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SCAUH Stichting Culturele Activiteiten 
Utrechtse Heuvelrug 
organiseert opnieuw een korenfestival.

Het vindt gelijktijdig plaats op 2 locaties 
in Driebergen-Rijsenburg in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.

19.00 uur

Korenfestival

8 oktober 2011

2 locaties

DE GROTE KERK

Hoofdstraat

IMMANUËLKERK

Engweg

in Driebergen- 

Rijsenburg

www.scauh.nl
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En nu zingen !!!!!

Na twee jaar weer een korenfestival in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en nu geconcentreerd in twee kerken 
in Driebergen: de Grote Kerk en de Immanuël kerk. Maar 
liefst twaalf koren en zangensembles zullen vanavond 
optreden. Dat belooft heel wat.

De Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug (SCAUH) 
die opnieuw dit korenfestival organiseert, probeert dit in de 
traditie en de stijl te doen van Cor Verkleij, de grote simulator van 
het koren- en orkestenfestival in 2009, die ons in 2010 zo 
plotsklaps is ontvallen. Hij was de architect voor evenementen als 
deze. Zijn gedachtegoed proberen we zoveel mogelijk opnieuw 
gestalte te geven.
Nogmaals, wij zijn er verheugd over dat twaalf koren en zangensem-
bles die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de amateurkunst in 
onze gemeente, voor ons vanavond  zingen. De zangcultuur, op ama-
teurniveau, neemt in onze gemeente, verspreid over alle dorpskernen, 
een belangrijke plaats in. Door de jaren heen. Die culturele uiting is 
ook heel divers. Van klassiek mannenkoor, grote gemengde koren, 
kamerkoren, ‘baldadige’ zanggezelschappen tot smartlappen- en 
shantykoren. Deze mêlee aan koren en zanggroepen typeert wellicht 
ook onze breed geschakeerde gemeenschap. Misschien herkennen we 
ons in de diverse optredens.
Ik wens alle zangers veel sterkte toe en spreek de verwachting uit dat 
alle belangstellenden zullen genieten van het zangspektakel. En nu 
zingen !!!

Wim van Eeden, voorzitter van SCAUH
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Korenfestival 2011

De Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug 
(SCAUH) speelt nadrukkelijk een belangrijke rol als het 
gaat om het organiseren van culturele evenementen van 
hoge kwaliteit. Het zeer succesvolle koren- en orkesten-
festival uit 2009 is dan een goed voorbeeld van. 

Daarnaast verdient deze stichting onze waardering voor het 
feit dat het nu de draad weer heeft opgepakt na het zo 
plotselinge overlijden van de grote stimulator en architect van 
SCAUH, Cor Verkleij uit Driebergen. 
In de geest van Cor heeft het enigszins gewijzigde bestuur 
van SCAUH dit jaar wederom een festival georganiseerd waar 
maar liefst twaalf koren en zangensembles uit onder meer de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug aan deelnemen. 
Het programma laat weer een enorme variatie zien zowel in 
deelnemers, in achtergrond als in genre. Dat belooft wat!

Ruim driehonderd enthousiaste zangers en zangeressen 
zetten vanavond hun beste beentje voor. Hun optredens zijn 
verspreid over de Grote Kerk en de Immanuëlkerk, locaties die 
bekend staan om de goede akoestiek. Beide locaties liggen 
dicht bij elkaar, waardoor het mogelijk is om in de pauze van 
kerkgebouw te wisselen. Op die manier kunt u een 
weloverwogen keus maken en optimaal genieten van die koren 
die u het meeste aanspreken.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is trots op het grote aantal 
koren en zangensembles binnen haar grenzen. Deze, in velerlei 
opzicht, hoogwaardige amateurkoorzang draagt in belangrijke 
mate bij aan de sfeer en de culturele identiteit van onze 
gemeente. U zult daar vanavond ongetwijfeld getuige van zijn.
Ik wens de koren veel zanginspiratie maar ook veel plezier toe. 
Ik ben ervan overtuigd dat u als toehoorder een heerlijke 
muzikale avond met veel luistergenot tegemoet gaat.

