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Fijn samen zingen, dat is goed voor lichaam en geest
Toen Zang Veredelt stopte, werd 
aan Vera Schiet en Mieke van 
Alem gevraagd om uit de voorma-
lige leden enthousiaste zangers te 
vragen voor  een nieuw te vormen 
koor. Dat lukte,  zij kregen 20 
mensen bij elkaar die mee wilden 
doen. Een pre was dat ook hun 
dirigent, Frans van de Loo, 
meeging. In september 2018 was 
Het DagKoor Cuijk een feit. 

Door Josje Goos   

Drie leden van het koor, Vera 

Schiet, Mieke Heijmans en Wiel 

van de Bergh, zitten aan de tafel. 

Vera: “Wij zijn allemaal blij dat 

onze dirigent mee ging. Een 

dirigent is heel belangrijk. Frans is 

relaxed, heeft veel geduld en is 

zeer muzikaal.  Hij draagt ons koor, 

zijn enthousiasme en kundigheid 

in het uitzoeken van de geschikte 

muziek (met inbreng van de 

koorleden) en juiste begeleiding 

maakt dat de koorleden zekerder 

worden, waardoor het koor als 

geheel steeds beter klinkt. En 

tijdens het repeteren hoort hij 

zuiver of één persoon er even 

naast zit. Frans heeft een aantal 

koren onder zijn leiding staan, 

waarvan enkele van hoog niveau.

Klassiek repertoire
Het doel van het koor is om 

klassieke koormuziek onder de 

aandacht te brengen en in stand te 

houden. Dat betekent niet dat het 

allemaal ‘zware’ liederen zijn. Ons 

klassieke repertoire is zeer 

afwisselend: van oude muziek, 

muziek uit de Renaissance en 

Barok tot hedendaagse muziek. 

Op het repertoire staan liederen 

van bekende componisten als 

Brückner, Brahms, Purcell, Mozart, 

Mendelssohn, Bach, Dowland, 

Handel,  Rossini en  Fauré, maar 

ook van minder bekende compo-

nisten als Rutter en Arcadelt.  We 

zingen in het Italiaans, Duits, 

Nederlands, Engels, Latijn, à 

capella of met begeleiding van een 

piano, oude volksliedjes uit alle 

delen van de wereld, een madri-

gaal (kort meerstemmig werelds 

lied), mooie delen uit een requiem 

of opera, of, erg populair in de 16e 

eeuw, een muzikale zetting van 

een gedicht. Hoe meer variatie in 

het repertoire, hoe meer dyna-

miek. Er zijn stukken bij die wij zelf 

prachtig vinden om te zingen, 

bijvoorbeeld het ‘Ave Verum’ van 

Karl Jenkins.  

Samen zingen 
Wiel: “Erg belangrijk voor ons is 

het repeteren.  We zingen door-

gaans drie- of vierstemmig en als 

dat samen mooi klinkt, geeft dat 

heel veel voldoening. Naast het 

repeteren van de muziek krijgen 

we, heel belangrijk, ook oefenin-

gen in zang- en ademhalingstech-

niek. Ga je moe naar de repetitie 

toe, dan voel je je na het zingen 

weer lekker. Voor mij is alleen het 

repeteren prima.” “Je moet wel 

altijd thuis oefenen,” valt Vera bij, 

“net als je op muziekles bent.” Per 

jaar treedt het koor hooguit twee 

keer op, vaak samen met een of 

meer solisten, een klein ensemble 

of orkestje, of met begeleiding van 

de leerlingen van de muziek-

school. En in de kersttijd zingt het 

koor voor de bewoners van een 

verzorgingtehuis, in een kerk of op 

een kerstmarkt. Zo proberen we 

mooie klassieke muziek onder de 

aandacht te brengen van het 

publiek. Mieke: “Ik persoonlijk 

vond dat we tijdens het optreden 

in het Protestantse kerkje  afgelo-

pen mei het beste hebben 

gezongen, daar had ik veel 

voldoening van. Het zingen gaat 

duidelijk steeds beter.”

