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Beste koorleden, vrienden, subsidiegever en sponsoren!  
Oh, wat een jaar! 

Kerst en het Nieuwe Jaar zijn traditionele momenten om met enige bezinning op terug te kijken. Met 

als doel om van de mooie gebeurtenissen maar ook van de minder mooie nog bewuster te worden. 

Een jaar dat na twee jaar Corona nog geen twee maanden oud met een knal een nieuwe plaag 

bracht. Oekraïne heeft voor iedereen een betekenis. Hoe dan ook. Onze dirigent Vladimir heeft deze 

ellende muzikaal betekenis gegeven door een concert te organiseren met al zijn koren: 

Ukrainesings4Holland, waarover straks meer.  

 

Absoluut verheugend is dat een mooi aantal nieuwe leden verwelkomd kon worden. Daarmee is 

voor een deel het ledenverlies door de coronabeperkingen weer goed gemaakt. 

Samenvattend kan ‘t KOOR! terugblikken op een mooi jaar, als vereniging en in muzikaal opzicht. 

Voor 2023 is de intentie om er weer een gezellig, verbindend en artistiek jaar van te maken. 

 

Nico Bulatoff  

 

 
 
 
 



Nieuwsbrief Legato                                                                             december 2022 

 

 
 2 

Van de voorzitterstafel 
We blikken terug op een prachtig muzikaal jaar. Op 21 mei 2022 vierden we ons 10-jarig jubileum 

met een mooi concert in het MCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de naam Hollandsings4ukraine zongen we op zaterdag 11 juni voor de mensen uit Oekraïne 

die getroffen zijn door die verschrikkelijke oorlog.  

Voor de mensen in en uit Oekraïne nam Vladimir Pairel, afkomstig uit buurland Moldavië, samen  

met zo'n 125 Nederlandse zangers en zangeressen uit 6 van zijn koren het lied ‘Rewe ta stohne’ op. 

Het is een oud Oekraïens volkslied dat Vladimir vertaald heeft in een arrangement voor sopraan, alt, 

tenor, bas en solist.  

 

 

 

 

Dit allemaal om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Een sterke boodschap, aldus 

Vladimir dat Nederland en Oekraïne samen zijn. ’t KOOR! heeft een deel van de opbrengst van 

het jubileumconcert gedoneerd aan Oekraïne. Tijdens deze donkere dagen voor de kerst staan 

we ook stil bij de ellende die de oorlog in Oekraïne teweegbrengt. We hopen dat 2023 voor al de 

Oekraïners vrede en licht zal brengen. 

 

Ook hebben we belangeloos opgetreden op 7 juli jl. in de Lisidunahof, voor een “oud koorlid” en 

belangstellenden. De week daarna in de buitenlucht op het terrein van Sherpa voor haar bewoners.  

In september zongen we in Naarden in de Grote Kerk tijdens Vestival Vocaal. Wat zijn deze 

concerten geweldige en dankbare herinneringen. 

 

Met behulp van ingezongen geluidsbestanden hebben we enthousiast op ons repertoire geoefend. 

Nog vers in ons geheugen ligt het Kerstconcert van 17 december jl. In een sfeervolle Antonius van 

Paduakerk in Kortenhoef zongen we de sterren van de hemel. Joyful, Joyful was een spetterend 

stuk met onze jongste aanwinst als solist. Het publiek werd uitzinnig van vreugde. Kortom, we 

kunnen trots zijn op onze dirigent, onze pianiste, de gastmuzikanten en op onszelf en onze 

vereniging. Dank aan alle vrijwilligers, die belangeloos hebben meegewerkt om alle concerten zo 

mooi mogelijk te laten verlopen. We kunnen niet buiten hen.  

 

 

Onze grote dank aan iedereen, die op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt aan al onze 

uitvoeringen. Voor volgend jaar zijn er al plannen voor nieuwe concerten. In 2023, deo volente, zal 

ook de jubileumreis gaan plaats vinden.  

 

Corry Goedemans  
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Kerstconcert 17 december 
Het was een koude zaterdagavond. Vanuit alle windstreken kwamen mensen naar de Antonius van 

Paduakerk in Kortenhoef. De koude trotserend, wilde men het kerstconcert van ’t KOOR! niet 

missen. Vanuit het donker traden ze de kerk binnen naar het licht en de warmte over een met 

kaarsjes verlicht pad. Het vorige kerstconcert was alweer drie jaar geleden.   

 

In een warme, sfeervol versierde kerk genoten de vele aanwezigen van een prachtig kerstconcert.  

