Jaarkroniek 2018 - S.M.K. APOLLO

4 Januari: Nieuwjaarsreceptie Apollo
Het Gildehuis zat lekker vol met leden en vrienden van Apollo met en/of zonder partners. De belangstelling
was groot. alle gereedstaande stoelen werden bezet. Onze beschermheer Rob Metz was ook aanwezig.
Nadat men elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar had gewenst opende voorzitter Jos Sesink de avond.
Hij wees er in zijn toespraak op dat het afgelopen jaar een memorabel jaar is geweest. Beide koren hebben
een goede indruk achtergelaten bij zowel het jubileumconcert als tijdens de korenavond van het Landjuweel.
Tevens werd vooruitgekeken naar het korenfestival in Eibergen, het voorjaarsconcert en de kleine koorreis
naar Limburg midden Juni. Daarna werd er getoost op een gezond en vooral muzikaal 2018.
Aansluitend hierop werden de jubilarissen naar voren geroepen. Het waren dit jaar Wim Tolboom: 40 jaar lid
van Apollo; Piet Schrijver en Ko de Bruin; 25 jaar lid van Apollo. Namens het K.N.Z.V.- Midden Nederland was
de heer Arie Bout (voorzitter) naar Soest gekomen om deze mannen de erespeld met bijbehorende oorkonde
uit te reiken. In zijn speech roemde de heer Bout de wijze waarop Apollo met de repertoire verjonging omgaat
en het lef om zowel het mannenkoor als de Knollen naast elkaar te kunnen laten bestaan.
Namens Apollo reikte Jos de heren de Apollo speld met oorkonde uit en een bos bloemen voor hun dames.
Tevens waren er drie leden die 10 jaar lid zijn van Apollo: Gert de Bree, Ton Andriessen en Jan Vogel, zij kregen
een oorkonde en een bos bloemen. De avond werd vervolgd met een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje. Een mooi en gezellig begin van het nieuwe jaar.
8 januari: Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest.
Tegen de klok van 20 uur togen Jos en Bert naar het gemeentehuis voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
de gemeente. Er was een flinke opkomst van het publiek , een van de gasten kwam ons bekend voor nl. onze
eigen fotograaf en zanger Joop Piekema. Na eerst de beste wensen aan de burgemeester en wethouders te
hebben overgebracht vonden wij toevallig nog twee vrije stoelen in de raadzaal op de eerste rij. Sommige
toeschouwers vroegen zich af hoe wij aan deze mooie plaatsen kwamen , waarop Bert vertelde dat het was op
uitnodiging van onze beschermheer.
De burgemeester begon zijn speech met het uitbrengen van een toost en de wens er voor elkaar te zijn als dat
nodig is. Ook verheugde hij zich op de verkiezingen in maart en de democratie dan te mogen vieren. Na deze
woorden ging hij over met de bekendmaking van de Soester van het jaar 2017
Met het gezegde van Wij Zijn Soest benadrukte hij nogmaals de saamhorigheid onder de Soesters .
Bij de genomineerden was ook onze hoffotograaf dhr. Jaap v d Broek, deze viel echter niet in de prijzen.
Na het officiële gedeelte ging een ieder naar de ontvangstruimte, waar menig handje geschud en waar ook nog
gekust werd . De verzorging door de gemeente was goed voorbereid , er was voor een ieder genoeg te happen
en te snappen.
Om circa 22.10 uur zijn wij na een gezellig samenzijn nuchter naar huis gegaan.
Tijdens het informele samenzijn heeft de burgervader nog opgemerkt dat de zangkwaliteit van Apollo de
laatste tijd een verbetering heeft meegemaakt.
18 Januari: Nieuw gezicht
Coen de WInter komt voor het eerst kijken bij Apollo. Hij is door Bert uitgedaagd om te komen zingen. Op 8
februari heeft Koen de WInter zijn aanmelding definitief gemaakt en heeft hij de stemtest positief doorstaan.
Hij werd ingedeeld bij de baritons, waar hij ook al even had geproefd van de sfeer.

16 februari: Bowlingavond ter ere van het 12½ jarig jubileum van het Soester Knollenkoor Apollo
Deze avond, in het Bowling-Partycentrum in Overhees te Soest, was georganiseerd ter ere van het 12½ jarig
jubileum van het Knollenkoor Apollo. Het programma begon om 17.00 uur met koffie of een drankje, waarna
er anderhalf uur lang een sportieve strijd werd geleverd op 6 bowling banen. Natuurlijk waren de prestaties
niet allemaal gelijk en werd er vooral goed gescoord door o.a. Paul Huisman en Harry Klok, maar iedereen
genoot. Om 19.00 uur stond het buffet klaar en werd er genoten van een heerlijke maaltijd met de nodige
versnaperingen. Koorleider Henk sprak de heren toe en gaf aan dat deze avond een viering was van het 12½
jarig jubileum, maar ook een vorm van waardering voor de leden van het Knollenkoor voor de vele optredens
die ze door de jaren heen verzorgd hebben. Jos Sesink, de voorzitter van Apollo, herdacht in zijn speech nog
een aantal historische voorvallen en wenste de leden nog veel zangplezier bij de Knollen.
