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Het Torenkoor Kampen - Optredens 2016 

 

 
07-01-16 – Epe – Het Kulturhus 
Ons eerste optreden in het nieuwe jaar leidde ons naar "het Kulturhus" in Epe. We waren 
te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor ouderen, georganiseerd door SWO/E. In een 
gezellig onderkomen werden we met koffie en een oliebol ontvangen. Vooraf was al 
langer bekend dat de helft van het combo afwezig zou zijn door werkzaamheden. Toch 
wisten drummer Piet en accordeonist Ger het koor op een zeer goede manier te 

begeleiden. Helaas moesten een aantal koorleden zich op het laatste moment afmelden 
door persoonlijke- of familieomstandigheden. Daardoor moest ook het programma wat 
aangepast worden. Echter dit belette ons niet om het publiek een gezellig en enthousiast 
optreden te bezorgen. De liederen werden door het publiek - via scherm - uit volle borst 
meegezongen, weer keurig mogelijk gemaakt door Andries. In drie blokken van ca. 25 
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minuten werd het publiek vermaakt met zang en acts. Adrie was deze middag onze 
belangrijkste man op showgebied. Op een voortreffelijke wijze lied hij de clown weer 
leven bij het publiek. Met zijn grappen, o.a. een opgeblazen ballonnetje laten vliegen op 
het moment deze te overhandigen, leidde tot hilariteit en gelach. Ook dirigent Ronny was 
opnieuw een meester in het bespelen van het publiek. Zo verwisselde hij in de "Wals 
medley" de volgorde van de liedjes "Rode rozen" en "Ik zou d'r nog wel een borreltje 
lusten" door eerst een borrelglaasje naar het publiek op te steken, in plaats van de rode 
roos uit het vaasje op de tafel (beiden stonden toevallig op een tafeltje). Dat was niet 
alleen voor het publiek zeer komisch, maar ook voor de koorleden. Daarnaast verving hij 
Rolf op een leuke manier bij het lied "Twee armen en een zoen". Meerdere dames uit de 
zaal werden omarmd en gekust, en dat beviel de dames - maar ook Ronny - zichtbaar! 

Jammer was het dat we door tijdgebrek "Het huisje bij de brug" niet konden zingen. 
Alleen drummer Piet zat te gniffelen......Complimenten voor publiek, de organisatie 
SWO/E en alle koorleden. Dankzij deze combinatie is het (opnieuw) een gezellige 
bijeenkomst geworden. 's Avonds konden koorleden met partner elkaar gelukwensen op 
de Nieuwjaarsreceptie. Dit keer voor het eerst gehouden in ons nieuwe onderkomen. 
Hans en Ria de Knoop hadden de zaal mooi en sfeervol aangekleed, terwijl Joke Post 

weer voor een fantastisch en smaakvol buffet had gezorgd! Genoemde personen 
ontvingen meermalen - zeer terechte - complimenten. Niet alleen mooie woorden van de 
voorzitter in zijn, gebruikelijke, toespraak over (aantal) optredens, complimenten voor 
het werk aan combo, dirigent, opbouwploeg, Andries, webmaster en bestuursleden over 
het afgelopen jaar. Ditmaal goochelde hij ook lonten en bandjes uit zijn binnenzak. Voor 
de leden een herkenning, voor buitenstaanders een vraag. Onze zwerver en herder Henk 
Witman "verraste" de aanwezigen met een zelfgemaakt lied die betrekking had op de 
persoon Jan Scholten tijdens en na ons optreden in Noordeinde. Een verrassing was het 
voor de meesten niet daar Henk vooraf het één en ander al had losgelaten, waarbij je 
kon merken dat dit dichten hem veel plezier heeft gegeven. De inhoud van dit lied zorgde 
bij alle aanwezigen dan ook voor veel gelach. Kortom een gezellige, goed bezochte, zeer 
smakelijke nieuwjaarsbijeenkomst in een sfeervolle ambiance! We hopen, naast 
gezondheid en geluk, op een gezellig 2016 met elkaar, waarin we aan elkaar en aan het 
publiek laten zien een vriendenclub te zijn! 

