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SFEERTJE!

in deze regio. Nodigt u ons uit? Mail naar: dd.bubbels@ad.nl
Van sherry slobberen in Dordrecht tot het Nederlands kampioenschap
knikkeren in Noordeloos: we proeven de sfeer op de leukste happenings
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▲

Het Rozenburgs
mannenkoor.
◀

Stedelijk Leerdams
Mannenkoor Zang en
Vriendschap.
▶

Henk Groothuis,
Andre van Veen, Fred
Seinstra en Jan Roelfsema (vlnr).
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Heel Holland zingt in Leerdam
Koren. Alsof het een voetbaltoernooi betrof streken zaterdag elf zangkoren neer in Leerdam voor een editie
van Holland Korendag in de Mariakerk in Leerdam. Allemaal in hun eigen tenue zongen ze hun lied.
Gijs Kool
Van Vierentwintig rozen van
Toon Hermans via My Way
Vvan Frank Sinatra tot aan een
Russische Maria Hymne. Het klinkt
vandaag allemaal in de uit bakstenen
opgetrokken katholieke Mariakerk.
Maria en baby Jezus kijken rustig
toe. De kaarsen zwijgen, de grote
lampen branden fel en de banken
zitten tjokvol met bezoekers. Als heel
Nederland zingt, is heel Nederland
best grijs geworden. Op het podium
staan koren vanuit het hele land: van
het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor tot het Haarlemmermeers Mannenkoor.
Tot in de glasblazerij klinkt van-

WAT?
De Korendag is
van het mannenkoor uit Leerdam
dat zijn 90ste verjaardag viert en de
Koninklijke Nederlandse
Zangersverbond (KNZV).

daag muziek met een spontaan optreden van het Rozenburgs Mannenkoor dat de stad aan het ontdekken is.
Rinus Selling en zijn vrouw Wil uit
Rozenburg bijvoorbeeld, voor Leerdam geen vreemden. ,,We waren met
onze boot twee jaar geleden nog langs
de Linge aan het varen en wa-ren een
aantal dagen hier. Leuk om nu weer
eens in de stad te zijn’’, zegt het
echtpaar.
Collega- koorlid Arie van Oudheusden (81) had zo’n twintig jaar geleden
nog in de regio gekampeerd, vertelt hij.
Uit Hoofddorp komt het Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en
Vriendschap. Nooit eerder was het
koor in Leerdam, vertelt zanger Jan
Roelfsema. De sfeer zit er lekker in bij

de mannen die zich – allemaal in een
wit colbert gestoken met rode strik
strak onder de kin – verzamelen bij de
Mariakerk voor een grote finale.
Eerder zongen hier vanuit Vlaardingen het Vlaarding’s Mannenkoor
Orpheus met onder anderen oudvoorzitter Tjibbe van Boerum en
huidig voorzitter Jan Meeuwsen. Van
Boerum is enthousiast over deze
zangdag. ,,Zojuist zongen we de première van het Courtesy of the EU van
Adrian Williams.’’
Lekker actueel na het staatsbezoek
van onze koning en koningin aan het
land dat de EU verlaat. Hoe dan ook,
vandaag zijn de zangers in de Glasstad: ,,Het is een leuke stad’’, vindt Van
Boerum. ,,Ik kom zeker nog eens

terug. Maar of het leuker is dan
Schiedam? Nee, dat dan weer niet.’’
De enige vrouwenstem die deze
zaterdag in de Mariakerk te horen
was, is die van dirigente Annelies
Prins van het koor Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus. Zij liet
als soliste haar stevige sopraan hoog
boven haar mannen klinken.
Het Stedelijk Leerdams Mannenkoor Zang en Vriendschap is het laatste koor dat zich vanmiddag laat horen, onder leiding van Jos van der
Kooy. De Leerdammers zijn netjes in
pak, een gouden stropdas om, zangmap onder de arm.
Alles op alles voor een mooie uitvoering.
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