Aan deze avond werd deelgenomen door 32 leden, helaas waren Bert Hilhorst, Frits Roest en Peter v. d. Groep
verhinderd.
17 Februari: Koorstudiedag
Het bestuur stond weer vroeg klaar om de gebruikelijke broodjes te smeren. Een witte, een bruine en een met
krenten. Ook zonder de hulp van Bert (uitgevallen) ging het gesmeerd en was het bestuur op tijd gereed om
deel te nemen aan de koordag. Het weer werkte goed mee zodat er tussentijds een frisse neus gehaald kon
worden. De sfeer was goed en de bereidheid om wat te leren was zeker aanwezig.
Met uiteindelijk in een opgesplitste setting werd het repertoire voor 10 maart doorgenomen en werd er om
15:00 uur afscheid van elkaar genomen. Al met al een vruchtbare zaterdag.
23 februari: Nieuwe vleugel
Sinds 2005 is Apollo trotse eigenaar van een Feurich-vleugel uit 1920. Omdat de vleugel enkele mankementen
begon te vertonen besloot het bestuur van Apollo de Feurich in te ruilen en hem te vervangen door een veel
jongere Yamaha G2. Deze vleugel geeft het koor de mogelijkheid de concerten weer gedurende vele jaren te
verlevendigen met schitterende pianomuziek!
28 februari: Algemene ledenvergadering
DIt jaar werd de jaarvergadering eind februari gehouden. Wederom in het gebouw van de duivenvereniging
“Soest”. 54 Stemgerechtigde leden waren aanwezig. De vergadering verliep goed, de stukken van secretaris
en penningmeester werden goedgekeurd en vastgesteld. DIt jaar waren er geen aftredende leden. Voor de
vacature van secretaris had zich Nico Nijman gemeld. Er waren geen tegenkandidaten en NIco werd gekozen
En zo was het bestuur weer compleet.
Na de pauze werd de microfoon genomen door Bert en waren ondertussen Agnes en Ina binnengekomen. Na
een korte toespraak door de Vice voorzitter werd Jos benoemd tot erelid van Apollo wegens het 25 jarig
voorzitterschap. Vervolgens werden er nog enkele richtlijnen doorgenomen en na een korte rondvraag sloot
voorzitter Jos de vergadering en bood een ieder namens het bestuur een drankje aan.
10 maart: Zangersfestival Eibergen
Met 54 koorleden 10 maart 2018 naar Eibergen. Na een voorspoedige reis kwamen we om 15:30 uur aan in
Hengelo bij het Van der Valk hotel. Hier genoten van een uitgebreid warm en koud lunchbuffet.
Na aankomst in Eibergen even tijd voor een drankje en luisteren naar de andere deelnemers. Voor ons
optreden in de prachtige Mattheuskerk een laatste repetitie en inzingen voor onze gang naar het podium, in
een zeer warm en klein zaaltje. Om 21:00 uur betrad Apollo het podium en moesten we wachten op de man
die ons zou voorstellen aan publiek en de beoordelaar. Jos gaf het publiek een korte toelichting op ons
repertoire voor deze avond. Ons laatste lied “A Horse With No Name” ging moeizaam, waardoor bij de meeste
koorleden het gevoel opkwam van een slecht optreden. Maar, na ontvangst van de beoordeling moesten we
deze indruk toch bijstellen naar positief. 22:30 naar de bus van Besseling voor de thuisreis.
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21 maart: Knollen optreden Beukenhof te Loosdrecht.
Op woensdag 21 maart hebben we met het Knollenkoor opgetreden in het Verpleeghuis de Beukenhof te
Loosdrecht. Met 24 leden en 3 begeleiders was het een vrij compleet koor dat met volle inzet de bewoners van
dit verpleeghuis met gevarieerde muziek vermaakte. Het optreden was van 19.00uur tot 20.30 uur, waarna de
bewoners uitgeput maar voldaan hun kamer opzochten. Het verplegend personeel van dit verpleeghuis was
zeer content met ons optreden en zwaaide ons uit met een hoopvol ‘tot ziens’.
22 maart: 10 jaar Dirigent Hans van Rutten.
Nadat in januari 2008 een proefdirectie heeft uitgevoerd werd hij op 20 maart 2008 verwacht voor de eerste
dirigeeravond. Ter ere van het feit dat Hans 10 jaar geleden de muzikale leiding van Apollo nam heeft de
voorzitter Hans een oorkonde overhandigd.
