
Woord van de voorzitter 
 
Tweemaal per jaar word ik als voorzitter geacht iets te schrijven over het 
wel en wee van Het Herenakkoord. Meestal gaat me dit vlot af omdat er genoeg ontwikkelingen en 
plannen zijn om het wel en wee van het Herenakkoord met u te bespreken. 
Dit keer is het lastiger. Dat krijg je als je een voortijdige pensionering regelt door middel van een 
goed doordacht plan. Het hield wel in dat ik mezelf toestemming gaf drie maanden naar Spanje te 
gaan om bovenstaande ook echt te regelen, te beleven.  Het is gelukt! Geen enkele behoefte 
momenteel om als vanouds hard te werken, prettig om dat te mogen ervaren. Nadeel is wel dat ik het 
Herenakkoord, en haar leden, vanaf juni niet echt heb ‘meegemaakt’. Lastig dus om onder deze 
omstandigheden nog iets nuttigs te zeggen, heb immers onze KOORMANNEN niet echt kunnen 
volgen. Desondanks is er goed nieuws te vertellen. Het koor is nog steeds een koor, ondanks de 
enorme groei van het aantal leden. Het heeft het hoge niveau niet in de weg gestaan. Integendeel! 
Er wordt gelachen en het allerleukste is om te kunnen zeggen dat de kwaliteit van zingen er niet op 
achteruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Kijk hoe het koor op 23 november zijn visitekaartje heeft 
afgegeven tijdens het concert in het kader van Roze Herfst. Wauw!  Dat alles heb ik uit goede bron 
vernomen en heb ik kunnen ervaren op de laatste repetitie van dit jaar. 
Het beloofd alle goeds. 2020 mag wat mij betreft het jaar van de verdieping worden qua zingen, een 
nieuwe, goed verzorgde website, een PR inzet om het Herenakkoord meer dan ooit op een positieve 
manier onder de aandacht van de Arnhemmers te brengen en als het meezit een nieuwe outfit. Dat 
krijg je als je als koor zo groot groeit, het brengt ook kosten met zich mee. Graag, zou ik zo zeggen. 
Het komt zeker in orde. 
Tot slot wens ik u allen een hele goede tijd toe, een goede Kerst, een goed Oud en Nieuw en vooral 
een heel voorspoedig en gezond 2020. 
 
John van der Weide 
Voorzitter 

 
Drie nieuwe leden 
In deze nieuwsbrief stellen zich drie nieuwe leden voor.  

 
Hallo, ik ben Piotr en ik ben geboren in juni 1983. Ik ben 
opgegroeid in de stad Bytom, in Polen. De stad maakt deel uit 
van het woiwodschap (provincie) Silezië, gelegen in het zuiden 
van Polen. Van Bytom is het ongeveer 100 kilometer naar het 
bekende Krakau. Ik woonde in Polen tot ik mijn bachelor in 
financiën en boekhouding behaalde. Medio 2007 emigreerde ik 
naar Ierland. Ik heb daar negen maanden gewoond en gewerkt. 
Ierland is een prachtig land, helaas regent het daar altijd. In mei 
2008 ben ik naar Nederland gekomen. Vier jaar geleden ben ik 
van Bunschoten naar Doorwerth verhuisd. Ik ben de gelukkige 
eigenaar van een appartement. Sinds ik in Nederland woon, werk 
ik bij een uitzendbureau als administratief medewerker.  
Naast werk en het koor vind ik het leuk om naar de bioscoop te 
gaan, muziekfestivals te bezoeken en los te gaan in pretparken. 
Ik vind het echt te gek om in de achtbaan te zitten, hoe groter en 
gekker, hoe beter!! 
De oproep van Het Herenakkoord voor nieuwe leden kreeg ik van 
een kennis uit de Kringen. Het is geweldig en gezellig om iedere 
maandagavond twee uur lang te leren zingen. 