 
Dick Winkeler 
 
10-03-16 – Kampen – Myosotis  
Hoewel wij twee en een halve maand geleden nog een optreden hadden verzorgd bij 
Myosotis, stond er wederom een optreden gepland in dit gezellige verzorgingstehuis. 
Dat had alles te maken met ons ‘tehuizen tournee’ waarbij we belangeloos de Kamper 

verzorgingstehuizen bezoeken. Deze keer dus Myosotis. Zoals gewoonlijk zat de zaal 
weer lekker vol met verwachtingsvolle aanwezigen.We hadden voor dit optreden - in 
vergelijking met 31-12- 2015 - een geheel nieuw programma samengesteld met weer 
veel bekende liedjes waaronder ‘Op ‘t ukien van  d’ eilige steege’, ‘De Zuiderzee Ballade’, 
en ‘Marina’ waarbij Henk Boer weer als een volleerde ballerina zijn dansje maakte. 
Vliegenier Adri vertelde van zijn capriolen met zijn gammele vliegtuigje in het lied  ‘Hallo 
hallo’ en ook zongen we een nieuw nummer uit ons repertoire: ‘Amme nooit nee nooit 

niet!’En ja hoor, ze waren er weer bij: Jan en Coba. Tot groot vermaak van het publiek. 
Het eeuwig kibbelende echtpaar zong twee nummers ‘Omdat ik zoveel van je hou’ en 
‘Hartje van goud’, waaruit blijkt dat ze toch niet zonder elkaar kunnen. (En wij niet 
zonder hen.)Het was weer een gezellige happening en zoals gebruikelijk zorgde Andries 
er weer voor dat de teksten via het scherm lekker meegezongen konden worden, wat 
dan ook volop werd gedaan. We sloten dit optreden voor het eerst af met een eigen 
slotlied. Op de melodie ‘Auf wedersehen’ hebben we een eigen toepasselijke tekst 
gemaakt.Zoals gewoonlijk vloog de tijd weer voorbij en konden we terug zien op een 
geslaagd optreden voor dit dankbare publiek. 
 
Ger Tempelman    
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27-05-16 – Doornspijk – Afscheid Rolf Plender  
Op 27 mei 2016 zette Rolf Plender, een van onze koorleden, een punt achter zijn 
onderwijscarrière. Vanaf 1977 was Rolf als leraar werkzaam op CNBS “De Regenboog” in 
Doornspijk en hij wilde op zijn afscheidsreceptie ook graag een optreden van ’zijn’ 
Torenkoor uit Kampen. Natuurlijk voldeden wij graag aan zijn verzoek en dus togen we 
met z’n allen naar de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk voor een optreden van twee maal 
twintig minuten. Met een aantal gezellige liedjes ‘door Rolf uitgezocht’ zat de stemming 
er al gauw in. Andries had weer voor de beamer gezorgd, zodat de aanwezigen de 
gezongen teksten ook op het grote scherm  konden volgen. Bij het lied “Hij was maar 
een clown” zorgde clown Adri weer voor de nodige grappen en grollen. Helaas kon het 
befaamde duo Jan en Coba niet aanwezig zijn op deze middag omdat Coba een ongelukje 

had gehad. Er waren volop hapjes en drankjes verkrijgbaar en het was een gezellig 
samenzijn waarbij de aanwezigen genoten van Het Torenkoor.  Natuurlijk zong  Rolf zelf 
ook een paar liedjes. Bij het lied “Twee armen en een zoen” bedankte hij met een eigen 
tekst en met een doos ‘Merci’, zijn collega’s van “De Regenboog” voor de fijne 
samenwerking in de loop der jaren. Ook bedankte hij de leden van Het Torenkoor voor 
hun bijdrage aan zijn afscheidsreceptie. Met ons laatste lied “Auf wedersehen” namen we 

afscheid van het publiek en konden we terugzien op een geslaagd optreden. Ook een 
woord van dank aan de opbouwploeg, die voor dit optreden weer alles keurig had 
opgesteld en aangesloten. Bedankt mannen! 
 