14 april: Smartlappenfestival Amersfoort
Tijdens een geslaagde eerste dag van het goed bezochte Smartlappenfestival in Amersfoort maakte het
Soester Knollenkoor Apollo indruk door de wijze waarop de koorleden de vrolijke stemming wisten over te
brengen op het publiek. Vooral de buitenoptredens trokken veel bekijks. Het publiek waagde een dansje en
liep zelfs de polonaise.
20 april: Voorjaarsconcert
Om 20:00 uur verwelkomde Jos het publiek voor het voorjaarsconcert. Zoals gebruikelijk begon het koor met
het “Ecce Quomodo Moritur” om de overleden koorzangers van het afgelopen jaar te herdenken. De
presentatie van deze avond was verder in handen van Thari Schröder. Zij had bij elk gezongen stuk voor het
publiek een toelichting.
Bij het lied “Die Zwölf Räuber” nam de baszanger Theo de Man de solopartij voor zijn rekening. Het applaus
van de zaal maakte duidelijk dat Theo een aanwinst is voor Apollo.
Na het vierde nummer bracht Marius een prachtige piano solo op onze nieuwe vleugel.
Hierna de pauze waar iedereen aan toe was omdat de temperatuur boven zomerse waarden was gestegen. Bij
een aantal liederen werden wij behalve door Marius op de vleugel ook begeleid door Rombout Stoffers die het
slagwerk voor zijn rekening nam. Na de pauze geen solo percussie maar Rombout betrok het publiek bij een
spel waarbij het de bedoeling was om ritmisch te klappen. Na afloop van het programma volgden twee
toegiften waaronder “Klinge, lied, lange nach” en “Jacobs Ladder”. Na het slotwoord van Jos en het bedanken
met bloemen voor Thari Schröder, Rombout Stoffers, Hans en Marius ging iedereen met een goed gevoel
huiswaarts.
26 april: Een oude bekende komt kijken
In de pauze van het voorjaarsconcert werd hij uitgedaagd om weer te komen zingen. Wijnand van Hornsveld
heeft deze handschoen opgepakt en is komen kijken op de repetitie. Hij trof de oude gezelligheid en veel
nieuwe muziek aan en bleek uiteindelijk een blijvertje.
28 april: Knollenkoor in Amersfoort
Op verzoek van de zoon van Ton en Hanny Roest zongen de mannen van het Knollenkoor in Wijkhuis de
Driehoek aan de Woestijgerweg in Amersfoort. Het is een activiteitencentrum van Kwintes voor mensen met
psycho-sociale en psychiatrische problemen. Er waren een aantal cliënten gekomen die zich kenmerkten door
onrust in hun gedrag, maar desondanks genoten van onze muziek terwijl ze intussen bezig waren met de
voorbereiding van de warme maaltijd of zaten te puzzelen. Ondanks dat zag je dat ze de liedjes meezongen.
Jammer dat er zo weinig mensen kwamen, maar degenen die er waren vonden het erg leuk.
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8 mei: Droevig bericht.
De voorzitter heeft bericht gehad dat Jan Vlaswinkel is overleden. Jan is net geen 77 geworden. Jan zong weer
bij de baritons vanaf maart 2017, maar was eerder al lid van Apollo van 1992 t/m 2013. Hij heeft zich
verdienstelijk gemaakt voor Apollo door zijn bijdragen aan de muziekcommissie en het bestuur.
10 mei: Ambachtenmarkt
Donderdag 10 mei was het een grote drukte in de Kerkebuurt van Soest. Uit heel het land kwamen mensen
naar de jaarlijkse Ambachtenmarkt. Aan het eind van de ochtend gaf het Knollenkoor acte de présence en
vermaakte het publiek op zijn welbekende wijze gedurende een klein uurtje. Dankzij het mooie weer waren
weer veel mensen naar het optreden gekomen.
12 mei: Optreden Windhond
Het Soester Knollenkoor Apollo trad op ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van Stellingmolen De
Windhond. Het bestuur werkte daar graag aan mee omdat het koor ook bij de opening van De Windhond
aanwezig was. De Stichting had een mooi 'Soesters' programma samengesteld met het Groot Gaesbeeker
Gilde, de Soester Boerendansgroep, een schaapsherder en het Knollenkoor.
16 mei: Opnieuw een droevig bericht
De voorzitter kreeg bericht dat Maas Schadee is overleden. Maas is 81 jaar geworden en was lid van Apollo
sinds maart 1997. Hij zong bij de tenoren 2 en was naast partijcoördinator lid van de evenementencommissie.