 
Hallo mannen-zangers, 
Via Gérard kreeg ik begin dit jaar een verzoekje om de 
uitnodiging voor een workshop van het Herenakkoord door te 
sturen naar andere belangstellenden. Dit omdat Gérard wist, dat 
ik andere zangers ken. Dat leidde tot deelname door mijzelf en 
dat riekte naar méér: en ik mocht blijven.  
Over mijzelf: ik zing sinds 2004 in Poco Piu, een kamerkoor in 
Nijmegen met een klassiek repertoire. Sinds eind 2016 ben ik 
officieel gepensioneerd en probeer cello te leren spelen, wat nog 
maar mondjesmaat lukt. Verder ben ik veelvuldig te vinden in een 
roeiboot op de Maas en omgeving en dat lukt heel goed. Vorig jaar nam ik deel aan de Gaygames in 
Parijs, waar ik zelfs medailles scoorde bij het wielrennen, kortom ik ben graag buiten, in beweging en, 
niet te vergeten, samen met mijn vriend Henk. Inmiddels maakte ik al met verschillende mensen 
persoonlijk kennis op de kooravonden en voel me al aardig thuis: het Herenakkoord is een gezellige 
club.   
Ysbrand van den Vleugel (tenor 1). 
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Colofon 
De nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt tweemaal 
per jaar. Deze editie kwam tot stand met medewerking van  
Arie, Bart, John, Niels, Piotr en Ysbrand.  
U leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en  
www.facebook.com/herenakkoord. 
U bereikt ons via info@herenakkoord.nl. 

 CONCERT ROZE HERFST 2019 

Op zaterdag 23 november trad het Herenakkoord op in de 
Koepelkerk in Arnhem. Samen met het gemengde koor 
Pink Noise uit Antwerpen en het mannenkoor Shansons uit 
de Achterhoek, verzorgde het Herenakkoord het publiek 
van een muzikale avond. Met liedjes als Can you feel the 
love tonight, Das Klinget so herrlich en Leun op mij, wist 
het Herenakkoord het publiek te vermaken en soms te ont-
roeren. De reacties uit de zaal waren positief. Ook Pink 
Noise en Shansons konden met hun optreden op lovende 
kritieken uit de zaal rekenen. Het mooie van deze avond 
was dat alle drie de koren authentiek zijn. Ieder koor heeft 
zijn eigen stijl. Hierdoor kregen de mensen in de zaal een 
mooie, muzikale avond voorgeschoteld.  

Na afloop werd er nog gezellig nagepraat onder het genot 
van een drankje. Familie, vrienden en liefhebbers van de 
koren, konden hun enthousiasme delen met de leden van 
de koren. En ook de koren onderling wisselden hun erva-
ringen van hun optreden met elkaar uit. Er werd zelfs al 
gesproken van een vervolg in Antwerpen.  
Voor de liefhebbers kon er daarna nog een drankje worden 
genuttigd in café Njoy en aansluitend in het COC. De 
avond was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. 
 
Niels Lam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hallo allemaal 
Ik ben Arie Hofs, 45 jaar, geboren en getogen in het klei-
ne dorp Dodewaard, als jongste zoon van een boerenge-
zin. Ik ben op mijn 25e voor de liefde naar Arnhem ver-
huisd. Na wat omzwervingen in de stad (o.a. Sonsbeek 
Kwartier) heb ik een leuk, klein appartementje gevonden 
in de binnenstad van 
Arnhem, met uitzicht 
op de Neder-Rijn. 
Ik werk als customer 
servicemedewerker 
voor een op- en over-
slag in vries en koel-
goederen, voorname-
lijk in de vruchtensap-
pen.  
De reden dat ik me 
heb aangemeld voor 
het koor was dat ik het 
zingen eigenlijk miste. 
In mijn jonge jaren heb 
ik in een jongeren gos-
pelkoor gezongen, als 
bas. Het repertoire is 
nog even wennen; het 
is wat anders dan meezingen in de auto met Madonna, 
Lady Gaga of Sam Smith. Al zou een nummer van Sam 
Smith wel leuk zijn voor het koor. 
Ik sport tweemaal in de week. Onder andere boksen en 
krachttraining.Ik ben altijd te vinden voor een grap of 
practical joke, ik mag graag lachen, ook als de grap over 
mezelf gaat. Ik hoop in het koor leuke mensen te leren 
kennen en mijn kennissen- en vriendenkring te kunnen 
verrijken. 
Groetjes Arie. 

AGENDA 
 
Vrijdag 24 januari 2020 Arnhemse Uitnacht 
Optreden in Rozet tussen 19:30 en 22:00 uur. 
 
Maandag 9 maart 2020 Bonte Avond 
Programma repetitie, optreden, open podium. Huis van 
Puck: Kazerneplein 6-2 Arnhem. Gratis toegang. 
 
Zondag 30 mei 2020  
2e Nederlandse Rozekorenfestival Tutti 2020 The Royal 
Edition in Den Haag 


