebben vertoefd? Dat had een 
aantal mannen ook wel gewild, dus zij vragen of 
ze voortaan als eerste aan de beurt zijn bij een 
volgende gelegenheid. 
 

… ik het als ex stadse bewonderens-
waardig vind dat Annelies zo in haar 
eentje die hele kerk in ons dorp zowat 
blijkt te runnen. Kom je haar tegen bij 
Appie: heeft ze net de klokken geluid; liet 
je iets in de kerk liggen en ga je terug, is zij 
daar moederziel alleen alles aan het 
afsluiten. In de stad is zoiets 
onvoorstelbaar! 

 

12 

 
  



 

13 

Het woord is aan Hein 
 
Velen van ons werden – niet blij - 
verrast door het opzeggen van het 
actief lidmaatschap van Hein van 
Santvoord aan het begin van de 
eerste repetitie na de vakantie. In 
dit interview met de redactie van 
Koorklanken (Bep en Ben) licht 
Hein toe waarom hij niet langer de 
tenoren komt versterken. 
 
Hein heeft al langer last van zijn ogen. Daarbij komt dat Millingen 
toch wel een eind weg is van Groesbeek, waar Hein woont. Hij 
vond het toch al geen fijne weg om te rijden, vooral na de 
rotonde bij de Hubertusweg richting Millingen en natuurlijk ook 
de Kapitteldijk vond hij een crime. Het slechter zien en het 
aankomende winterweer heeft Hein doen besluiten om aan het 
begin van een nieuw seizoen te stoppen als actief lid.  
“Ik aarzelde al een tijd” zegt Hein, maar bleef onder meer voor 
het goede koor en omdat hij vanaf het begin van zijn 
lidmaatschap in 2014 Miriam heeft meegenomen naar de 
repetitie; later kreeg ook Cora een lift. Hein vond het best een 
onaangenaam idee om de dames in de steek te laten. 
  
Van Randstad naar Groesbeek    
Hein is geboren in Scheveningen en heeft daar tot zijn militaire 
diensttijd gewoond. Via Tilburg, Utrecht, Den Haag en Rijswijk is 
hij met zijn echtgenote Do in 2006 in Groesbeek neergestreken.  
Al de jaren vóór Groesbeek hebben Hein en Do op een 
bovenwoning gewoond, wat Hein altijd prettig heeft gevonden. 
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Met enkel deze symfonie in je oren verlaat je de zaal met het hart 
vol muziek. Beethoven heeft bijna zijn leven lang het verlangen 
gehad een groots werk te scheppen waarin hij al zijn muzikale 
maar ook zijn diepste menselijke gevoelens kwijt kon. Zeker na 
alle ellende van Napoleon in het Europa van het begin van de 19e 
eeuw, die hij aan den lijve had ondervonden, droomde hij van 
een wereld van vrede en saamhorigheid.  

Betere mensheid 
Beethoven is niet over een nacht ijs gegaan. Jaren heeft hij 
geschreven, getwijfeld, geschrapt en weer herschreven aan deze 
symfonie. Tot hij besefte dat muziek alleen niet genoeg was, 
maar er ook woorden bij nodig waren. Met de tekst van Schillers 
Ode an die Freude, gevat in een directe zeer aansprekende 
melodie kon hij zijn visioen over een betere mensheid werkelijk 
gestalte geven. Nog steeds spreekt deze symfonie, die jubelt van 
vrede, vreugde en vriendschap tot vrijwel ieders verbeelding. 
Iedereen kent de beroemde melodie van het slotkoor, kan het 
meezingen en de grootsheid ervan ervaren. Daarmee behoort 
Beethovens Negende tot één van de meest indrukwekkende 
iconen van de Europese cultuur. Met grote solisten als Ilse 
Eerens, Rosanne van Sandwijk, Marcel Beekman en Andrew 
Schroeder en het Nederlands Concertkoor brengt Het Gelders 
Orkest je zo een kerstconcert van uitzonderlijke klasse. 