Vier violisten begeleiden ’t KOOR! bij de liederen ‘Walking in the air’, ‘Son of Mary’, ‘Stille nacht’ en 

‘I heard the Bells’. Bij een prachtig uitgevoerde pianosolo door onze pianiste Ludmila kon je een 

speld horen vallen. De serene pianoklanken die de kerk vulden, waren hartverwarmend. Ook de vier 

violisten speelden bij hun solostuk de sterren van de hemel. Naast de zang door ’t KOOR! was er 

ook gelegenheid voor samenzang. Het galmde luid in de kerk bij het zingen van ‘Nu Zijt Wellekome’, 

‘Midden in de Winternacht’ en ‘Gloria in Excelcis Deo’. Het lied ‘Joyful Joyful’ werd enthousiast en 

swingend gezongen, waarbij de soliste Gwenda iedereen in vervoering bracht. Een toegift was dan 

ook zeer op zijn plaats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter van ’t KOOR sloot de kerstviering af met een toepasselijk gedicht. ‘Wij zongen 

vandaag uitbundig over het kerstfeest, vrede, vreugde, een nieuw begin ondanks de zorgen 

voor velen die lijden, blijven we hopen op betere tijden, gevoed door het verlangen naar 

duurzame vrede in huizen, dorpen en steden’. 

 

’t KOOR! heeft na het concert nog een gezellige nazit gehouden in ‘het Achterom’. Tevreden en 

voldaan sloot ’t KOOR! daarmee het koorseizoen 2022 af. Iets beëindigen is opnieuw 

beginnen, in januari weer een nieuwe start, een nieuw begin.  

 

Jan Stuijver 
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Jubilarissen van ’t KOOR!  
In de Wie-Wat-Waar, het plaatselijke ‘sufferdje’ van de gemeente Wijdemeren, stond 

in juli 1997 een oproep voor een nieuw op te richten gemengd koor. Als je 

geïnteresseerd was, kon je op 4 september naar het clubhuis van duivenvereniging 

De Plassenjagers komen. Bij een opkomst van tenminste 40 mensen zou het 

doorgaan en tot ieders verbazing waren er die avond ruim 100 zanglustige mensen aanwezig. Een 

groot succes dus en het koor BMOL Vocaal was geboren. Vernoemd naar de plaatselijk harmonie 

BMOL, onder wiens vleugels werd gezongen. Dit betekende een mooie samenwerking met 

geweldige gezamenlijke concerten met orkest en slagwerkgroep in o.a. sporthal de Fuik in 

Kortenhoef. De gedachten aan het eerste optreden van het koor in een met 600 toeschouwers 

gevulde sporthal bezorgt mij nog steeds kippenvel. Het mooie nummer Anthem uit de musical 

Chess was de primeur. Ook de weekendjes weg met de hele vereniging naar o.a. Dodenau, 

Bakkum en Soest bezorgen een lach op mijn gezicht. De eerste jaren werd er nog steeds 

gerepeteerd bij De Plassenjagers, maar op een gegeven moment werd overgestapt naar het nieuwe 

clubhuis van BMOL ’t Akkoord.  

 

Helaas gebeurde er in december 2010 rondom het gezamenlijk kerstconcert iets waardoor de 

samenwerking met BMOL werd beëindigd en het gehele koor zich afsplitste en per 1 april 2011 

verder ging als zelfstandige vereniging onder de naam ’t KOOR! Vanaf 1997 was Hans C. Janssen 

de dirigent en in juni 2011werd het dirigeerstokje overgenomen door Michiel van Laarhoven. En 

vanaf januari 2017 staat Vladimir Pairel op de bok. Inmiddels hebben we alweer vele jaren het 

genoegen om te mogen repeteren in het MCO in de mooiste oefenruimte van Nederland, studio 4 

van het Groot Omroepkoor.  

 

Dit was in een notendop de geschiedenis van ons koor en dit betekende ook dat op 4 september 

2022 een zevental leden van het eerste uur in het zonnetje werd gezet voor ’25 jaar zingen in een 

koor’. Het ging hierbij om (foto 1 vlnr) Herma Hoveling, Marjan Koster, Judith Voorn, Jan Stuijver, 

Joke Staal, Ria Raven en Jan Rietbergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

            (1)                                  (2) 

 

 

In oktober kwamen hier nog eens vier leden bij, t.w. (foto 2 vlnr) Rinske Kulkens, Hepy Veenstra, 

Irena de Zoete en Corry Goedemans.  Een mooie prestatie en we hopen natuurlijk nog veel fijne 

zangjaren bij ’t KOOR! hieraan toe te kunnen voegen. 