Repeteren
Het DagKoor Cuijk begint 8 

september weer met haar repeti-

ties na een zomerstop van drie 

maanden. We repeteren eenmaal 

in de week. Niet in de avonduren, 

omdat ouderen liever ’s avonds 

niet de deur uit willen (zeker niet in 

de winter als het donker is), maar 

in de middag, en wel op donder-

dag van 13.30 uur tot 15.30 uur. In 

eerste instantie was onze locatie 

Het Pakhuis, maar corona dwong 

ons een ruimere locatie te vinden 

en die hebben we gevonden in De 

Blokhut, het onderkomen van 

Scouting op de Galberg.  Het is 

een fijne, goed geventileerde 

ruimte en de akoestiek daar is 

goed. De repetities zijn niet alleen 

gezellig, dat is belangrijk, maar het 

moet ook wel goed gaan. Samen 

zingen betekent dat je steun hebt 

aan elkaar. Heel belangrijk is ook, 

dat we van blad zingen, we hoeven 

geen teksten uit ons hoofd te 

leren, want dat kan wel een punt 

zijn als men wat ouder is. Enige 

kennis van notenschrift is wel een 

voordeel.

Het koor
Het DagKoor is geen vereniging of 

stichting, dat geeft te veel admini-

stratie, wij zijn gewoon een goed 

op elkaar afgestemde groep 

mensen. Er zijn ook weinig 

verplichtingen, als je een keer niet 

kan komen, is dat helemaal niet 

erg.  Er wordt € 7,00 per repetitie 

gevraagd, koffie en thee tijdens de 

pauze inbegrepen. Tijdens de 

schoolvakanties zijn er geen 

repetities.

U bent van harte welkom. Kom 

eens kijken, meezingen kan ook, er 

liggen altijd partituren klaar. En 

zoals bij vrijwel elk koor: we 

hebben dringend mannenstem-

men nodig. Harmonie, juiste 

verhouding in de zanggroepen, 

geeft het mooiste resultaat. Dus 

tenoren, zowel mannen als 

vrouwen (dat komt voor!), en 

bassen, meld je aan! Loop rustig 

binnen of meld je aan via: dag-

koor@gmail.com. 

SWOC heeft verschillende activitei-

ten om senioren fit te houden. 

Zowel lichamelijk als mentaal. In dit 

artikel kunt u lezen welke activitei-

ten er worden aangeboden. Deze 

vinden plaats op diverse plekken in 

Cuijk en omliggende dorpen. 

Als u een activiteit van SWOC of 

KBO wilt bezoeken en u bent niet 

voldoende mobiel om zelfstandig 

naar de activiteiten toe te kunnen, 

kunt u gebruik maken van de 

SWOC vervoersdienst. Deze service 

is bedoeld voor mensen vanaf 60 

jaar die een activiteit SWOC en/of 

de plaatselijke KBO willen bezoe-

ken. Dit vervoer geldt dus uitslui-

tend voor die activiteiten! U kunt 

daarvoor een 10-strippenkaart 

kopen voor het bedrag van €25,00.

Deze strippenkaart kunt u halen op 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur in 

het Welzijnsplein, Zwaanstraat 7 te 

Cuijk op de begane grond (kamer 

13).

Meer Bewegen voor Ouderen
- Gymnastiek: U verricht oefenin-

gen in spelvorm met als doel fit 

blijven en een goede conditie 

behouden. Er is ook de mogelijk-

heid om op enkele plekken deel te 

nemen aan zitgym.

- Oud Fit Cuijk (sporthal van De 

Kwel): Sport voor jonge ouderen 

gericht op ouderen vanaf 55 jaar in 

de vorm van badminton, volleybal 

en andere (bal-)spelvormen.