17 mei: Apollo zingt bij crematie Jan Vlaswinkel
Op verzoek van zijn familie zong het mannenkoor enkele liederen die door hen waren uitgezocht. Voorzitter
Jos sprak enkele woorden over Jan en wat hij in de jaren bij het koor betekende. Het was een mooi afscheid in
het crematorium bij Amersfoort.
19 mei: Korenfestival Zomerfeest Knollen
Zaterdagmiddag begon wat rustig, de koren hadden duidelijk concurrentie van de tv-uitzending van het
huwelijk van de Britse Prins Harry en zijn Meghan. Maar ... zo rond de klok van drie werd het toch lekker druk
in de tent aan de Birkstraat. De koren die er allemaal al een sessie op hadden zitten waren goed ingezongen en
maakten er in de tweede ronde een groot feest van. De Shantyzangers uit Ede, het Vissersvrouwenkoor De
Schellevissen uit Almelo, Shantykoor De Driemasters uit Driebergen en natuurlijk ook het Soester Knollenkoor
Apollo lieten zich van hun beste kant zien en zo kon het publiek genieten van prachtige optredens. Vooral De
Schellevissen maakten duidelijk dat ze heel goed mee konden in het geheel met de drie mannenkoren. Bij de
laatste sessie van het Knollenkoor barstte het feest echt los en werd er polonaise gelopen, waarbij nog maar
weinigen bleven zitten, wat een feest. Om 17.00 uur sprak de Apollo-voorzitter Jos Sesink zijn dank uit aan de
koren en de organisatoren van het Zomerfeest. Als afsluiting zongen allen het "Kleine café aan de haven" en
als laatste "We'll meet again". De organisatoren toonden zich heel blij met het succes en alle koren zouden zo
weer komen als ze worden uitgenodigd. Dus: wat wil je nog meer, op naar volgend jaar!!
25 mei: Apollo zingt bij creamtie Maas Schadee
Op verzoek van zijn vrouw Henny zong Apollo bij de afscheidsbijeenkomst voor Maas. De voorzitter was door
vakantie afwezig, maar werd prima waargenomen door Ben van den Deijssel die enkele woorden sprak
namens het koor, maar zeker ook namens zichzelf vanwege hun vriendschap door de jaren heen.
1 juni: Anton Snijder 75 jaar
Hij is een echte Knollenkoorfan en daarom had zijn vrouw het Knollenkoor uitgenodigd om ter ere van zijn
verjaardag te komen zingen in Restaurant het Hoogt. Het werd heel gezellig, vooral omdat Anton ontdekte dat
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hij alles mee kon zingen als hij maar op de autocue lette. De koorleden werden tussendoor ook flink verwend
door de medewerkers van het restaurant.
9 en 10 juni: Koorweekend Maastricht
Het weekend van 9 en 10 juni gingen de mannen van het Soester Mannenkoor Apollo met hun dames naar
Maastricht, met een dubbeldekker van Besseling Vervoert uit Amersfoort. Zaterdag werd er onderweg koffie
gedronken in Thorn, waar ook het mooie plaatsje werd bezichtigd, waarna de reis verder ging naar
Valkenburg. Daar was ieder vrij te doen wat hij/zij wilde en om 18:00 uur werd er gedineerd in HotelRestaurant De Schaepkens van St. Fijt. Daar liet het gezelschap zich het buffetdiner heerlijk smaken. De nacht
werd doorgebracht in het NH Hotel Maastricht, na 's avonds nog even lekker buiten op het terras te hebben
genoten van mooi weer en lekkere drankjes. Het gezelschap ging zondagmorgen naar de binnenstad van
Maastricht. Daar werd koffie gedronken op het Onze Lieve Vrouweplein. Enkele deelnemers troffen het dat
een duif, die blijkbaar flink kersen had gegeten, hen met zijn uitwerpselen bevuilde en dat zorgde voor grote
hilariteit en leedvermaak onder de overige reisdeelnemers. Maar na een poetsbeurt met water en
handdoeken en enkele nieuw gekochte shirts waren de slachtoffers weer toonbaar. 's Middags was er om
15:00 uur een concert samen met het Mannenkoor Borgharen Maastricht in Zalencentrum De Haarderhof.
Na het concert reisde de groep naar Eindhoven, waar genoten werd van een 'Live Cooking'-diner. Rond 21:30
uur was het gezelschap weer terug in Soest. Alle deelnemers waren voldaan en zeer enthousiast over het
weekend!