Roy Pamboer
Wethouder Cultuur 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Programma

19:00 - 19:30
Doorns Vrouwenkoor
‘Chante Encore’
• Clublied
• Das klinget so herrlich
• Golden slumbers kiss your eyes
• The Sweete Rosie Morning
• O, Salutaris
• Hebe deine Augen auf
• Sing a Rainbow
• Tsiribim

19:30 - 20:00
Zeevrouwenkoor Waterzooi e.o. 
• Had je me maar….
• Dikke tijen.
• Polly O’Brian.
• Mooi Volendam.
• Kakkerlakken.
• Zout en water.
• De vrouw van schipper Kee.
• Koos en Toos

20:00 - 20:30
Kerkkoor Driebergen
•  Zie ik de bergen, groter zijt Gij!  

Tekst Ria de Jong; muziek Willy 
Appermont

• Psalm 43,  
Arrangement Rienk Bakker

•  Lord I trust Thee  
Muziek GF Handel; Tekst Denys 
Darlow

•  Komt laat ons buigen voor de Heer, 
Muziek Dave Doherty; Arrangement 
Rienk Bakker

•  Heer en God groot in macht  
Tekst en muziek: Gerrit Koele

20:30 - 21:00        PAUZE

21:00 - 21:30
Piratenkoor ManOverboord
• En dat we piratenmaten zijn 
• Rum uit Jamaica 
• Fiddlers green 
• Bloody Mary 
• O Marenariello 
• Sloop John B 
• Daar was laatst een meisje loos 
• Mingulay boatsong 
• Seemann 
• De golf van Biskaje 
• De zwarte bal 
• En altijd komen er sachepen 
• De zee die geeft 
• Bij de waterkant 
• De verzonken stad 
• Jack the whaler

21:30 - 22:00
Kamerkoor The Living Song
• O Musica  Paul Peuerl  
• Sing we and chant it  Thomas Morley
• Twee delen uit Gloria  

van Antonio Vivaldi
• Ecce gratum
• Wach auf meins Herzens Schoene  

Joh.Fr.Reichardt  
• Matona Mia cara  

Orlando di Lasso
• Nocturno de la ventana 

F Vila
• Linden Lea  

Ralph Vaughan Williams
• Te quiero - Alberto Favero
• Scarborough fair – trad.

22:00 - 22:30
Stichts Mannenkoor
Repertoire volgt bij optreden.

22.30 uur: 
Slotuitvoering (Allen): 
Rhythm of live  
o.l.v. Piet van der Sanden

de Grote Kerk
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Programma

19:00 - 19:30
Interkerkelijk Ouderenkoor 
Avondzang
• Looft de Drieeenge God
• Land van vrede
• Vol van Uw lich,  

bew. M.Zonnenberg
• Meine Seele ist stille
• God heb ik lief,  

bew. Johan Breedewout

19:30 - 20:00
De Maarnse Havenzangers  
Repertoire volgt bij optreden.

20:00 - 20:30
Vinkenvocale
• Afrikaanse liederen    

Sawela,  
Sauna,  
Sesiyadlala,  
Noyana

• Queen, Bohemian Rhapsody
• Queen, Crazy little thing called love

20:30 - 21:00        PAUZE

21:00 - 21:30
De Parels van de Kromme Rijn  
• Op de sluizen van IJmuiden
• Het moederhart
• De vlieger
• Dat kleine cafeetje
• Het parelsnoer
• Jordaanwals
• Waar is je hart

21:30 - 22:00
Vrouwenkoor Korage
• We’re gonna put on a show,  

Jay Althouse
• Sister Act Medley,  

J. Plante/J. Stole/Del Roma/Isley
• Vois sur ton chemin,  

C. Barratier/B. Coulais
• Gabriella’s Song,  

P. Backman/S. Nilsson
• Highland  

Traditional
• Zing dan 

N. Reta/I. de Wijs/P. Brackenhoff
• Tibie Payom 

Dmytro Bortnianski

22:00 - 22:30
Song of Spirit
• The Old Rugged Cross
• You raise me up
• In His Love
• A Spoon ful of Sugar
• To mij Father ‘s house
• Dank sei dir Herr

