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NIEUWSBRIEF MAART 2022 
KOFFIECONCERT 

Het bestuur heeft voor zondagmiddag 25 september om 12.00 uur een gratis 

koffieconcert gepland in “Zalencentrum Het Anker” hier in Wierden. We willen 

hiermee de “radiostilte” tussen 4 mei en het kerstconcert op zondag 18 

december doorbreken. Ook kunnen we hiermee het Wierdense publiek weer eens 

op een andere wijze kennis laten maken met ons koor. We denken aan 3 blokken. 

Eerst ca 20 minuten zingen, dan 20 minuten koffiepauze en vervolgens weer ca 

20 minuten zang. Na 4 mei kunnen we starten met de voorbereiding. 

 

OEKRAÏNE. 

Het KNZV heeft de aangesloten koren in het hele land gevraagd a.s. zaterdag 

om 12.00 uur op het plaatselijke dorps- of stadplein het Oekrainse Volkslied te 

zingen Wij geven daar graag gehoor aan. 

Wij doen dat op het pleintje naast het terras van ‘d Oale Markt. De pers zal hier 

aandacht aan geven en wij proberen dat via flyers te doen. We treden op in 

gewone vrijetijdskleding, dus geen koorkleding. 

We zingen het volkslied tweemaal achter elkaar en daarna waarschijnlijk het lied  

“Alles wat ademt” van Rob de Nijs. Een lied dat naadloos aansluit op de huidige 

situatie in Europa. Dat lied zit in het mapje dat Frauke ons onlangs heeft 

aangereikt. Van dat lied zingen we dan de coupletten 1, 2 en 3 en vervolgens nog 

een keer couplet 1. Het 4e couplet met deels Russische tekst laten we 

achterwege. 

Jullie worden verzocht beide liederen in jullie zwarte concertmap te doen. 

En in afwijking van hetgeen afgelopen maandag is gezegd zien we jullie graag 

om 11.30 uur op het Binnenhof. We kunnen daar dan even de te zingen liederen 

nog een keer doornemen. Daarna wandelen we naar het pleintje bij ‘d Oale Markt.  

Probeer zoveel als mogelijk aanwezig te zijn en breng zoveel mogelijk mensen in 

je kennissen- en familiekring hiervan op de hoogte. 

Afzonderlijk van deze Nieuwsbrief krijg je een mail van Riny Pley doorgestuurd 

met het MP3 bestand dat hij van het Volkslied heeft gemaakt. 

En bij deze Nieuwsbrief is, en dat is in feite bestemd voor de zangers die er 

maandagavond niet waren, de tekst van het volkslied opgenomen. Aan de hand van 

tekst en MP3-bestand kan er de komende dagen mooi geoefend worden  

Het lied kan ook op YouTube worden beluisterd via de link. 

https://www.youtube.com/watch?v=993F6alqCN8 
Een hartelijke groet, namens het bestuur, Henk Lubberding 

https://www.youtube.com/watch?v=993F6alqCN8

