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Woord van de voorzitter 
 

Laten we er niet omheen draaien: Het is best moeilijk om dit jaar met een 
positieve noot af te sluiten. Keer op keer verzinnen we nieuwe manieren 
om toch met elkaar te blijven zingen, om vervolgens weer thuis voor de 
buis te eindigen. We begonnen vol goede moed met de repetities na de 
zomer. Zelfs zonder de anderhalve meter en in ons vertrouwde Huis van 
Puck. En via zingen met stoelen op afstand en stemgroepkwartetjes bij 
Christel thuis, ligt nu weer alles stil. 
 
Het is verleidelijk om bij de pakken neer te zitten. Maar dat doen we niet. 

We blijven plannen maken voor 2022. Zo gaan we straks digitaal 

repeteren. Ook hopen we iedereen weer te zien op de Bonte Avond in het 

voorjaar. En onze Lustrumcommissie blijft ambitieus en hoopt in november 

een prachtig lustrumconcert te organiseren. Hoop doet leven en dat geldt zeker ook voor ons 

koor. 

 

In de tussentijd pakken we de kansen die we wel hebben. Zo staat Christels deur elke week open 

voor twee leden die samen iets willen repeteren voor de Bonte Avond. Of wellicht zelf hun stem 

verder willen ontwikkelen met privéles. Wij zingen straks allemaal als engeltjes. 

 

Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een gezond 2022. 

Joost de Wals 

 

 

 

 

 

 
 

 

Muzikale kerstgroet 
 

 
 

Klik hier om de video te bekijken en beluisteren. 
 

 
 

Lustrumcommissie 
Het ligt bij menigeen nog vers in het geheugen: ons lustrumconcert Het 

Herenakkoord Goes Silver in het Olympuscollege. We keken onze ogen uit 

bij The Three Degrees. Er ontstond een broeierige sfeer bij Love Is In The 

Air, gezongen door Geer. En we trokken gul onze portemonnee bij de loterij. 

Natuurlijk zong Het Herenakkoord de sterren van de hemel, maar dat is 

iedereen natuurlijk van ons gewend. Geloof het of niet, maar volgend jaar is 

dat concert al weer vijf jaar geleden. Hoog tijd om met de voorbereidingen te 

starten voor ons volgende lustrumconcert. We bestaan dan 30 jaar. Marcel, 

Hans Tabor, Niek, Wim Hogeveen en Joost buigen zich over een spetterend 

programma. En daarbij krijgen we ook nog eens de deskundige hulp van onze trouwe fan Peter 

Assink. Als dat geen spetterend programma wordt! Blok voorlopig dus even alle zaterdagen in 

november in je agenda. 

 

https://www.herenakkoord.nl/Winter%20Melody%202021%20Het%20Herenakkoord%20video.mp4


 

Agenda 
 

 
 

Maandag 14 maart 2022 20.00 uur 

- Programma: korte repetitie, open podium en klein 

optreden 

- Huis van Puck, Kazerneplein 6-2, Arnhem parkeren 

Verlengde Hoflaan 

- Entree gratis 
 

 
 

Zaterdag 26 maart 2022 16.00-16.45 uur 

- Optreden in het kader van de maandelijkse 

zaterdagmiddagconcerten 

- Bedevaartskerk OLV ten Hemelopneming (Mariakerk), 

Dorpsstraat 1, Renkum 

- Vrije toegang 
 

 
 

Zaterdag 7 mei 2022 vanaf 12.00 uur 

- The Royal Edition in Den Haag 

- Buitenoptredens op diverse podia in het centrum 

- Binnenoptredens in de grote concertzaal van Amara 

 
 

Kazernepraat 

 
 

- Naast het kwartet dat traditioneel het open podium op 

de Bonte Avond opluistert, komt er volgend jaar ook een 

duo dat zich voor het eerst gaat presenteren. Spannend! 

Verder is er ook weer een muzikale quiz. Het belooft 

weer een supergezellige avond te worden op 14 maart. 

- Onze nieuwe 

voorzitter had ons bij 

hem thuis uitgenodigd 

voor de barbecue ter 

opening van het nieuwe 

seizoen. Met een hapje 

en een drankje kwam 

de stemming er zo 

goed in dat dat we zelfs 

nog een liedje hebben gezongen. 

- Helaas zijn Bart, Gerard, Hein, Peter en Pjotr om 

diverse redenen gestopt. Voor de meesten bleek het te 

moeilijk om gemotiveerd te blijven in deze coronatijd met 

de repetitiestops. Ons koor telt nu 24 leden. 

- We hebben Ton welkom geheten als aspirant-lid. 

- Ons koorlid Wim 

Hogeveen was te 

zien in het tv-

programma 

Kruispunt. Zingen bij 

Het Herenakkoord is 

deel van Wims 

leven. Daarom leek 

het de redactie leuk 

om opnames te 

maken tijdens een repetitie. Uitzending gemist? Klik hier. 

 
 

Winter Melody 

Onze kerstgroet is tevens onze inzending voor het 
internationale virtuele korenfestival Winter Melody dat op 

Tweede Kerstdag om 16.00 uur in 
première gaat op YouTube. Sla 
Sissi eens over dit jaar en geniet 
van dit unieke homo/lesbische 
korenfestival. Dit is de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JQU4dRCSQlY 
 

 
 

Uit de Ledenvergadering 
Op 13 december was er een goed bezochte digitale 
ALV. Daarin speelden twee belangrijke thema’s. 
Natuurlijk konden we niet om corona heen. Maar we 
gaan er weer het beste van maken: zodra de regels het 
toelaten repeteren we in stemgroepkwartetjes bij Christel 
thuis. Dit betekent dat er één vertegenwoordiger per 
stemgroep aanwezig is. Een minikoor dus. En die 
repetitie zenden we dan live uit voor de thuisblijvers. Een 
ander thema was ons repertoire. We willen natuurlijk 
mooie stukken zingen die soms ook best uitdagend 
mogen zijn. Maar juist deze tijd vraagt ook om 
vrolijkheid. We spraken af om de Repertoirecommissie 
te voeden met goede én uitvoerbare ideeën voor 
repertoire waar je een oppepper van krijgt. 
 

 

Colofon 

De Nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt 
tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met 
medewerking van Joost, Hans Ettema (montage 
kerstgroet) en Geer. 
U leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en 
www.facebook.com/herenakkoord. U bereikt ons via 
info@herenakkoord.nl. 
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