- Zwemmen en watergymnastiek 

(in Cuijk): Elke donderdagochtend 

in zwembad De Kwel in Cuijk krijgt 

u onder leiding van een deskundige 

docent gymnastiek in het water.

- Koersbal: Wordt gespeeld op een 

vilten mat. Als u geen ervaring 

heeft, kunt u al na enkele aanwij-

zingen meespelen.

Werelddans (Cuijk en Haps) en 

Countrydans (in Cuijk): Werelddans 

is een vorm van volksdansen. 

Dansen is een goede manier om 

uw lichaam in beweging te houden 

in een gezellige sfeer.

Sociaal Culturele Activiteiten
Ontmoeten en ontspannen is erg 

belangrijk voor uw welbevinden. Er 

worden dan ook diverse activiteiten 

georganiseerd zoals Toneel, 

Ouderenkoren, Soos, Handwerken, 

Hobbyclub, Kienen, enzovoort.  

U kunt uitgebreide info over alle 

activiteiten terugvinden op www.

swocuijk.nl. Ook welke diensten 

SWOC aanbiedt kunt u daar vinden. 

Telefonische informatie: 0485-

574440. Het bezoekadres is 

Zwaanstraat 7, begane grond 

(kamer 13). Deze is open op 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

Overzicht activiteiten van SWOC 

Seniorenpagina

We hopen u te ontmoeten bij een van de activiteiten, diensten en/of 

cursussen!

DagKoor Cuijk gaf afgelopen mei een prachtige uitvoering in het 

Protestantse kerkje. 

Colofon 
Silvia Beuving
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Lidwien Buné
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Bloempot
De warme klanken van de Martinusklokken 

daalden als hemels manna om klokslag 12 uur 

neer in zijn*) hete tuin. Dat moest het angelus 

zijn, maar hé, nu zonder de gebruikelijke drie 

keer drie slagen vooraf. Het bracht hem terug 

naar de lang vergleden tijd van zijn misdie-

naarscarrière in de paterskerk van de Orde der 

Predikheren. Als negenjarig knulletje werd je 

voorlopig alleen in zeer plechtige vieringen opgesteld, 

gekleed in een rood togaatje, hagelwit superplietje en omhangen met 

een bordeauxrood koormanteltje. Je diende dan op de laagste altaartrap 

met gevouwen handen geknield te wezen en doodstil de eindeloze rit uit 

te zitten. Deze nederige functie werd eloquent aangeduid met bloempot.

Hierna volgde een stapsgewijze opklimming, zowel in liturgische kleding 

(toga en koormantel al aardig richting kardinaalrood), plaats op de 

altaartrappen (bovenaan) alsmede in te dragen verantwoordelijkheid. Het 

hoogst haalbare was tijdens uiterst plechtige vieringen het aannemen van 

een schouderdoek (velum genaamd) en dat op vijf verschillende momen-

ten op vijf verschillende manieren. Indien daar cum laude voor geslaagd: 

geschikt voor een academische studie.

Maar zoals in het aartsparadijs loerde ook hier het gevaar. In de sacristie 

op een tafel stond altijd een kostbare miskelk, afgedekt met een verguld 

schaaltje, de zogenoemde pateen. De misdienaartjes werden met 

regelmaat door de hulpkoster gewaarschuwd: als je die kelk aanraakt, 

bega je een doodzonde. En ja hoor, een perongelukje zit in een klein 

hoekje. De kelk werd in het voorbijgaan geschampt. In dromen ‘s nachts 

verscheen aan het misdienaartje de hulpkoster. Zijn Mephistopheles-

gezicht paarsachtig rood, zijn neus afschuwelijk gekromd en op zijn 

hoofd twee horentjes. Hij hief omineus zijn onooglijke vinger en sprak 

piepend en krakend: “Hij die zonder zonde is, werpe de eerste pateen!” 

Maar dat deed hij natuurlijk niet. Nee, hij keek wel uit, de schijtlijster!

*) Identiteit bij de columnist bekend.

Van Veldeke