Ger Tempelman 
 
28-05-16 – Kampen – De Vlag van Kampen  
Het Torenkoor deed - één dag na het optreden in Doornspijk - op 28 mei alweer mee aan 
het volgende evenement. Om 15.00 uur mochten we ons in sporthal De Reeve melden en 
om 15.30 uur barstten we los! We zongen ondermeer over over Heidewitska, over 
muzikanten, over glimlachende kinderen, over schuivende opa’s en over Griekenland. Bij 
het nummer ‘Ik wil naar Griekenland’ hoort een dansje! Maar … zo’n dansje moet je 
‘bijhouden’. Het oefenen daarvoor schoot er - door alle drukte in de afgelopen weken - 
een beetje bij in. Dirigent Ronny Palland houdt echter van actie en show en dat zijn ook 

twee hele belangrijke elementen van Het Torenkoor. Toen het dansje dan ook gemaakt 
moest worden, stapte hij van zijn eigen mini-podium af en …. danste de bewuste passen 
- prachtig en soepel vanuit de heupen -  moederziel alleen! Een eindje verder in het 
liedje moest het nogmaals gebeuren en nu had Ronny er - met opgebouwd 
zelfvertrouwen uit de eerste sessie - helemaal veel zin in. Hij zette zijn hoed af, trok zijn 
jas uit én …. stroopte de broekspijpen op en danste erop los. Zijn vrouw Aline, die op de 
tribune zat, sloeg haar handen voor de ogen en ze veegde na het lied de tranen van haar 

wangen. Ondergetekende dacht dat ze iets zei in de geest van: ‘Oooo, is dat mijn man?!’ 
“De Vlag van Kampen” is een festival waar alle musicerende verenigingen uit de 
gemeente Kampen aan deel kunnen nemen. De doelstelling is om elkaar op een 
laagdrempelige manier eens te ontmoeten. Het werd een gezellige en muzikale dag, met 
ook nog een klein wedstrijdelement.Alle Kamper verenigingen (slagwerkgroepen, 
orkesten, showbands, twirlgroepen, dweilorkesten en koren) kwamen deze dag uit op 
hun eigen disciplines (concert, mars, show, slagwerk, zang en twirl). Zo mochten de 

allerkleinsten meedoen, maar ook ‘een koor op leeftijd’ als Het Torenkoor mocht 
natuurlijk niet ontbreken. Elke deelnemende vereniging schreef zich op één of meerdere 
onderdelen in, er was geen maximaal aantal onderdelen per vereniging. Door de 
organisatie waren onafhankelijke en onpartijdige jury’s samengesteld. 
Deze jury’s beoordeelden op drie belangrijke basisonderdelen: 
 - Wat zie ik?  - Wat hoor ik?  - Wat doet dat met mij? 
Aan het eind van de dag werden de scores opgeteld en gedeeld door het aantal 
disciplines per vereniging. De vereniging met de hoogste score ging naar huis met “De 
Vlag van Kampen”. 
 
Rolf Plender 
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10-06-16 – IJsselmuiden – Project Kamper Uienkoor 
Het Torenkoor hielp op 11 juni mee aan een evenement, georganiseerd door het Kamper 
Uienkoor. De gezellige middag die door dit koor op touw gezet was, was speciaal bedoeld 
voor mensen met een beperking uit Kampen en IJsselmuiden. Toen Het Torenkoor 
gevraagd werd om mee te werken aan dit belangrijke én ook leuke evenement, dachten 
zij daar niet al te lang over na en zij zegden hun medewerking van harte toe. Maar … 
toen … het puntje bij het paaltje kwam m.a.w. toen de datum van het optreden dichterbij 
kwam werd er wel even achter de oren gekrabd! Er waren veel koorleden op vakantie, de 
eerste én tweede dirigent hadden andere verplichtingen én …. ook het halve combo werd 
elders verwacht! Redenen om het optreden af te zeggen? Nee, natuurlijk niet! Het 
Torenkoor laat zich nooit kennen en ook al is het eens een keer met een iets mindere 

bezetting … ze komen! En Het Torenkoor kwam! Het speelde zich allemaal af in de tuinen 
van locatie Meerburg in IJsselmuiden! Adrie Bos - die ook de act moest opvoeren bij het 
lied ‘Hij was maar een clown’ - nam het dirigeerstokje ter hand en hierbij werd hij 
deskundig bijgestaan door Bert, een bewoner van het zorgcentrum. Samen dirigeerden 
zij het koor, waarin Nico - ook een bewoner van het zorgcentrum - een plaatsje had 
gevonden. Nico en de koorleden zongen allemaal net iets harder dan gewoonlijk en het 