 

Herma Hoveling 
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’t KOOR! is zingen en gezelligheid 

     Hou je ook van zingen? Je kunt lid worden van ’t KOOR!. Je bent van harte  

     welkom. Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in studie 4  

     van het MCO. Heuvellaan 33 in Hilversum Dit is ook de studio waar het  

     Groot Omroepkoor repeteert. Je mag 4 keer gratis meedoen voor je besluit om  

lid te worden. Zie onze website voor meer informatie www.tkoor.nl 

  

Zeg ’t voort………laat het je familie,  
vrienden, kennissen en buren weten.   

 

Legapedia Stille Nacht 
Inmiddels heb ik in mijn map drie versies van ‘Stille nacht’. De nummers 19/06-06-1 en 19/09-1 

volgen de oorspronkelijke Duitse tekst uit 1816. Nummer 19-6-06B is bijbelser met verwijzingen 

naar 2 Samuel 16 (‘Davids Zoon’) en Jesaja 9-5 (‘Vrede en heil’).  

 

De oorspronkelijke tekst is geschreven door Josef Mohr, geboren als kind van een vader die zich al 

voor de geboorte van zijn zoon uit de voeten maakte. Dankzij dispensatie van de paus kon Josef op 

21 augustus 1815 als onwettig kind toch tot priester worden gewijd. Zijn eerste parochie werd het 

Oostenrijkse bergdorpje Mariapfarr, gelegen in Langau, destijds een achtergebleven gebied.  

 

Het was een problematische tijd. Europa lag op 

apegapen na de Napoleontische oorlogen. Door 

een uitbarsting van de vulkaan Tambora op het 

eiland Soembawa onderschepte een aswolk 

langdurig de zonneschijn. Het jaar 1816 kende 

geen zomer met misoogsten en hongersnood als 

gevolg. De mensen zagen rode sneeuw.  

 

Mohr liet zich inspireren door het altaarstuk van zijn kerkje. Het verbeeldt het bezoek van de drie 

Koningen aan het Kind in de stal van Bethlehem. Op dit schilderij zit de Baby met goudblonde 

krullen bij Maria op schoot. Zo komen we aan dat ‘Lieflijk Kindje met goud in het haar’ in de 

oorspronkelijke kerststalversie. In 1817 werd Mohr overgeplaatst naar Oberndorf waar hij kennis 

maakte met Franz Gruber, onderwijzer en organist. Tekst en muziek kwamen bij elkaar. Op 24 

december 1818 vroeg de priester-dichter aan de onderwijzer-organist of deze een melodie wilde 

componeren bij zijn tekst. In een paar uurtjes had Gruber de noten op papier.  

 

Diezelfde avond voerden zij het lied uit in de Sankt Nikola Kirche, de wereldprimeur. Mohr speelde 

gitaar en zong tenor; Gruber nam de baspartij voor zijn rekening. De dichter van Stille Nacht stierf 

op 4 december 1848 te Hallein. Het enige stoffelijke dat hij naliet was een toog en een gitaar. Het 

instrument ligt nu in het lokale museum. Mohr moest zich ontwikkelen uit een vaderloze jeugd. 

Tegendruk gaf het indrukken van snaren en ze laten zingen.      

 

Henk Streng.  

 

 

http://www.tkoor.nl/
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Kerstmis 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De jaarmarkt en loterijen 
De jaarmarkt begint al met de vraag, gaan we een kraam huren en zo ja wat gaan we dan doen. Om 

de mensen te stimuleren naar onze kraam te komen organiseren we meestal een loterij. Bv. hoeveel 

noten zitten er in de pot? We stoppen er dan walnoten in of andere noten. De laatste keer hadden 

we zoveel spullen dat we een loterij hadden waarbij de mensen een lootje trokken en gelijk de 

gewonnen prijs mee konden nemen. Bij het raden van het aantal noten wordt het aantal en naam en 

mobiel nummer vermeld, zodat we aan het eind van de dag een winnaar kunnen trekken. De 

wij zongen 17 december uitbundig over 

het kerstfeest , vrede, vreugde een nieuw begin 

ondanks de zorgen voor velen die lijden 

blijven we hopen op betere tijden 

voor zij de gevlucht zijn 

voor oorlog en geweld 

voor machthebbers  

waarvoor geen  

leven telt 

 

deze week vieren we kerst in gedachten bij 

Maria en Josef gevlucht voor dreiging van geweld 

in de stal onschuldig kind geboren 

in de kribbe gewiegd, zacht                                                                     

onder stralende  

sterrenpracht 

 

 

 

die geboorte, een boodschap aan de wereld 

lichtend voorbeeld van deze tijd 

nu rebelse, vrijmoedige vechter 

voor vrede, waarheid en 

gerechtigheid 

 

ieder jaar met kerst vieren wij 

dat ooit zijn woorden van liefde 

rechtvaardigheid en mededogen 

de enige waarheid zal zijn 

in gedrag machthebbers 

manifest 

 

gevoed door het verlangen 

naar duurzame vrede 

in huizen, dorpen en  

steden 

 

Jan Stuijver 
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vrijwilligers spreken de mensen aan die langs komen om ze uit te nodigen voor een gokje en 

tegelijkertijd ons koor te promoten. Vooral de mannen doen echt hun best.  Voor de prijzen worden 

de plaatselijke winkeliers gevraagd of ze iets willen sponsoren. Meestal lukt dat wel aardig. Veel 

dank daarvoor namens ’t KOOR! 

