
 Samen zingen met de Politie Kapel en het kinderkoor van de 
Alfonsusschool. Dat gaat OverdagKoor Enschede (OKE) don-
derdag 22 december doen. Vanaf 19.30 uur klinken er meer en 
minder bekende kerstliedjes in de Jacobuskerk. Een mooie 
traditie.

     ENSCHEDE -  Loek Magdelyns 
is al sinds de oprichting lid 
van het OKE. Hij zingt er niet 
alleen met veel plezier, men 
heeft hem ook voor het be-
stuur weten te strikken. “Dat 
is het allemaal waard”, zegt 
Magdelyns. “Het OKE is een 
ontzettend fi jne club. De sfeer 
is goed en we werken lekker 
hard aan mooie muziek. Dat 
dit niet in de avonduren moet, 
is voor velen een groot voor-
deel. Niet voor niets zijn we 
de laatste jaren enorm ge-
groeid. Het OKE bestaat 6 jaar 
en telt bijna tachtig leden. We 
verhuizen in het nieuwe jaar 
ook naar een nieuwe repeti-
tieruimte. Van Prismare naar 
verpleeghuis De Cromhoff .”
   
    Dertig graden
    Het komende kerstconcert 
houdt het koor al een poosje 
bezig. In augustus kwamen 
de eerste kerstliedjes al weer 
in de oefenmap. “Dat is wel 
een vreemde gewaarwording. 
Dat je bij dertig graden in de 
schaduw al met kerst bezig 
bent. Voor ons is het kerst-

concert echter één van de 
hoogtepunten in het jaar. 
Sommige liedjes komen elk 
jaar terug, zoals Stille Nacht 
bijvoorbeeld. Maar je wilt na-
tuurlijk ook nieuwe nummers 
laten horen en dan moeten 
we op tijd met instuderen be-
ginnen.”
     
    Speciaal plaatsje
    Saamhorigheid is een be-
langrijk thema in de kerstperi-

ode. Het OKE nodigt dan ook 
graag gasten uit voor haar 
kerstconcerten. “We werken 
elk jaar wel met anderen sa-
men. Dit keer is de Politie Ka-
pel weer uitgenodigd. Daar 
hebben we vaker mee sa-
mengewerkt en dat klikt ge-
woon goed. Verder is een kin-
derkoor van de Alfonsusschool 
aanwezig. Zo’n kinderkoor 
geeft echt weer iets extra’s in 

een sfeervol kerstconcert. Wij 
kijken met z’n allen al reikhal-
zend naar donderdag uit. Het 
OKE geeft wel tien concerten 
per jaar. Het kerstconcert 
neemt daarbij toch een speci-
aal plaatsje in.”   

 Concert met Politie Kapel   

 Overdagkoor zingt  in de avonduren  

 SAMENWERKING
    Dit is de wekelijkse Uittip. Hierbij werkt de Huis aan Huis samen met Cultuur in En-
schede. Zie voor meer informatie over de samenwerking met de Huis aan Huis: cul-
tuurinenschede.nl   

 door Nick Moritz   

 Lekker zingen  op je eigen niveau   Geadopteerd door De Tor   

 Lichtgevend  lint  
  ENSCHEDE -  Alle Twentena-
ren kennen het kenmerkende 
geluid van de midwinter-
hoorn. Dit geluid is vrijdag 6 
januari te horen in Velve-Lin-
denhof. De roep van de Vane-
ker blazers wordt die avond 
gecombineerd met het geluid 
van muzikanten uit de wijk en 
het zangkoor Intervocaal.
   
    Diet Gerritsen
    Buurtbewoner Diet Gerritsen 
is dirigent van dat koor, en zij 
heeft in overleg met de 
wijkraad, de buurtcommissie, 
de scholen en wijkcentrum 
Lumen een bijzondere cultu-

rele activiteit op poten gezet in 
Velve Lindenhof. Tijdens een 
rondwandeling door de wijk 
zal op een aantal plekken, min 
of meer als verrassing, door 
Intervocaal muziek ten gehore 
gebracht worden.

    Bewoners
Velve
verlichten
nieuwe jaar
    Het koor reageert op de mid-
winterhoorns en de muzikale 
buurtbewoners, die op hun 

beurt met elkaar zullen ‘com-
municeren’ via de muziek. Een 
belangrijk element tijdens 
deze tocht is het gebruik van 
licht. Kinderen uit de wijk gaan 
dat licht door de wijk verplaat-
sen, samen met de ongeveer 
veertig leden van Intervocaal 
en betrokken buurtbewoners.
     
    Lumen
    De start is om 18.30 uur bij 
wijkcentrum Lumen aan de 
Van Musschenbroekstraat. Het 
licht, als symbool van het 
nieuwe jaar, trekt door de wijk 
en de stoet eindigt tegen 19.30 
uur in Lumen.   

  ENSCHEDE -  Bij Zangwerk-
plaats Enschede vinden om 
de week creatieve zangavon-
den plaats voor iedereen die 
graag zingt, maar geen zin 
heeft om steeds weer dezelf-
de partijen in te oefenen en/
of vast te zitten aan wekelijk-
se kooravonden. Het is mo-
gelijk om maar een enkele 
keer mee te doen, doordat er 
geen vaste zangpartijen wor-
den ingestudeerd.
   