De tekst is met toestemming overgenomen van de website van 
het Gelders Orkest. 
P.S. Dick Bolt gaat er van uit dat we met een bus vol vanuit 
Millingen naar Nijmegen komen. 
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Kerstconcert 2018 
Hoezo kerstconcert 2018, dat gaan we toch 
niet uitvoeren dit jaar?  
We gaan toch voor het Nieuwjaarsconcert 
in het kader van ons 50-jarig bestaan? 
Inderdaad, alhoewel sommigen binnen ons 
koor het wel heel jammer vinden.  
Echter, bekijk het ook eens van de andere 
kant. We kunnen dit jaar zelf ook gaan 
genieten van een kerstconcert, uitgevoerd 
door anderen.  
En wat zou je denken van het Kerstconcert Beethoven Negen op 
20 december, uitgevoerd door het Gelders Orkest met de, ook 
door ons ooit gezongen, beroemde finale: ‘Ode an die Freude’ 
met koor en solistenkwartet?  
 
Een indrukwekkende “Ode an die Freude” 
De kerstboodschap van gastdirigent Claus Peter Flor, Het Gelders 
Orkest, grote solisten en het Nederlands Concertkoor is duidelijk. 
Een kerstconcert met d Negende Symfonie van Beethoven.  
De “symfonie der symfonieën, met het beroemde slotstuk Ode an 
die Freude, jubelt van vrede, vreugde en vriendschap. Arnhem, 
Utrecht, Antwerpen, Nijmegen Apeldoorn, bereid je voor op een 
symfonische kerst van uitzonderlijke klasse. 
 
Het hart vol muziek 
Het was de speciale wens van gastdirigent Claus Peter Flor: een 
kerstconcert met louter de Negende van Beethoven. Deze 
“symfonie der symfonieën” is zo uniek, zo intens en veelzeggend 
dat het eigenlijk niets anders om zich heen verdraagt.  
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Do echter, afkomstig uit het Brabantse land en opgegroeid in een 
woning met tuin, wilde toch wel graag terug naar deze 
woonsituatie. In 2005 was het dan zover dat Hein tegen Do zei 
“Wij hebben het gehad in de Randstad en ik wil jouw wens 
vervullen”. Zij hebben gezocht binnen de cirkel Grave en de 
Ooypolder en vielen meteen voor het huidige huis met tuin in 
Groesbeek. En hierover praten we nu nog een poosje verder met 
Hein. Ze wonen in een fijne buurt, hebben goed contact met de 
buren, maar houden ook contact met hun oude vrienden en 
vieren de vakanties regelmatig met hen samen. 
 
Vivace 
In 2014 is Hein lid geworden van “Vivace”. Op de vraag “hoe kom 
je bij Vivace terecht” geeft Hein het volgende verhaal. Hein zong 
in het gelegenheidskoor van de Cenakelkerk Heilig Landstichting. 
Bij dat koor was Frans organist en nam bij afwezigheid van de 
dirigent ook deze functie waar. Hein was daar zo van onder de 
indruk, dat hij benieuwd was naar de wijze van dirigeren van 
Frans bij een eigen koor. Omdat “Vivace” aansloot bij de 
muziekvoorkeur van Hein koos hij voor ons koor en heeft daar 
nooit spijt van gehad. Met veel plezier heeft hij bij ons gezongen; 
hij heeft zich altijd welkom gevoeld en fijne mensen leren 
kennen. Hein zegt veel te hebben geleerd door de wijze van 
dirigeren en de betrokkenheid van Frans en het oefenen met de 
midifiles. 
 
De akoestiek van de Millingse kerk vindt Hein geweldig en hij 
heeft in deze kerk dan ook graag gezongen. Maar ook het zingen 
van de mis in de Kevelaer vond Hein één van de hoogtepunten. 
Hein ziet dat het huidige aantal bestuursleden de vereniging 
zonder meer draaiende houdt, maar zo’n grote vereniging, moet 
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toch eigenlijk een volledig bestuur op de been kunnen brengen. 
Dus ook met een voorzitter. 
 
Hobby’s van Hein.  
Hein blijft natuurlijk zingen. Momenteel zingt hij in het 
Groesbeeks gemengd kerkkoor en beziet of er nog meer te zingen 
valt in de buurt. Ook sporten vindt Hein belangrijk en fijn. In zijn 
Randstadtijd heeft hij veel aan hardlopen gedaan, maar door 
blessures moest hij daarmee stoppen. Hij is gaan roeien en 
oefent deze sport nu ook in deze regio met veel plezier uit. 
 
En dan heeft Hein nog een heel bijzondere hobby. Hij verzamelt 
beeldjes van minikunst, o.a. van oni’s. Dit zijn fabelwezens uit de 
Japanse folklore. Hein heeft zich daar helemaal in verdiept en 
weet er inmiddels heel veel over. Zijn boekenkast staat vol 
informatie over dit soort kunst. Via marktplaats en het bezoeken 
van markten heeft Hein een mooie collectie op kunnen bouwen. 
Wij mogen ze ook van dichtbij bekijken; echt bijzonder zijn die 

beeldjes, soms duivelachtig en elk 
beeldje heeft een speciale 
betekenis.  
 