viel dan ook niemand op dat het koor niet helemaal op oorlogssterkte was. Accordeonist 
Ger Tempelman had ook een dubbelrol, want naast accordeon spelen, praatte hij ook op 
deskundige én ludieke wijze de liedjes aan elkaar.  De middag vloog voorbij. Het Kampen 
Uienkoor trad twee keer een half uur op en ook Het Torenkoor mocht twee blokken van 
dertig minuten vullen. Dat de blokken van de beide koren vaak net iets langer duurden 
dan een half uur, vond niemand een probleem! Iedereen had lol en dat was meteen 
eigenlijk ook de enige doelstelling van deze middag! De bewoners van de zorgcentra 
bespeelden muziekinstrumenten, er werd volop meegezongen, er kwam een spontane 
polonaise op gang én …. er werd veel gedanst en dat laatste gebeurde zelfs op …. de 
tafels! Wanneer het Kamper Uienkoor een volgende keer weer een beroep doet op Het 
Torenkoor, zullen zij graag weer meewerken om er - samen met de bezoekers van het 
festiijn - wederom een prachtige middag van te maken! 
 
Rolf Plender 

 
20-08-16 – Heino - Pompdagen  
Van woensdag 17 t/m zondag 21 augustus werden de jaarlijkse Pompdagen in Heino 
gehouden. De organisatie zorgt al vele jaren voor een zeer aantrekkelijk én overvol 
programma. Heel Heino - en de wijde omgeving - loopt dan uit om het gezellige centrum 
te bezoeken. Dit jaar was Het Torenkoor uitgenodigd om - op zaterdag 20 augustus - ook 
een bijdrage te leveren aan de festiviteiten. Dit was een hele verstandige zet van de 

organisatie. Op zo’n soort evenement voelen de leden van Het Torenkoor zich namelijk 
als vissen in het water. We mochten - op toerbeurt met de koren ‘Hart en Smart’ uit 
Nijverdal en ‘De Pompedoers’ uit Heino - optreden in de Hervormde Kerk. De drie koren 
in de kerk moesten vanaf 13.00 uur concurreren tegen een Jeugd Talentenjacht in het 
Hof van Rakhorst, DJ Mike Gritter in Buuffie’s en een Gregoriaans koor in de RK kerk. Het 
gezellige kleine kerkje zat echter gelukkig steeds stampvol! Wat zingt het makkelijk, met 
zoveel enthousiast mensen zo vlak voor je neus in de kerkbanken. Natuurlijk zorgden de 

leden van de andere twee koren er ook voor dat de stemming er goed in bleef. De drie 
koren zongen zo’n beetje hetzelfde genre en sloten mooi op elkaar aan. Er waren heel 
veel mensen die echt de hele middag in de Hervormde kerk bleven zitten.  We willen de 
andere twee koren niets te kort doen - ze zongen prachtig - maar wanneer het gaat over 
acts en andere gekkigheid, stak Het Torenkoor er toch met kop en schouders boven uit! 
De mensen lagen dubbel in de kerkbanken - of schoten er zelfs gedeeltelijk onder - bij 
het liedje ‘Onze poes en buurmans kater’ (door Evert Bastiaan) waarbij zelfs de schoenen 
van dirigent Ronny Palland door de kerk vlogen. Ook bij het lied ‘Hoor de muzikanten’ 
(Henk Boer op grote trom en Andries Westerveld met bekkens) werd er gebruld van het 
lachen. Bij  het liedje ‘Ik wil naar Griekenland’ werden er levensgrote half blote vrouwen 
op de kerkmuren geprojecteerd. Onze dirigent was niet te beroerd om daar - met zijn 
baton - nog eens even goed de aandacht op te vestigen. Tijdens de kerkdiensten op 
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reguliere zondagen in Heino zal de sfeer daar toch enigszins anders zijn, vermoeden de 
leden van Het Torenkoor! Het was een geweldige leuke middag! Wanneer de organisatie 
ons volgend jaar weer wil uitnodigen voor de Pompdagen, hoeven wij daar echt niet zo 
lang over na te denken. We komen graag  … heel graag zelfs! 
 