22.30 uur: 
Slotuitvoering (Allen): 
Rhythm of live  
o.l.v. Petra van der Snoek

Immanuëlkerk
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de Grote Kerk

Doorns Vrouwenkoor ‘Chante Encore’

Het Doorns Vrouwenkoor ‘Chante Encore’ zingt meerstemmig gevarieerd 
klassieke muziek onder leiding van Noortje van der Welle met begeleiding van 
pianiste Liefhebber-den Ouden. Het koor repeteert wekelijks in de Ludenkapel, 
hoek Ludenlaan/Berkenweg op woensdagmorgen van 9.45 tot 12 uur. Voor 
inlichtingen kan met contact opnemen met de voorzitter, Mieke van der Kraan-
Janssen (0343 – 414289). 

Zeevrouwenkoor Waterzooi e.o. Driebergen

Wij, vrouwen van ‘WATERZOOI’ zijn wild, ruw, lief, mooi, uitbundig, ingetogen, 
hardwerkend, uitdagend en meer. Kortom een ‘ongeregeld zooitje’. We zingen er 
lustig op los, over liefde, trouw, ontrouw, werken, visvangst, mannen, avonturen 
op het water, langs de wallenkant en over vreugde en verdriet. We belichten het 
zeemansleven vooral door de ogen van de vrouw. We proberen er een mooi en 
aantrekkelijk geheel van de maken. 
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Kerkkoor Driebergen

Het Kerkkoor Driebergen (voorheen Hervormd Kerkkoor Driebergen) bestaat 
volgend jaar 70 jaar en heeft momenteel ruim 70 enthousiaste leden, die elke 
maandagavond van 20:00 - 22:00 uur in Het Hoge Licht repeteren o.l.v. hun 
jonge dirigent Rienk Bakker. Op onze website (www.kerkkoordriebergen.nl) kunt 
u hen zien en horen. Wellicht een reden voor u om ook eens vrijblijvend mee te 
komen zingen!

Piratenkoor ManOverboord

Piratenkoor ManOverBoord werd opgericht in juli 2008 en bestaat eind 2011 uit 
ca. 25 zingende en musicerende piraten. Wij zijn tegenwoordig erg vredelievend. 
Heel anders was dat toen wij nog ‘jong’ waren en we regelmatig op rooftocht 
gingen. Na een goede afloop werden er dan vrolijke zeemansliederen gezongen.  
Tegenwoordig beperken we ons tot het zingen en muziek maken en dat doen 
we met veel plezier en veel succes. We zingen over de vroegere Nederlandse 
scheepvaart, veelal Nederlandstalig, maar er zijn ook muzikale uitstapjes naar 
andere zeevarende landen.
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de Grote Kerk

Kamerkoor The Living Song uit Leersum

Kamerkoor The Living Song uit Leersum is een 4-stemming koor onder leiding 
van Ton Sauer. In het programma zitten zowel klassieke werken, als vroeg- 
klassieke liederen en volksliederen uit verscheidene landen. Het koor geeft zelf 
concerten; zingt op uitnodiging en tijdens festivals en bijvoorbeeld op 
Monumentendag.

Stichts Mannenkoor

Het Stichts Mannenkoor is opgericht in 1953. De naam verwijst naar ‘Het Sticht’, 
zoals het gebied rond Utrecht lange tijd werd genoemd.
Momenteel heeft het koor ongeveer 60 leden. De meeste leden zijn afkomstig uit 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug maar enkelen ook uit Zeist, Houten, 
Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Amersfoort. Daarmee heeft het koor zich in 
de loop van jaren ontwikkeld tot een groot regionaal mannenkoor.
Het Stichts Mannenkoor beschikt over een uitgebreid repertoire. Dit varieert van 
klassieke werken en religieus repertoire tot oude en moderne volksliederen uit 
binnen- en buitenland. Ook zingt het koor liederen uit bekende musicals en 
stukken uit het jazz- en gospelrepertoire. 
Sinds oktober 2003 staat het koor onder leiding van Piet van der Sanden.
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Interkerkelijk Ouderenkoor Avondzang

