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Huldiging koorleden in
Valthermond
Op de Jaarvergadering van het
C.G.Koor “Samen op Weg” op
dinsdag 18 april
in de Hoeksteen
te Valthermond
zijn 3 jubilarissen
onderscheiden.
Mevr. Jannie Wolters uit
Nw.Weerdinge
was 45 lid van
het vroegere koor
Gloria Patri en nu
5 jaar bij Samen op
Weg (totaal 50 j.).
Mevr. Giny Schutrups uit Valthermond en dhr. Albert Roelsma
uit Exloo waren beide eerst 35 jaar bij het vroegere Bethelkoor en
nu 5 jaar bij Samen op Weg. (beide 40 jaar) Het koor “Samen op
Weg” is 5 jaar geleden opgericht door het samen gaan van beide
koren te weten Gloria Patri en het Bethelkoor. Het koor telt 60
leden en staat onder leiding van dirigent Gert Vissering.
Na het huishoudelijke gedeelte sprak de voorzitter dhr. Tj. Smith
de 3 jubilarissen lovende woorden toe vergezeld met een oorkonde en een fraai boeket bloemen.

Dinsdag 25 april 2017

Van 9 mei tot en met 5 juni in Nieuw-Buinen
Theaterspektakel Roegzand van Iemandsland: geestige,
muzikale streekfiction in de Veenkoloniën van 2035
NIEUW-BUINEN – Roegzand is het nieuwe theaterspektakel van Iemandsland. Dit voorjaar speelt
de e eenkoloniale streekﬁction vi ftien keer in
Nieuw-Buinen. Op theaterlocatie Tweederdeweg
Zuid 25 in Nieuw-Buinen speelt het stuk met in
de cast onder meer Arno van der Heijden, Albert
Secuur, Gabriëlle Glasbeek, Erik Harteveld en Bert
Hadders & De Nozems.
Blijvers, Gaanders, graaiers en een goldrush in de Veenkoloniën van 2035. Het zijn de ingrediënten van muzikale
theaterspektakel Roegzand. Deze de derde voorstelling
a e a
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e u r er e ree fi
tion, een drama over macht, corruptie, verraad en een
onmogelijke liefde. Trekken de Blijvers echt aan het langste eind? Of heeft hun overwinning ook zijn keerzijde?
Het verhaal van Roegzand

Repetities voor Iemandsland met vlnr. Erik Harteveld, Arno van der
Heyden, Vincent de Rooij en Bas de Bruijn (foto David Woltinge)

Een van mensen vrijwel verlaten woestenij, misvormd
door zandstormen. Over een kleine twintig jaar is er van de Drents-Groningse Veenkoloniën niet veel meer over dan
een dustbowl. Alleen de blijvers zijn er nog. Verstoken van alle moderne comfort weigeren zij hun kolonie Roegzand te
verlaten. Jenever en aardappels, veel meer hebben ze niet om van te leven. Toch proberen ze tussen de zandstormen
door iets van hun leven te maken. Alles is rustig, tot de opgraving van een vergeten perpetuum mobile de nederzetting
een onuitputtelijke energiebron verschaft. Zodra de westelijke provincies hiervan horen, ontstaat er een ware gold rush op
Roegzand. De Blijvers moeten zich verenigen om de optrekkende huurlingen van een vijandige multinational het hoofd te
bieden. Maar doen ze dat ook?
Kaartverkoop
Roegzand speelt van 9 mei tot en met 5 juni in de fraaie boerenschuur van Bert en Gonja Hospers, Henk Schipper en Lizanne Elberse aan Tweederdeweg Zuid 25 in Nieuw-Buinen. Kaarten kosten € 19,50 en zijn in voorverkoop verkrijgbaar
via www.iemandsland.com

Zondagmiddag 21 mei a.s.