Rolf Plender 
 
06-09-16 – Heerde – Hanzeheerd Brinkhoven  
Op een erg warme dinsdagavond mochten we de bewoners en verzorgers vermaken met 
een optreden. Het publiek was blijkbaar zo onder de indruk van ons koor dat er slechts 
een enkeling enthousiast mee klapte met de bekende liedjes en acts. 

We zetten de avond in met Heidewitzka, waarna onze eigen zwerver Henk Witman weer 
een bankje zocht om te gaan slapen. Uiteraard waren Jan en Coba ook weer 
meegekomen en mopperden en kibbelden er onderling weer heel wat af. Zo levensecht 
dat sommigen uit het publiek er wat vreemd naar keken. Toen Adri het lied “De clown” 
weer neerzette met een prachtige act, was die spanning verdwenen en verscheen op 
menig oud gezicht een lach. Voor de pauze het altijd gezellige “Ik wil naar Griekenland”, 

waarbij de koorleden daar schijnbaar het meeste zin in hadden. 
Na de pauze – voor sommigen met droge keel – mocht Ger “De Woonboot” weer eens 
aanleggen en werden de katten uit de tuin bij Brinkhoven verjaagd door het lied “Onze 
poes en buurman’s kater”. Het nieuwe lied “De Bril” werd volgens Ronny ook mooi 
vertolkt, ondanks de zwartkijkende koorleden. De blindengeleidehonden ontbraken nog! 
Bij het één na laatste lied “Amme nooit niet” werd er op de voorste rij zelfs ingehaakt. 
Ook werd er uitbundig gezwaaid bij het “Auf wiedersehen”. Eerst dachten we dat het 
publiek blij was dat we weer gingen, we moesten het kort houden, maar door de vele 
positieve reacties na afloop van bewoners en verzorgers waren we toch overtuigd: We 
hadden iedereen weer een gezellige avond bezorgd! En daar gaat het om! 
 
Dick Winkeler 
 
05-11-16 – Kampen – Verrassingsoptreden bij de familie Rukkers  

Er zijn gewone families, leuke families én ....héle leuke families, dat is nu eenmaal zo. 
Tot de laatste categorie behoort vast en zeker de familie Rukkers! Het Torenkoor kan dit 
nu weten, want op zaterdag 5 november 2016 mochten zij een optreden verzorgen bij én 
voor deze gezellige familie, hun vrienden en kennissen. Jannie en Wim Rukkers waren 60 
jaar getrouwd en gaven een groot huwelijksfeest in een gezellige zaal in IJsselmuiden. 
Wat was het een - in alle opzichten - makkelijk optreden voor Het Torenkoor. Al vanaf 
het eerste liedje deed en leefde het publiek van harte mee! Er werd volop meegezongen, 

mee geklapt, gedanst en ook werd er de ene naar de andere polonaise gelopen. Het 
Torenkoor merkte dus al heel snel dat de familie Rukkers hun aanwezigheid enorm 
waardeerde en dit zorgde voor een fijne wisselwerking tussen koor en publiek. Alles ging 
zo makkelijk! Jan Scholten was de invaldirigent bij dit optreden. Het is zeker geen 
sinecure om als dirigent voor zo'n groep zingende kerels en het combo te staan .... er 
kan echt van alles gebeuren! Maar ... deze avond voelde Jan zich - bij deze gezellige 
familie - als een vis in het water. Hij praatte de nummers naadloos aan elkaar en 

gebruikte hierbij prachtige bruggetjes. Alles ging bijna geheel perfect. Wanneer het toch 
eens even iets anders liep - b.v. door een spontaan ingelast nummer, waardoor de 
multimedia-man Andries Westerveld moest overschakelen naar een ander ‘tekststickje’ - 
vond niemand dat een probleem. In een geanimeerde wisselwerking tussen publiek, 
koor, combo en dirigent werd alles soepeltjes opgelost en .... lekker weer verder met …. 
zingen en feesten! Wat zijn die Jannie en Wim Rukkers trouwens nog fit?! Ze dansten 
volop mee en genoten met hun vier kinderen, elf kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen met volle teugen van hun 60-jarig huwelijksfeest. Als men had 
gezegd dat deze mensen 40 jaar getrouwd waren, hadden de leden van Het Torenkoor 
dit onmiddellijk voor waarheid aangenomen. Nee, 60 jaar getrouwd en dan nog met de 
eigen caravan erop uit, lekker samen fietsen, zo volop in het leven staan én op je 60-
jarig huwelijksfeest .... nog zo kunnen genieten en meedoen! Jaloersmakend! Wanneer 
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Jannie en Wim Rukkers volgend jaar 61 jaar getrouwd zijn mogen ze Het Torenkoor zo 
weer uitnodigen. Want vanaf het 60-jarige huwelijksfeest vier je het daarna toch zeker 
elk jaar? Het Torenkoor zal ook dan weer heel graag komen!Kortom .... het was een 
geweldig leuke en gezellige avond en echt honderd procent de moeite waard! Iedereen 
hartelijk bedankt en met name de mannen van de opbouwploeg, die 's middags al om 
half drie aanwezig waren om de spullen klaar te zetten. Dit moest allemaal een beetje 
stiekem gebeuren, want Het Torenkoor was een verrassingsact voor het bruidspaar. Nou 
…. een verrassing was het zeker … zowel voor Jannie en Wim als voor Het Torenkoor. 