    Stopperka
    Janina Stopperka, zangcoach, 
koordirigente en zangeres 
daagt de deelnemers uit, om 
hun creatief vermogen in het 
zingen te gebruiken. Het ba-

sisrepertoire van deze avond-
workshop vormen relatief 
korte wereldliedjes, gospels 
en mantra’s, die vaak achter 
elkaar worden herhaald.
     

    Je moet niks,
maar je mag
heel veel
    Er worden andere stemmen 
bij verzonnen, op eigen ni-
veau. De zangers mogen al 
hun muzikaliteit erop losla-
ten, geweldige uithalen ver-
zinnen en de medezangers 
als backing vocals gebruiken.
    Wie nog niet zoveel improvi-

satie-ervaring heeft, mag na-
tuurlijk ook steeds weer de-
zelfde basisstem zingen en 
zijn voldoening halen uit het 
samenzingen van mooie we-
reldmuziek. Motto is: Je moet 
niets, maar je mag heel veel.
     
    Proberen?
    Een keer meedoen? Kom 
langs op 10 januari, 24 janua-
ri, 7 februari, 7 maart of 21 
maart. Om de week op de 
dinsdag van 19.30 tot 21.30 
uur in de Zangwerkplaats En-
schede aan de Kottendijk 
110b. Graag van tevoren laten 
weten of je komt: zangwerk-
plaats@outlook.de of bel Ja-
nina via tel. 06-18459287   

  ENSCHEDE -  Jazzpodium de 
Tor heeft het veelbesproken 
bord met de tekst ‘Liefs uit 
Enschede’ geadopteerd. 
Sinds afgelopen weekend 
kunnen mensen voor het 
bord een foto maken van 
zichzelf of anderen en die 
foto de wereld insturen.
   
    Hartenbankje
    Het bord, een idee van buur-
man Rein Kroes van het Vest-
zaktheater, heeft een hele tijd 
gehangen boven het ‘harten-
bankje’ in de Langestraat. Dat 
bankje is één van de meest 
gefotografeerde plekjes van 
Enschede en selfi e’s en an-
sichten van het bankje wer-

den en worden via de sociale 
media over de hele wereld 
verspreid. Guusje Beverdam, 
de maakster van het bankje, 
vond het echter maar niets, 
dat bordje. Ze verordonneer-
de dat het weggehaald zou 
worden. Aldus geschiedde. 
Weggooien is zonde, vonden 
ze ook bij Enschede Promo-
tie. Dus bedachten ze daar 
een Facebook-campagne om 
mensen te laten reageren op 
de vraag waar zo’n bordje 
dan wel zou moeten hangen? 
De kiezers kozen voor Jazzpo-
dium de Tor in de Walstraat.
     
    Wat de ‘Torren’ betreft, hangt 
het er tot in lengte van jaren    

 Draken
     ENSCHEDE -  Een beetje 
draak moet worden ge-
temd, dat weet ieder kind. 
Anders staat binnen de 
kortste keren alles in de fi k. 
Op het eiland Krijt is dat 
gebeurd. Alles is er zwart 
en wit door een vurige 
draak. Een dapper jongetje 
gaat proberen daar veran-
dering in te brengen. Voor 
kinderen vanaf een jaar of 
vier wordt dit spannende 
verhaal in Concordia ver-
teld door Productiehuis Va-
lentijn. Kinderen kunnen 
actief meeleven met de 
dappere drakentemmer. 
Woensdag 28 december 
om 14.30 uur.

 Rol voor Kemperink en 
Thijssen in kerstrevue    
  ENSCHEDE -  Na een feestelij-
ke opening van Herberg Plek-
zat afgelopen zaterdag zijn 
deze week (tot en met vrij-
dag) de deuren van De Kleine 
Willem in Enschede dagelijks 
geopend voor alle bezoekers 
van de herberg. Ook dit jaar 

ontvangt herbergier Laurens 
ten Den weer een keur aan 
gasten. Aan het al bonte ge-
zelschap van gasten van de 
revue zijn nu Thijs Kemperink 
(foto) en Henny Thijssen toe-
gevoegd. Info: wilminkthea-
ter.nl 

  ENSCHEDE -  De stichting 
Landgoed AlGoed verzorgt op 
tweede kerstdag een wande-
ling over de wandelpaden in 
Twekkelo. Trek waterdichte 
schoenen of laarzen aan. Ont-
vangst aan de Burg. Stroink-
straat 411 vanaf 12.30 uur. De 
wandeling begint 13.00 uur. 

 WANDELING   

 ‘WIJ KIJKEN MET 
Z’N ALLEN REIK-
HALZEND UIT 
NAAR DONDERDAG’   

 Donderdag geeft het Overdagkoor Enschede (OKE) onder leiding van de bevlogen dirigente Henriëte Eikenaar zijn jaarlijkse kerstconcert in de St. 
Jacobuskerk in Enschede.   
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