We weten dus zeker dat Hein zich 
niet zal vervelen daar in Groesbeek, 
maar we gaan hem wel missen bij 
Vivace! Toch gaan we Hein zeker 
nog tegenkomen, want hij heeft 
beloofd Vivace te blijven volgen. 
Het was fijn even “bij te praten”.  
 

Bedankt Hein en Do voor jullie gastvrijheid en tijd.  
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Even voorstellen: 
Johan Brouwers 
“Uitdagingen ga ik graag aan.” 
 
Ik ben Johan Brouwers, 58 jaar en 
getrouwd met Henny, jullie wel bekend. 
Ik kom uit Brabant en woon samen met 
Henny alweer 10 jaar in Kleve. Ik werk 
nog 3 dagen per week met veel plezier 
bij de politie in Nijmegen. Nu ik minder 
werk is er meer tijd voor dingen die ik 
leuk vind, zoals klussen, wandelen en de 
familie, waaronder inmiddels 11 
kleinkinderen. 
Ook gaan we graag meerdere keren per jaar op vakantie en zullen 
dan de repetities moeten missen. Ik verveel met niet dus. 
Uitdagingen ga ik nog steeds graag aan, dus zo ook de uitdaging 
om mee te gaan zingen.  Frans vond de stem goed genoeg en dat 
vond ik al heel wat!  
 

Welkom 
Ik heb er zin in. Ik voel me 
welkom, ik hoop veel van 
jullie te leren en er samen 
met jullie iets moois van 
te maken. Als jullie meer 
van me willen weten, 
spreek me dan vooral aan. 

Verder kan ik feedback erg waarderen, daar worden we allen 
maar beter van. Ik ga jullie zien / meemaken. Leuk !! 
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Henk Derksen 
 
Het bericht dat velen van ons koorleden 
vreesden, kregen we eind augustus van dit 
jaar helaas te horen. Ons koorlid Henk 
Derksen had na een dappere strijd, het 
gevecht tegen kanker verloren. Henk was al 
lange tijd ziek. Ondanks vele tegenslagen 
hield Henk de moed erin. In deze 
herinnering blikken we terug op Henk, wie 
hij was en wat hij voor ons heeft betekend.  
 
Henk is lid geworden van ons koor in Mei 2012. Ik kan het me nog 
goed herinneren. Henk maakte direct indruk met zijn mooie en 
diepe basstem. Na enige tijd op de eerste rij van de bassen te 
hebben gestaan, werd Henk rechts van mij geplaatst. Er was 
immers een aantal nieuwe bassen bij gekomen en Henk had een 
mooie diepe stem. Hij kon dus prima dienst doen als lage bas.  
 
Zodoende kwam Henk tussen mij en de tenoren te staan. Vanaf 
dat moment begon de lol. Henk had namelijk een flinke dosis 
humor. Vaak hebben we gelachen om een ‘schunnige’ opmerking 
van Frans of een van de overige koorleden. Maar Henk kon er zelf 
ook wat van en wist met enige regelmaat de lachers op zijn hand 
te krijgen. Toch werden er niet alleen moppen verteld op die 
tweede rij. Nee, er was helaas genoeg leed om te delen. Ada 
(vrouw van Henk) was eveneens ziek en dat baarde hem veel 
zorgen. Ondanks al die ellende wisten Henk en Ada het positieve 
altijd weer boven te krijgen en werd er genoten van kleine 
dingen, zoals de repetitieavonden.  
Dat wilde Henk dus absoluut niet missen.  
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Henk was ook kritisch en wist mij iedere week weer te bevragen 
over hetgeen in het bestuur of in het koor speelde.  
Dan gaf hij zijn ongezouten mening, maar altijd vol begrip voor de 
situatie. Hij zou een goed bestuurslid zijn geweest. Dat had Henk 
ook zeker graag gedaan. Hij voelde zich erg verbonden met het 
koor, maar de thuissituatie liet het helaas niet toe. Toen Henk last 
kreeg van epileptische insulten, ging ik hem met de auto ophalen. 
Tijdens dat kleine stukje van De Wetering naar De Duffelt werd al 
veel besproken.  
 