Rolf Plender  

12-11-16 – Wezep – Korendag WatZUP 
Ditmaal een speciaal optreden. We deden mee aan de ‘Korendag’ 2016 in Wezep 
georganiseerd door popkoor WatZUP.  
Maar liefst 850(!) zangers en zangeressen verdeeld over 28 koren van diverse pluimage 
traden non stop op in drie zalen van het sfeervolle partycentrum Coelenhage in Wezep.  
Ieder koor trad tweemaal 30 minuten op, zo ook ons koor. 

Daar we bekend zijn als ‘dat gezellige koor uit Kampen’, mochten een paar leuke acts 
natuurlijk niet ontbreken. Nadat Henk Witman had gezongen over zijn zwervers bestaan 
waardoor hij ’s nachts op een bankje in het plantsoen moet slapen. (De zielenpoot.)  
brachten we het lied “Aan de bril, ja” Een lied over de leeftijd dat we echt aan de bril 
moeten. (en waarbij alle zangers een bril opzetten) Een tekst geschreven door Rolf 
Plender op de melodie “Hallelujah” van de onlangs overleden zanger Leonard 
Cohen.Verder hadden we gekozen voor gezellige meezingers zoals “Heidewitzka”, 

“Zuiderzee ballade”, en de medley “Ouwe gouwe “ waarbij het enthousiaste publiek 
gezellig met ons meezong.  Bij het nummer ”Ik wil naar Griekenland” barste het publiek 
in lachen uit toen onze dirigent Ronny Palland spontaan zijn broekspijpen oprolde en met 
blote kuiten de Sirtaki ging dansen! 
  
Voor ons tweede optreden verhuisden we naar de veel mooiere zaal 1.(Een beter geluid 
en betere verlichting.) Na de stamper “Zet de boel maar op z’n kop”, waarbij de 

stemming er weer gelijk in zat, zongen we de gezellige nummers “Amme nooit nee nooit 
niet” en “Santo Domingo”. Hierna kwam Evert Bastiaan in het lied “Onze poes en 
buurman‘s kater” vertellen dat hij zo’n last had van katten in zijn tuin. 
Menigeen schoot in de lach bij het optreden van Henk Boer en Andries Westerveld tijdens 
hun vertolking als de twee muzikanten in de act “Hoor de muzikanten”. 
We besloten ons optreden met het bekende “Marina”, waarbij onze accordeonist zich 

weer kon uitleven in zijn solo. 
 
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd optreden mede door de 
voortreffelijke organisatie. Parkeren, drankjes, hapjes, optredens, het was allemaal 
prima voor elkaar!  Ook volgend jaar zullen wij dan ook weer graag van de partij zijn. 
Een speciaal woord van dank aan de opbouwploeg die er toch elke keer maar weer voor 
zorgt dat alle spullen er op tijd zijn en weer worden afgevoerd. 
 