10 juni: Concert in Maastricht
Het Soester Mannenkoor Apollo legde dit voorjaar via de Facebook-pagina van KNZV-Limburg contact met het
Mannenkoor Borgharen Maastricht. Samen gaven zij 10 juni jl. een koffieconcert in zalencentrum Haarderhof
te Borgharen. Voor de pauze lieten de mannen van Borgharen hun kunnen horen aan het publiek en na de
pauze was Apollo aan de beurt. Als afsluiting werden twee liederen samen gezongen: 'Der Flieger Marsch' en
'You'll never walk alone'. Het publiek was zeer enthousiast en na afloop wisselden de beide koren hun laatste
CD uit. Uiteraard nodigde voorzitter Jos Sesink het koor uit om ook eens naar Soest te komen.
12 juni: Haringparty Soester Zakenkring
Het Knollenkoor meldde zich voor de Haringparty in Restaurant de Soester Duinen. De jaarlijkse happening
rond het vaatje haring werd ook dit keer muzikaal opgeluisterd met de liederen van het Knollenkoor. Want, zo
kun je zeggen, Haringparty en Knollenkoor zijn een twee-eenheid geworden in Soest! De goed gekoelde haring
was lekker vet en menigeen liet het zich dan ook goed smaken. Beneden werd het koor ook nog eens
getrakteerd op lekker Chinees-Indisch buffetje. Het vaatje haring ging naar Rob Stalenhoef van Smurfit Kappa
Golfkarton. Hij schonk het aan de bewoners van Daelhoven en Molenschot. Zie ook 4 augustus.
19 juni: Knollen zingen in Zorgcentrum Birkhoven
Voor de eerste keer zong het Knollenkoor in dit centrum hun liederen en kregen de mensen ook weer
enthousiast. Mooi is het te merken dat de bewoners de meeste liedjes gewoon mee zingen, een feest van
herkenning voor hen.
30 juni: Bestuursuitje
Zo heel af en toe gaan de bestuursleden met hun dames op stap. Dit vooral omdat de bestuursvergaderingen
bij de bestuursleden aan huis worden gehouden en meestal de dames degenen zijn die zorgdragen voor de
koffie en de borrel met iets lekkers. Dit jaar ging het naar Amersfoort om daar deel te nemen aan een
workshop glas-in-lood. Bij de Witte Raaf in het Soesterkwartier stonden al enkele dames en een heer klaar om
de gasten de kunst van het glas-in-lood maken bij te brengen. Een ieder moest zelf een raam maken volgens
een vast ontwerp, waarbij de cursist zelf de kleursamenstelling mocht bepalen. De een was er misschien
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handiger in dan de ander, maar de resultaten waren echt heel goed! Na afloop werd nog samen iets
gedronken (vooral omdat het zo erg warm was in het atelier) en daarna gedineerd bij “De Overburen”,
tegenover het station in Amersfoort.
7 juli: Knollenkoor zingt in de Amerhorst
In de Amerhorst, een blok zorgwoningen van de Amaris Zorggroep aan de Zandbergenlaan in Amersfoort, trad
het Knollenkoor zaterdagmiddag op voor de bewoners. Het was geen grote groep mensen, maar ze waren
allen zeer enthousiast. Een van de bewoonsters vroeg aan Jan de accordeonist om een speciaal nummer: “Mijn
wieggie was een stijselkissie”. Het kostte enige moeite om haar te laten blijven tot we het ook zongen, maar
dat vond ze uiteindelijk erg mooi.
14 juli: Seizoen afsluiting
Het zangseizoen van het Soester Mannenkoor Apollo zat er weer op en dat werd afgesloten met een gezellige
barbecue voor de zangers en hun dames. Ook de Vrienden van Apollo waren uitgenodigd. Ongeveer 75
personen verzamelden zich omstreeks 16 uur bij het Gildehuis en na een aperitief ging het vuur aan. Slagerij
van Asch leverde het vlees en enkele dames van Apollo-zangers hadden heerlijke salades gemaakt. Iedereen
liet het zich goed smaken en zo kon weer een gezellige happening en een mooi seizoen worden bijgeschreven
in de geschiedenis van het koor!
4 augustus: Haringparty in Molenschot/Daelhoven
Zaterdag 4 augustus werd de zilte lekkernij van 12 juni uitgedeeld aan de bewoners van Daelhoven en
Molenschot. Om de feestvreugde te verhogen waren de zangers en muzikanten van het Soester Knollenkoor
weer aanwezig. Nadat de haringen waren weggespoeld werden opnieuw liedjes uit die goede oude tijd
ingezet. ‘Als de klok van Arnemuiden’ konden de ouderen woord voor woord meezingen. De feestelijke
middag werd verlengd onder begeleiding van harmonica en drumstel. De organisatoren werden na de laatst
toegift hartelijk bedankt. Kees Boerkoel en Rob Stalenhoef deden de belofte volgend jaar ook weer een
haringfestijn voor de ouderen te organiseren.