Het Interkerkelijk Ouderenkoor Avondzang is gevestigd te Driebergen en is in 
november 1967 opgericht als deel van het werk van de Interkerkelijke Kommissie 
Ouderenwerk, het IKO. Het koor verleent zijn medewerking aan kerkdiensten, 
ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen en het zingen in rust- en verpleeg-
huizen. De organist van het koor is Gerrit Jonkman, dirigente is Len den Ouden.

Maarnse Havenzangers

De Maarnse Havenzangers bestaat uit een kleine groep van zingende vrienden 
die kunnen putten  uit een groot repertoire van zeemansliederen, Nederlandse 
liedjes en smartlappen. Daarbij worden zij begeleid door piano en accordeon.
De groep is ongeveer 15 jaar geleden opgericht. Sindsdien  hebben zij veelvuldig 
optredens verzorgd op feesten, bruiloften en partijen, maar ook voor 
zorginstellingen en verpleegtehuizen.
De groep heeft momenteel 16 leden en streeft niet naar verdere uitbreiding.

immanuëlkerk
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immanuëlkerk

Vinkenvocale, 4-stemmig koor uit Maarn / Maarsbergen

Vinkenvocale is in 1990 ontstaan o.l.v. dirigente Petra van der Snoek. De 
dertigers en veertigers van toen zijn zingend vijftigers en zestigers geworden. 
Klassiek, musical, popmuziek, het repertoire is breed. Plezier in het zingen is een 
belangrijk uitgangspunt voor het koor. 
Op het Koren Festival 2011 zingt het koor Afrikaanse liederen a capella en 
werken van Queen met piano begeleiding.

De Parels van de Kromme Rijn, Odijk

Het smartlappen- en levensliederenkoor ‘Parels van de Kromme Rijn’ uit Odijk, 
is opgericht in oktober 2005 en bestaat uit ca. 60 enthousiaste mensen 
die worden gedirigeerd door Jan van Wieringen. 
Drie accordeonisten zijn de steunpilaren van het geheel.
De ‘Parels van de Kromme Rijn’ gaan gekleed in het zwart (kleur van de smart) 
met bordeauxrode accenten (warme chique), boa’s (theatraal) en veel parels 
(juwelen die vaak bij smart en droefenis worden gedragen).
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Vrouwenkoor Korage

Korage is een vrouwenkoor, opgericht in het vroege voorjaar van 1987 door een 
groep vrouwen die het leuk vond om samen te zingen. Het koor bestaat op dit 
moment uit 45 enthousiaste dames. Sinds zijn oprichting heeft Korage een 
mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is gekozen voor een afwisselend repertoire, 
waarbij moeilijkheidsgraad en meerstemmigheid als uitdaging wordt gezien. 
Onder de bezielende leiding van dirigente R. Aukes en pianiste A. Jacobs brengt 
Korage een zeer uitgebreid en gevarieerd repertoire: van pop tot licht-klassiek, 
evergreens en musicalsongs, veelal 3-stemmig gezongen. 
Kortom: van Bach tot Beatles.

Christelijk Gemengd Regiokoor Song of Spirit

Song of Spirit is een christelijk gemengd regiokoor uit Doorn, dat in verschillende 
talen en genres zingt. Het zingt geestelijke liederen, gospelsongs nummers uit 
musicals en populaire liederen en klassieke stukken. Het koor doet dit al 21 jaar. 
Song of Spirit staat voor kwaliteit, enthousiasme, spirit en gezelligheid. 
Als dit u aanspreekt, nodigt het koor u van harte uit om een keer een 
repetitieavond bij te wonen. De repetities zijn iedere dinsdagavond van  
20.00 uur tot 22.00 uur in de Koningshof in Doorn.  
Medewerking verleent de gospelzangeres: Dewi Williams.
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