Uniek concert met Koorschool van de Kathedrale
Basiliek Haarlem in de Goede Herderkerk Borger
Twee jaar geleden heeft Laudate Vocalis contact opgenomen met de Koorschool van de Kathedrale Basiliek
Sint Bavo in Haarlem. De kinderen van de Koorschool komen speciaal naar Borger om samen met Laudate Vocalis een zondagmiddag 21 mei om 14.30 uur een concert te geven in de Goede Herderkerk te Borger. Dit onder
de noemer: “Zingen begint al op jonge leeftijd”. Het kinderkoor staat onder leiding van dirigent Rens Tienstra
en wordt begeleid door organist Ton van Eck. Laudate Vocalis staat onder leiding van dirigent Ronny Weijs met
medewerking van organist/pianist Jan Kamphuis.
Kinder zang/begeleidingsgroepje
Laudate Vocalis vindt het belangrijk om bijzondere concerten te organiseren om zo de koorzang te stimuleren. In dit geval speciaal de koorzang voor kinderen. Laudate Vocalis zou het heel mooi vinden dat er een kinderkoortje opgericht zou
worden. We zijn blij dat de kinder-begeleidingsgroep van de kinderkerk onder leiding van Janita Rundervoort twee of drie
muziekstukken laat horen tijdens het concert. Dat is ook leuk voor onze jonge koorgasten. Er kunnen kinderen meezingen. Wil jij ook meezingen kom dan zondagmorgen 7 mei om 11.00 uur in het Anker. Dan wordt er geoefend.

Mooie opbrengst voor de
collecte hartstichting in Gieten
De opbrengst van de collecte van de Hartstichting die dit
jaar werd gehouden van 2 tot 8 april heeft in Gieten
€ 1293,03 opgebracht.
De afdeling Gieten van de Hartstichting dankt zowel de gulle
gevers als de vele oude- en nieuwe collectanten voor hun bijdrage
aan deze collecte.
Mede dankzij de inzet van allen draagt de afdeling Gieten bij aan
onderzoeken ter voorkoming en herstel van hartproblemen.
Wie de collecte heeft gemist kan alsnog een gift overmaken ten
name van de Hartstichting De Haag.

Uitslag Bridgeclub
't Aailaand in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 18 april jl.
PAAR

1. Ankie Janssens & Dina Trip
61,67 %
2. Alie Lubbers & Harry Hulzebos 61,00 %
3. Eildert Meems & Ben van Doorn. 60,50 %

Geschiedenis Koorschool
De geschiedenis van de Koorschool gaat terug tot de middeleeuwen, toen bij kathedralen koorscholen werden opgericht
om liturgische muziek te bevorderen. De eerste berichten over zang in de (oude) Bavo in Haarlem komen van rond 1300.
Door de reformatie verdween deze traditie. In 1937 werd Dr. Kat benoemd als kapelaan aan de Kathedrale Basiliek St.
Bavo. Zijn ideaal was om een koorschool aan de kathedraal te verbinden, net als in de middeleeuwen. In 1946 werd de
eerste stap gezet met de oprichting van ‘Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo’ met als doel de liturgische
zang in de kathedraal te stimuleren. In 1951 werd zijn ideaal verwezenlijkt. Vanaf 1992 werden ook meisjes aangenomen
en kreeg de school een aparte status van het ministerie van OCW. De Koorschool beschikt alleen over de groepen 5
t/m 8. Dat betekent dat alle kinderen eerst een andere basisschool bezocht hebben, voor zij naar de koorschool komen.
Het Muziekinstituut kent
meerdere koren, waaronder
het schoolkoor. Dit koor
zingt tijdens vieringen in
de Kathedraal, werkt mee
aan de Mattheus Passion,
geeft kerstconcerten en
maakt tournees naar Rome
(bezoek aan de Paus), Engeland en Frankrijk. www.
koorschoolhaarlem.nl
Van harte welkom
Wij nodigen iedereen, in het
bijzonder kinderen, uit om
dit mooie en unieke concert
mee te maken. We hopen
dat de kerk tot de laatste
stoel bezet is. Kinderen
t/m 12 jaar hebben gratis
toegang. Kaarten kosten €
12,50 (incl. programma en
consumptie) zijn te bestellen via tel.nr: 0599- 212379,
234830 of 234949 en bij
de koorleden. Of stuur een
e-mail naar info@laudatevocalis.nl. Meer informatie:
www.laudatevocalis.nl