18 augustus: Houthakkersfest Lage Vuursche
Zaterdagmiddag 18 augustus werd het Soester Knollenkoor op het Houthakkersfeest in Lage Vuursche geheel
onverwacht voorafgegaan door hoorngeschal. Een mooiere manier om aangekondigd te worden is er niet.
Nadat de Jachthoornblaasgroep Eemland de vloer vrijmaakte namen de zangers van het Knollenkoor bezit van
het podium. Spreekstalmeester Bert Hilhorst praatte met flair de liedjes aan elkaar en het publiek genoot
zichtbaar van zijn gebabbel en van de zang van het koor. In drie sessies lieten de Knollen van zich horen,
afgewisseld met dans van de Blackhorse Linedancers uit Hilversum. Alle sessies van het koor trokken veel
publiek, maar vooral bij de tweede was het superdruk. Het koor wist de sfeer bijzonder goed over te dragen op
het publiek. Na afloop kreeg het koor complimenten voor de goede zang en voor de mooie nieuwe liederen
die ten gehore gebracht werden. De organisatie van het Houthakkersfeest nodigde het koor ook direct weer
uit voor volgend jaar.
4 september: Knollenkoor bij Klarinet
Dinsdag 4 september 2019 om 14 uur opende het Soester Knollenkoor het SWOS-seizoen met een flitsend
optreden in activiteitencentrum De Klarinet in Overhees te Soest. Voor een goed gevulde zaal zong het koor in
twee sessies zijn liederen en dat deed menig aanwezige meezingen. Het was wederom een geslaagde middag.
8 september: Knollenkoor bij Festival Groenmarkt Amersfoort
Op de Groenmarkt (ze noemen zich het gezelligste plein van Amersfoort) was het weer gezellig, zoals
gewoonlijk zou je haast zeggen. Het Knollenkoor kwam met 21 zangers om het Amersfoortse publiek eens
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flink te vermaken en slaagde daar prima in. Na afloop van het optreden gaven mensen in het publiek ook weer
als reactie dat het de Knollen goed lukt de sfeer over te brengen. Mooier compliment kun je toch als koor niet
krijgen?
14 oktober: Vrijwilligersbijeenkomst
"Onze vrijwilligers zijn de mensen, de radertjes in het geheel van de koren van Apollo, die werken voor niks,
maar niet voor niets: want zij maken het verschil!", zo typeerde voorzitter Jos Sesink de aanwezigen tijdens
een gezellige bijeenkomst op zondag 14 oktober jl. "Het Soester Mannenkoor Apollo telt 82 leden en voor de
beide koren zijn 63 mannen en vrouwen actief als vrijwilliger, welke vereniging in Soest haalt zo'n hoog
percentage vrijwilligers? ", vroeg hij zichtrots af. De week van de vrijwilliger was voor het bestuur van Apollo
de aanleiding om zijn vrijwilligers eens flink te verwennen. Gekleed in de oorspronkelijke outfit van het
Knollenkoor serveerden de bestuursleden de gasten drankjes en daarbij zorgden de DJ´s Willy en Rick voor
gezellige muziek. Omstreeks 18 uur werd het sein gegeven dat men kon genieten van het overheerlijke
Chinees-Indisch buffet, verzorgd door de medewerkers van Slagerij Van Asch.
17 oktober: Ledenvergadering Knollenkoor
Communicatie tussen leden en leiding van het Knollenkoor staat hoog op de agenda van de bestuurscommissie en dirigent van het Soester Knollenkoor. Woensdag 17 oktober was het zover: met een grote opkomst
(slechts drie leden moesten afzeggen) kon koorleider Henk Pronk de vergadering openen en hij leidde de
vergadering voortvarend door de agenda. Belangrijke thema's waren de koordiscipline en de toekomstvisie op
het repertoire en de rol van de muziekcommissie. De aanwezigen toonden zich tevreden over de gemaakte
afspraken.
3 november: Slachtbingo
Om 20:00 uur was het al een drukte van jewelste. Ja, veel zangers en vrienden van Apollo waren naar de Bingo
gekomen, want je weet dat je nooit met lege handen naar huis gaat bij de mannen van Apollo. Helaas moest
de vaste Bingo-master André om gezondheidsredenen verstek laten gaan, maar hij had geregeld dat voorzitter
Jos zijn taak waarnam en hij had hem ook een aantal moppen gemaild. Ja, die moppen horen er nu eenmaal
bij. Geassisteerd door Wim die de bingomachine draaide en Toon die het varken slachtte ging het in een vlot
tempo door de eerste twee rondes. Jos sloeg zich er prima doorheen en lardeerde het spel dus ook met een
leuke mop en af en toe een grol. Nadat er vier rondes waren gespeeld was het tijd voor de grote pauze waarin
de loten konden worden gekocht. Ook daarmee kon je de nodige vleesprijzen winnen, enkele waardebonnen
voor de gourmet of één van de vier tassen gevuld met lekkernijen. Het varken en de vleesprijzen kwamen allen
van slagerij Van Asch, kwaliteit gegarandeerd dus.