 

Bij de grote loterij bij een uitvoering vragen we de leden om iets leuks mee te nemen. Dit wordt 

verzameld en een week voor de uitvoering komt er een aantal koorleden bij elkaar om alles zo leuk 

mogelijk in te pakken. Ondertussen vullen we vantevoren de loterijenvelopjes met het briefje  

’Helaas u heeft geen prijs’. Zodra we weten hoeveel prijzen we hebben worden de lootjes geteld en 

wordt ongeveer de helft van de loterijenvelopjes met een geluksnummer gevuld. De andere helft 

wordt op de avond op de prijzen geplakt. Tot zover een beetje de werkwijze van de activiteiten 

commissie bestaande uit ondergetekende. Ik zoek nog vrijwilligers die mij willen helpen met 

werkzaamheden en ideeën. 

 

Jeanette van Velzen  

 

‘t KOOR! in 2023 
In 2023 staan al enkele optredens en activiteiten in de planning. Helaas zijn we niet ingeloot om 

in de Rocktempel Paradiso in Amsterdam te zingen in januari. Volgend jaar proberen we het 

weer. We doen weer mee met de Jaarmarkt op 13 mei. In juni gaan we ons 10-jarig jubileum 

nog een keer echt vieren. Dat doen we als het goed is bij een korenfestival in het oosten van 

het land. Met ons grote concert in het najaar belooft het weer een mooi muzikaal jaar te 

worden.  

 

We willen ook graag op de donderdagavonden bij verzorgingshuizen, verpleeghuizen e.d. 

zingen. Schroom niet om ons daarvoor uit te nodigen. Voor een kleine vergoeding bezorgen we 

de bewoners een sprankelende avond. Een mailtje naar secretaris@tkoor.nl is voldoende.  

 

En schrijft u het alvast in de agenda!!  Zaterdag 4 november 2023 is ons jaarconcert.  

 

Zeg ‘t voort 
Vriend van ’t KOOR! wie wil dat nou niet? 

Niemand kan zonder vrienden. Wij hebben supporters die ’t KOOR! een warm hart toedragen.  Dat 

zijn onze vrienden van ’t KOOR!. Iedereen kan vriend worden.  

Vriend ben je voor € 25,00 of € 50,00 per jaar. Je krijgt dan respectievelijk 

één of twee kaarten voor ons jaarlijks concert inclusief een consumptie.  

Je kunt een mail sturen naar secretaris@tkoor.nl  

 

 

 

 

 

 

Als je een vriend aanbrengt voor € 25,00 – krijg je 

een cadeaubon o.i.d. van € 7,50. Bij een Vriend 

voor 50 euro, idem maar dan van € 15,00.  

  

 

mailto:secretaris@tkoor.nl
mailto:secretaris@tkoor.nl
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Januari 

Sponsor van ‘t KOOR! 

Je kunt ons ook sponsoren door middel van een advertentie op onze website à €100,00 per jaar. 

Voor meer informatie mail naar secretaris@tkoor.nl    

 

Legato 
De naam voor Legato is niet voor niets gekozen. De Italiaanse muziekterm betekent gebonden 

(Latijn: ligare = 'vastbinden, verbinden, verenigen, aaneensmeden'). ’t KOOR! doet dat met 

plezier. We hebben dan ook niet voor niets het motto ‘zingen is plezier’. Daar gaan we voor en 

we delen dat plezier graag met velen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een volgende Legato komt uit in het eerste kwartaal van 2023. 

 

Voor de agenda 

 

 

Wij starten weer met repeteren op donderdag 12 januari  

 

 

 

        ’t KOOR! wenst iedereen 
 

Een muzikaal jaar waarin muziek nooit zal verdwijnen als jij daarin 
gelooft. Er is altijd wel een deuntje, een deuntje  

dat dreunt door in je hoofd. 
 

 

   Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 

 

 

Najaarsconcert 4 november 2023  12 

mailto:secretaris@tkoor.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Italiaanse_muziektermen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn

