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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 

 

Korenfestival Nijverdal op 15 september 

Hieronder vinden jullie informatie over onze deelname aan het Korenfestival te Nijverdal op zaterdag 15 

september a.s. 

Er doen 15 koren mee, te weten: Almelo’s Mannenkoor, Asser Mannenkoor, Hasselts Mannenkoor, De Heeren 

van Salland, Heino’s Mannenkoor, Kon. Mannenkoor Gruno, Mannenkoor Wijker Kunst, Markelo’s Mannenkoor, 

Martinikoor Losser, Meppeler Mannenkoor, Nijverdals Mannenkoor, Overijssel Byzantijns Mannenkoor, 

Rijssens Mannenkoor en Twents Capella Ensemble. 

 

We treden op in onze koorbroek met gilet en de daarbij behorende vlinderdas. Overhemd met zwarte 

manchetknopen. 

Om 9.30 uur is er de aftrap met een welkomstwoord op het Henry Dunantplein 

De tijden en plekken van ons optreden zijn als volgt: 

a. 11.00 tot 11.20 uur  in  PG. de Regenboog 

b. 13.00 tot 13.20 uur in PG het Centrum 

c. 14.30 tot 14.50 uur in St. Antonius van Paduakerk 

Omstreeks 16.30 uur wordt het festival afgesloten met community singing op het Henry Dunantplein door 

alle deelnemende koren en belangstellenden. 

De te zingen liederen zijn: You never walk allone, Thank you  for the music en Leu loat oe goodgoan. 

Deze 3 liederen die vorige week zijn uitgereikt graag achterin jullie koormap. 

 

Ons repertoire ziet er als volgt uit: 

1. A Je To   nr. 043 

2. Shenandoah   ongenummerd 

3. The Lion sleeps tonight  nr. 524 

4. Singen Sie Hamburgisch ongenummerd 

5. Ik zou wel een willen weten nr. 260 

6. So schön war die Zeit  nr. 507 

7. We’ll meet again  nr. 576 

Dit repertoire zingen we op alle drie locaties. 

Zorg ervoor dat a.s. maandag deze liederen op deze volgorde in je koormap zitten. 

 

We worden tussen 9.00 en 9.30 uur verwacht bij het Huis van Cultuur en Bestuur in het centrum van 

Nijverdal. 

Voorgesteld wordt om rond 8.45 uur gezamenlijk te vertrekken van de parkeerplaats bij de Kapel.  

Probeer zoveel als mogelijk samen te rijden. Regel dit onderling. 

Het zal moeilijk zijn in de kern van Nijverdal een vrije parkeerplaats te vinden waar je de hele dag kunt 

parkeren. Er zijn een aantal vrije parkeerplaatsen maar die liggen buiten het centrum. 
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Daarom is er in Nijverdal ook een centrale vrije parkeerplaats vanwaar een pendelbus naar het centrum 

rijdt. 

Die centrale parkeerplaats ligt bij het NIVERPLAST aan de Baruch Spinozastraat 2 te Nijverdal. 

Je vindt die parkeerplaats door bij de eerste verkeerslichten voor Nijverdal links af te slaan de 

Burgemeester H. Boersingel op en de bij volgende rotonde links af de Benjamin Franklinstraat in. Daarna de 

eerste weg rechts af (Anders Censiusstraat). Aan het eind van deze straat rechtsaf de Baruch 

Spinozastraat in en doorrijden tot aan het eind. Daar vind je de parkeerplaatsen van NIVERLAST. 

 

Op alle locaties waar we optreden is tegen betaling koffie en thee te krijgen. In het PG het Centrum waar we 

om 13.00 optreden is ook tegen betaling eten te krijgen Het is wellicht goed om zelf voor een broodje 

zorgen. Dus meenemen. 

Misschien is het goed een herkenbare linnen- of plastic tas mee te nemen om je koormap en je “twaalfuurtje” 

in te doen. 

 

Namens het bestuur een hartelijke groet van 

Henk Lubberding 

 

 

 

 

 

 

 