Na deze pauze volgde de 'haas'-ronde: iedereen ging staan en moest gaan zitten als een van zijn of haar
nummers werd genoemd. Degene die uiteindelijk als laatste nog stond kreeg het varkenshaasje, een zeer
gewild onderdeel van het varken. Als laatste ronde volgde tenslotte de beenham, die in twee prijzen werd
verdeeld. Elk voldoende voor een vriesvak vol heerlijk vlees. De beide winnaars waren dan ook zeer verguld
met hun prijs. Leuk te vermelden dat de vrouw van slager Toon dit keer een van de twee gelukkigen was. Voor
het eerst in de geschiedenis van de Bingo bij Apollo. Na de Bingo was het tijd voor de loterij. Veel prijzen
gingen in een vlot tempo naar de winnaars en zo kon de avond worden afgesloten met nog een laatste
drankje. Ieder ging tevreden huiswaarts want ook degenen die niet zo veel hadden gewonnen vonden het toch
een heel gezellige avond. Ja, en de penningmeester van het koor kan weer een leuk batig saldo inboeken.
17 november: Knollenkoor bij Warme Witte Winter Weken van ‘t Vaarderhoogt
Het was weer gezellig druk bij ’t Vaarderhoogt, ondanks het feit dat de Sint zijn intrede deed in Soest. Veel
mensen gaven blijkbaar de voorkeur aan het rondneuzen op dit eerste weekend van de Warme Witte Winter
Weken. En het moet gezegd: de medewerkers van het tuincentrum hadden het weer piekfijn voor elkaar! Het
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Knollenkoor mag traditioneel dit openingsweekend optreden en dat deden ze dan ook met veel plezier.
Ondanks kleine technische mankementen met microfoon en autocue zongen de mannen hun liederen met
grote inzet en wisten het enthousiasme over te brengen op het publiek, dat vooral tijdens het tweede
optreden in grote getale kwam kijken, luisteren en meezingen.
4 december: Concertkaarten voor de Voedselbank
Voorzitter Jos overhandigde deze middag 80 kaarten voor het Kerstconcert op donderdag 13 december 2019
aan Geryjanne Wiedijk, coördinator van de Voedselbank in Soest. De kaarten zijn bedoeld voor de mensen die
aangewezen zijn op de wekelijkse voedselpakketten. Het bestuur van Apollo kent naast de muzikale ook een
sociale doelstelling met name in de gemeente Soest en stelt daarom deze gratis kaarten beschikbaar.
Geryjanne was blij met het feit dat Apollo op deze manier aan de mensen van de Voedselbank heeft gedacht.
6 december: Afsluiting cursus “Ontdek je stem”
Deze avond was de afsluiting van de uit tien lessen bestaande introductiecursus voor koorzanger. 11 Zangers
namen deel en waren unaniem enthousiast over de wijze waarop docent en dirigent Hans van Rutten lessen
had gegeven over stemgebruik, ademhaling, houding en wat je zoal in de partituur van een lied kunt lezen.
Voorzitter Jos zorgde voor Certificaten van deelname en merkte op dat nu in totaal 46 zangers deze cursus
gevolgd hebben. Dit zal zeker de kwaliteit van de koorzang van Apollo ten goede komen!
11 december: Voorbereiding Kerstconcert in Open Hof
Een aparte voorbereiding dit jaar want toen het podium werd gebouwd bleek dat er dit jaar geen kerstboom
zou zijn, die werd de week erna pas geplaatst. Welnu, dat kon natuurlijk niet en zo zorgden Jos, Bert en Willem
voor een heuse boom, die door “boomchirurg” Bert mooi werd gemaakt doordat hij enkele afgezaagde takken
in de boom transplanteerde op plekken waar hij wat kaal leek. Willem gaf de ballen aan en Jos klom op de
ladder om de boom op te tuigen en zo was er toch weer een schitterende kerstboom bij het concert. De
penningmeester van de kerk was er erg mee in zijn sas en nam hem netjes over. Wat een samenwerking!
13 en 14 december: Kerstconcert
De kerstconcerten van Apollo werden dit jaar weer zeer goed bezocht. De zaal van de Open Hof was beide
avonden goed vol. Zo’n 700 mensen hebben kunnen genieten. Het programma- thema ‘Wereld-kerstmuziek’
was goed gekozen en het koor werd ondersteund door sopraan Evelyne Overtoom, vaste organist Henk
Veldman (ditmaal in een prachtige smoking) en onze niet meer weg te denken pianist Marius van der Kuijl.