Ger Tempelman 
 
24-11-16 – Kampen – Margaretha  
Donderdagavond 24 november verzorgde het Torenkoor een optreden in Huize 
Margaretha in Kampen. Een bijzondere avond, aangezien het nieuwe gebouw eerst deze 
zomer officieel door prinses Margriet is geopend. Ook bijzonder is een optreden in het 

atrium van het gebouw. Met drie etages wandelgangen en een heel hoog plafond, is het 
toch even anders dan in een gewone, lagere zaalruimte. De opbouwploeg had gelukkig 
de zaak goed afgestemd, waardoor het zanggeluid niet verloren ging en er door het 
aanwezige publiek enthousiast kon worden meegezongen. Vanaf het begin zat de 
stemming er goed in. Er werd zelfs af en toe gedanst in de beperkte ruimte die daarvoor 
beschikbaar was. Een sfeervol geheel, gemaakt door een enthousiast koor, en goed 
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opgepakt door het talrijke publiek.  
 
Bert Spoelstra 

09-12-16 – Elburg – Kerst In De Vesting  
Kerst In de Vesting is een tweedaags evenement waarbij de monumentale vesting het 
decor vormt voor warme wintertaferelen en de kerstsfeer van rond 1900, met een 
gevarieerd en kwalitatief aanbod van muziek, theater en randprogrammering. 
De uitnodiging om te mogen zingen bij Kerst In De Vesting in Elburg werd een paar 
maanden geleden met enthousiasme begroet. Velen herinnerden zich nog het optreden, 

jaren terug bij Jan Broekhuizen voor de deur. 
De gehele sfeer in de stad was geweldig mooi en gelukkig bleef het droog. 
In eerste instantie zouden we zingen in de muziektent op de Vischmarkt, maar werd later 
gewijzigd naar de Knikkermarkt op verzoek van plaatselijke standhouders. Persoonlijk 
vond ik dat geen succes. Naast het hinderlijke lawaai aan de achterzijde tijdens onze 
optredens, was er ook slecht contact met het publiek. Ons gezellig koor en dirigent heeft 
oogcontact en interactie met het publiek nodig en dat ontbrak door de opstelling en 
aankleding van het podium. Dat weerhield het koor trouwens niet om enthousiast het 
kerstrepertoire te brengen, begeleid door combo en dirigent. Fred bespeelde ditmaal een 
tweetal keybords, waarbij hij o.a. de klokken - in het lied "Als de klokken luiden gaan" 
evenals de panfluit in het lied "Zwevend naar geluk" als echt kon laten horen. De nieuwe 
nummers werden, hier en daar niet helemaal optimaal, mooi vertolkt. En voor de 
"Arrenslee" lag er klaarblijkelijk te weinig sneeuw, want nadat de slee al aardig op weg 
leek, bleef hij plotseling steken. Gelukkig waren we met z'n allen in staat de slee weer 

aan te duwen en naar een goed einde te brengen. 
Kortom een mooi, sfeervol evenement en een mooie ervaring met dank aan een ieder, 
zowel intern als extern, die dit heeft mogelijk gemaakt! 

Dick Winkeler 

23-12-16 – Noordeinde – Kerstmarkt in het dorpshuis  

Apart! 
Het Torenkoor heeft in de loop der jaren al vele optredens meegemaakt, maar … de 
optredens op Noordeinde behoren zeker tot de ….. apartste! Ook op vrijdag 23 december 
was het net, als vorig jaar, weer gezellig druk en heerste er weer een zeer ongedwongen 
‘Noordeindse’sfeer. Er was niet continu even veel aandacht voor het koor en toch hebben 

we daar heerlijk zo’n anderhalf uur - verdeeld in drie keer dertig minuten - staan zingen. 

Dooie fazanten! 
Het programma in het dorphuis was zeer eenvoudig: Optreden Torenkoor - Rad van 
Avontuur - Optreden Torenkoor enz. Voor het Rad van Avontuur werden lootjes verkocht 
en daarna werden er slingers aan het grote rad gegeven. Wanneer het rad op b.v. 18 
bleef hangen, kregen de mensen met de lotnummers 18, 218, 318 en 418 een dooie 
fazant met daarbij een spitskool! Dus er gingen heel snel, heel veel prijzen uit. Ook een 
aantal koorleden - waaronder Wiljan van den Belt - wonnen mooie prijzen, zoals enorme 
worsten, gehaktballen, haringen, makrelen en bloemen. De man die het Rad van 
Avontuur leidde - de heer Van der Wetering - deed dit met veel enthousiasme en 
overgave. Erg leuk voor ons om dat zo eens mee te maken! 