De laatste keer dat ik Henk heb gezien, was op de dag dat hij op 
het revalidatiecentrum van Dekkerswald kwam te liggen. We 
hebben gezellig buiten in het zonnetje zitten ‘buurten’ zoals ze in 
Brabant zeggen. Praten over het koor en hetgeen ons bezighield. 
Henk was ervan overtuigd dat hij weer zou komen zingen. Hij 
sprak zelfs over een elektrische rolstoel met plankje ervoor, zodat 
de klapper met liederen daarop kon rusten. Wij zagen het 
helemaal zitten. Zelfs op dat moment was Henk nog steeds 
positief, ondanks het feit dat zijn gezondheid achteruitging en hij 
afhankelijk werd van de zorg van anderen. Bewonderingswaardig!  
 
Nu is het stil naast mij. Zijn diepe basstem bij het Pater Noster of 
Bogoroditse Devo klinkt alleen nog in gedachten. Zijn lach en 
bemoedigende woorden zijn een herinnering geworden.  
 
Dag Henk, het ga je goed waar je ook bent. We gaan je missen en 
bedankt voor alles. Voor wie je was en wat je voor ons betekend 
hebt.  
 
Sander  
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Nou, ik zat meestentijds als ‘onwaarzegster’ in de kleedkamer 
tussen de lappen en dozen met mijn glazen bol de onwaarheid te 
vertellen aan wie het wilde geloven.  

Zelf genoot ik er zeer van, soms zaten 
de mensen te schudden van het 
lachen. Gelukkig namen ze het 
allemaal met een korreltje zout, want 
dat was het eerste wat ik ze aanbood. 

 

 
 

Opbrengst 
En dan nu de hamvraag: Wat heeft het ons opgeleverd voor het 
jubileumjaar 2019? 
Het fantastische bedrag van ruim 1600 Euro. Daar moeten nog 
wel wat gemaakte kosten van af, maar er komt ook nog weer geld 
bij, want Stef timmert nog steeds aan de weg. Geweldig! 

Bep 
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Fancy Fair 
 
Wat was het sfeertje goed op 
de Fancy Fair zondag 14 
oktober in De Natte! En: wat 
hebben veel koorleden 
ontzettend hard gewerkt om 
die dag succesvol te laten 
verlopen. 
Zaterdag begon het al met de opbouw, het brengen en plaatsen 
van alle spullen, het uitproberen van film en geluid. Maar ook 
dagen, soms zelfs weken, daarvoor nog werd er gesjouwd, 
getimmerd, gekookt en georganiseerd. 
 
Zondag zelf stonden er vóór elf uur al opkopers te trappelen van 
ongeduld en zij kwamen niet voor de gezelligheid. Zij wisten 
precies wat ze wilden hebben en probeerden flink af te dingen. 
Maar de verkoopsters stonden goed hun mannetje achter de 
tafels. 
 
Mooie spullen, veel te doen 
Er waren zeker echt goede en vaak hele mooie spullen te koop 

voor een leuk prijsje. 
Bovendien hebben de 
bezoekers ook gewoon 
een gezellige tijd bij ons 
gehad. Dat begon al bij de 
ingang van De Natte, waar 
Cees Broens accordeon 
speelde.  
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Binnen kon men, naast snuffelen, genieten van zelfgebakken 
heerlijkheden; er was plaats en men nam de tijd voor een 
drankje, het kijken naar de film over Millingen, de liedjes van de 
broeders Hol en het uitproberen van de draaischijf bij Marian.  
De potjes vol heerlijkheid van Elske waren supersnel verkocht en 
Stef kan nog weken timmeren, want hij heeft vele opdrachten 
voor nog meer houten kunstwerken. 
 
Wat we niet wisten was dat Trudy zó als veilingmeester aan de 
slag kan, mocht ze soms een ander baantje zoeken.  
Ook bij het Rad van Fortuin waren er steeds weer spannende 
momenten, want iedereen wil graag eens winnen. 

 

Het is lastig als je 
eenmaal namen gaat 
noemen, want dan is 
de kans groot dat je 
mensen vergeet, 
want zoveel 
koorleden en vaak 
ook aanhang (zoals 
fotograaf Willem), 

hebben hun best gedaan. De mensen achter de bar, de 
opruimers, de schoonvegers, de sprekers en….. de kopers, want 
heel veel koorleden gingen zelf ook naar huis met de spullen die 
ze kochten bij hun collega’s.! 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het meeste, van wat hierboven 
beschreven staat, heb van horen zeggen. Hoezo?  


