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 ‘WE GAAN SAMEN 
ZORGEN VOOR EEN 
SPETTEREND, 
MOOI OPTREDEN’   

 Terwijl het Nijverdals Mannenkoor net hun nieuwjaarscon-
cert achter de rug heeft en muziekvereniging KSW een nieu-
we serie koffi  econcerten begint, groeit hun samenwerking 
voor een uniek ‘proms’-concert in de feesttent tijdens Brui-
send Nijverdal. Derde kartrekker voor dit evenement is de 
Hellendoornse Harmonie.

     NIJVERDAL/HELLENDOORN - 
Het duurt misschien nog lang 
voor het zover is, maar de 
voorbereidingen begonnen al 
eind 2018. “We werden bena-
derd door het kernteam van 
75 jaar vrijheid,” vertelt Jan 
Buwalda, secretaris van het 
Nijverdals Mannenkoor. “Ze 
waren bezig met een eerste 
inventarisatie wie een bijdra-
ge kan leveren aan alle activi-
teiten rondom 75 jaar vrijheid. 
Tijdens een bijeenkomst in het 
Memory museum vonden we 
elkaar.”
  Jellie Wermink van de KSW 
knikt bevestigend. “Er waren 
diverse koren en muziekgroe-
pen geïnteresseerd om samen 
iets te doen, maar de begroting 
bleek een beetje een struikel-
blok. Er zijn namelijk behoor-
lijk wat kosten mee gemoeid 
en niet elke vereniging kan dat 
risico dragen.” Als ze mijn ver-
baasde blik ziet, legt ze uit dat 

er kosten zijn voor licht en ge-
luid, de tenthuur, de dirigen-
ten, solisten, het omschrijven 
van de muziek. Er komt dus 
wel heel veel bij kijken.

    Toch gelukt
    “Alleen de kaartverkoop leek 
de kosten niet te kunnen dek-
ken, dus moesten we op zoek 

naar andere mogelijkheden,” 
vult Jan aan. “Gelukkig kun-
nen we nu rekenen op subsi-
dies van het V-fonds, Bruisend 
Nijverdal en het Flankerend 
Beleid van de gemeente. En 
daar zijn wij echt ontzettend 
blij mee. Het Nijverdals Man-
nenkoor, de KSW en de Hel-
lendoornse Harmonie zijn de 

kartrekkers van het evenement 
geworden en doen in hun ge-
heel mee. Leden van andere 
koren of muziekgroepen zijn 
van harte welkom zich aan te 
sluiten. En veel hebben dat ook 
al gedaan.”
    “We willen graag komen tot 
een afspiegeling van de Hel-
lendoornse samenleving,” 
voegt Jellie toe. “Van jong tot 
oud, man tot vrouw. Mannen 
hebben we voldoende, maar 
we zijn nog op zoek naar vrou-

wen. Er hebben zich al ruim 35 
aangemeld, maar we zoeken 
nog zo’n 20 vrouwenstemmen, 
waarbij de voorkeur uitgaat 
naar hoge sopranen. Zanger-

varing is niet noodzakelijk. 
Verder hebben we contact met 
een muziekdocent van Regge-
steyn, om er meer jongeren bij 
te betrekken.”   

 Klinkende samenwerking voor 
uniek ‘proms’-concert  in de tent   Optocht met 

lampionnen
     HELLENDOORN  - Ter ere van 
de 82e verjaardag van Prin-
ses Beatrix houdt de 65-jarige 
Oranjevereniging Hellendoorn 
de sfeervolle lampionnenop-
tocht door het dorp Hellen-
doorn en nodigt daarbij alle 
kinderen en ouders uit om op 
vrijdag 31 januari gezellig mee 
te lopen.
  De lampionnenoptocht zal af-
gesloten worden met spette-
rend vuurwerk op sportpark 
De Voordam.
    Na afl oop is er een hapje en 
drankje voor de volwassenen 
en voor de kinderen warme 
chocolademelk in de kanti-
ne van voetbalvereniging VV 
Hellendoorn.
    Om 18.45 uur worden de kin-
deren verwacht om zich op te 
stellen in park De Geuren waar 
de kinderen een leuke attentie 
krijgen.
    Om 19.00 uur zal de optocht 
beginnen onder muzikale 
begeleiding van de Helderse 
Harmonie en zal voorgegaan 
worden door niemand minder 
dan Klepperderk.
    
De optocht zal via de Dorps-
straat, Bibenstraat, Hof-
manstraat, Drosteweg, 
Voordamweg en Koemaste 
eindigen aan de Kasteelstraat, 
waar het vuurwerk om-
streeks 19.30 uur zal worden 
afgestoken.

 PRINSES   

 Jellie en Jan zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het promsconcert. Wie hebben zich al aangemeld? 
Wat moet er nog geregeld worden? Zij houden het allemaal bij. (Foto: A. van Ipenburg)   

 door Annemieke van Ipenburg/Tekststroom   

 EVEN PRAKTISCH   
 Mensen die mee willen doen kunnen zich aan-
melden bij Jellie (secretariaat@kswmuziek.nl) of Jan (secre-
taris@nijverdalsmannenkoor.nl). De koorrepetities zijn van 
25-2 tot en met 1-9 in de aula van Reggesteyn Willem de 
Clerq. De orkesten repeteren in hun eigen oefenruimten.   