Verschillende belangen! 
Je moet het elkaar zo voor de kerstdagen natuurlijk niet te moeilijk maken, maar ….. er 
was bij dit optreden toch wel enigszins sprake van verschillende belangen.  
Het overgrote deel van het publiek kwam voor een glaasje bier, gezellig elkaar 
ontmoeten en het Rad van Avontuur en dat is natuurlijk hun goed recht. Als daar dan 
een koor doorheen staat te zingen, kan dat best wat storend zijn voor het publiek.  
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Het is voor Het Torenkoor echter van groot belang dat de mensen een beetje naar ons 
luisteren - of liever nog - wat meedoen, zingen en klappen, want dan gedijen wij het 
beste. Dat is dan natuurlijk ons goed recht. Als het publiek echter met de rug naar ons 
toe zit en ons de indruk geeft dat ze het koor niet horen …. kan dat best wat storend zijn 
voor Het Torenkoor. Dus … verschillende belangen, maar … we zijn allemaal grote 
mensen, laten elkaar in de waarde, zeuren niet over kleinigheden en al met al heeft 
iedereen - dus koorleden én publiek - zeker een hele leuke en gezellige avond gehad. 

De Kleine Trommelaar 
Het nieuwe lied ‘De kleine trommelaar’ durfden we bij de optredens tijdens Kerst In De 

Vesting (Elburg) en Kerst In Oud Kampen nog niet aan. Maar … hier op Noordeinde 
moest het maar eens gaan gebeuren. We kunnen er kort over zijn, want het ging in één 
woord ‘geweldig’! Dus ook dit liedje staat vanaf nu vast op ons kerstrepertoire, dat 
bestaat uit zo’n 40 - soms ook door de leden geschreven – kerstliedjes. 

Nog één optreden 
Na Noordeinde rest ons nu nog één optreden in 2016 en dat is het traditionele 

oudejaarsavondoptreden in Verzorgingshuis Myosotis in Kampen. Men is in Kampen en 
omstreken al vele jaren heel verbaasd dat Het Torenkoor er elk jaar weer in slaagt om - 
op de toch bijzondere oudejaarsavond - op oorlogssterkte aanwezig te zijn. Dit zal ook in 
2016 weer het geval zijn, omdat we het belangrijk én leuk vinden dat de bewoners van 
Myosotis en hun familieleden - ook een beetje dankzij ons - een gezellige 
oudejaarsavond beleven.  

Rolf Plender 

31-12-16 – Kampen – Zorgcentrum Myosotis 
Oudejaarsavond is traditiegetrouw: “Myosotis”!! 
Al een aantal jaren verzorgt het Torenkoor een optreden voor bewoners van dit zorg- en 
verpleegcentrum. Verbazingwekkend dat het juist op deze avond geen enkele moeite 

kost het koor bijeen te brengen voor dit bijzondere optreden. Nagenoeg voltallig werd 
aangetreden in de ruime, gezellig ingerichte en goed gevulde recreatieruimte. De 
liederen werden boven het koor op de muur geprojecteerd, zodat iedereen de 
mogelijkheid had om mee te zingen. 
Voor het koor was er de “nieuwe”situatie van zingen-uit-de-boeken in plaats vanaf het 
hoge scherm. Na Kerst in Oud-Kampen weigerde het scherm verdere dienst. Gelukkig 
beheersen de koorleden de liederen dermate goed, dat een vluchtige blik voldoende was, 
om te voorkomen dat iedereen in zijn boek wegdook. Prima! 
De sfeer was uitermate plezierig, de verzorging er omheen uitstekend, zodat niets een 
geslaagd optreden in de weg stond. Jan en Coba hadden succes met hun speciale 
optreden, de Zwerver kreeg de zaal goed los (“gym” voor Henk W.) en de medleys 
swingden de pan uit. En dat terwijl onze swingende basgitaar er niet eens bij was …… 
Al met al een geslaagde avond die werd afgesloten met een toost op het nieuwe jaar en 
een “Engeltje” voor alle koorleden, als beloning voor het vrij maken voor deze avond. Of 

de koorleden nou zulke engeltjes zijn …….?  
Dat de uitnodiging voor volgend jaar eraan gekoppeld werd, was vanzelfsprekend! De 
traditie wordt wederzijds zeer gewaardeerd en graag in stand gehouden! 
 
Bert Spoelstra 