Het publiek was unaniem enthousiast over de liederen en de geboden samenzang. Vaste recensent Ad van
Veen was ook zonder meer enthousiast over het mooie en goed uitgevoerde programma.
Donderdagavond waren de zangers op sommige momenten misschien nog wat gespannen, maar daar was
vrijdagavond niets meer van te merken. Apollo-dirigent Hans van Rutten had ook dit keer met 'zijn koor' hard
gewerkt en er voor gezorgd dat het kwaliteitsniveau van de geboden zang opnieuw iets hoger lag.
De collecte voor de Soester Kerstpakkettenactie na afloop van beide concerten bracht circa 700 euro op,
geweldig!
15 december: Kerstmarkt met optreden Knollenkoor bij winkelcentrum Hartje Zuid
In Restaurant Sabrosa te Soest beleefde het Knollenkoor zijn eerste optreden deze middag. Je zou het niet
geloven, maar dit geschiedde in aanwezigheid van o.a. Liesbeth List, Frank Boeijen en Hans van Willigenburg.
Zulk voornaam publiek hadden we nog niet eerder. Helaas waren ze erg druk met het vieren van hun
verjaardagsfeest, zodat de achterste rij koorleden de accordeonist nauwelijks kon horen.
Maar het optreden in de tent bij Bloemenhuis Jasmijn was daarentegen weer leuk, met enthousiast publiek en
een kachel in de rug, want het was wel koud hoor!
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20 december: Kerstoptreden mannenkoor in Zorgcentrum Molenschot
Voor de 39-ste keer zongen de mannen van Apollo voor de bewoners van Molenschot. Het werd een mooie
avond met een goed gevulde zaal en mooie muziek. Dirigent Hans gaf aan dat de zangers bijvoorbeeld het
`Tibie Pajom` zeer mooi hebben uitgevoerd. Bij de afsluiting beloofden de mannen om volgend jaar weer te
komen om zo de 40 keer vol te maken.
23 december: Knollenkoor bij Warme Witte Winter Weken van ‘t Vaarderhoogt
Ook deze middag werd goed bezocht en de mannen konden het publiek lekker enthousiast krijgen. De
kerstliederen sloegen goed aan, maar zeker ook de liedjes van Hazes, de Toppers en Meeuwis. Met een
lekkere oliebol en glühwein in de pauze was het een heerlijke middag.
27/31 december: Oliebollenactie
Zo’n 35 vrijwilligers van het Soester Mannenkoor Apollo hebben ook dit jaar weer gebakken: oliebollen en
appelbeignets van zeer goede kwaliteit tegen een zeer redelijke prijs. Veel Soester inwoners wisten de weg te
vinden naar de kramen zodat op oudejaarsdag alles al om circa 13:00 uur was uitverkocht en de kramen
konden worden opgeruimd. Met Arie Postema voor de coördinatie verliep de actie weer gesmeerd.
29 december: Apollo zingt bij crematie van erelid Piet Lüschen
Op 20 december bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van ons erelid Piet Lüschen. Hij werd 94
jaar. Piet was "Apollo" en "Apollo" was Piet. Ook zijn vrouw Jopie had een echt Apollo-hart. Helaas is zij al
eerder overleden, hetgeen voor Piet een groot verlies was.
Piet werd lid van Apollo in 1948 en was de stuwende kracht achter de groei die het koor in de jaren '80 en
'90 doormaakte. Zijn lijfspreuk als voorzitter was: "Apollo moet naar de 100 leden". Hij was er dan ook
bijzonder trots op dat het lukte, op het hoogtepunt telde het koor 105 leden. Naast zijn bestuursfunctie was hij
de initiator (al dan niet samen met andere leden) van acties als oliebollen, boekenmarkt en papier ophalen.
Ook het Sinterklaasfeest voor de kinderen en kleinkinderen van de zangers organiseerde hij als eerste en
speelde daarin ook Sint maar zijn beste rol was die als "Witte Piet". Veel kinderen en kleinkinderen zullen zich
hem nog herinneren. Bij zijn aftreden als voorzitter werd Piet benoemd tot erelid, maar ook daarna was hij nog
steeds actief o.a. in de muziekcommissie, de evenementencommissie en de reiscommissie.
Helaas maakte zijn gezondheid dat hij enkele jaren geleden moest afhaken als zanger, maar hij bleef lid van
"zijn" Apollo. Dit jaar was hij 70 jaar lid van ons koor, een bijzondere prestatie!
Het koor was aanwezig bij de afscheidsdienst op 29 december, waar op verzoek van de familie ook de
oliebollen van Apollo niet ontbraken.

Het jaar 2018 werd weer goed afgesloten.

Soest, 13-03-2019

Samenstelling: Edwin Aa, Nico Nijman, Jos Sesink
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