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“Middelburg VÓLkoren” is het grootste 
korenfestival van Zuid-West-Nederland. Op 
zaterdagmiddag (van 12.00 tot 17.30 uur) en 
zondagmiddag (van 13.00 tot 16.30 uur) zijn 
tegelijkertijd op ruim twintig locaties in de oude 
Middelburgse binnenstad, op loopafstand van 
elkaar, optredens van allerhande koren en ensembles 
te beluisteren. Centrale locaties hierbij zijn het 
Abdijplein en de Markt, de meeste optredens zijn 
in kerken en andere binnenlocaties maar ook op de 
sfeervolle pleinen van de stad. Overal vrij toegang.

“Middelburg VÓLkoren” est le plus grand festival 
des choeurs dans le sud-ouest des Pays-Bas. Samedi 
de 12h à 17h30 dans l’après midi et dimanche midi 
de 13h à 16h en plus de vingt endroits dans le vieux 
centre-ville de Middelburg, tous accessibles à pied, 
vous pouvez écouter des spectacles de toutes sortes 
de choeurs et d’ensembles.  Les (nombreux) visiteurs 
(accès public gratuit) - peuvent profiter de musique 
chorale en tout genres.

 “Middelburg VÓLkoren” ist das größte 
Chorfestival der Süd-West-Niederlande. Am 
Samstagnachmittag (von 12.00 bis 17.30 Uhr) 
und am Sonntagnachmittag (von 13.00 bis 16.30 
Uhr)  sind zur gleichen Zeit auf mehr als 20 Spots 
in Middelburg die Altstadt, nur wenige Gehminuten 
von einander, Aufführungen aller Art von Chören und 
Ensembles. Herzlich Willkommen! Genießen Sie viele 
Arten von Chormusik. Eintritt frei!
 

“Middelburg VÓLkoren” is the largest choir 
festival in the South-West of the Netherlands. On 
Saturday afternoon (from 12.00 to 17.30) and on 
Sunday afternoon (from 13.00 to 16.30) at the same 
time in more than twenty locations in the old town 
center of Middelburg, within walking distance of 
each other, you can listen to performances of all kinds 
of choirs and ensembles. Enjoy many types of choral 
music - free entrance at all locations!

Wie had dat gedacht!
In 1999 ging de eerste Kunst & Cultuurroute van start. Elke eerste zondag van de maand openden de 
deelnemers hun deuren voor het publiek en dat gebeurt nog steeds. In dat zelfde jaar werd bedacht 
vanuit het idee ‘iedere maand een ander thema’ dat juli het thema ‘Volkoren’ zou krijgen. En zo was op 
4 juli 1999 het eerste Middelburg Volkoren een feit.
Dit onder de naam ‘Een pril begin’ en met tien deelnemende koren.

Inmiddels staat het festival als organisatie al weer een tijdje op eigen benen. Het blijft echter nauw 
verbonden met de organisatie van de Kunst & Cultuurroute. Denk alleen maar aan het feit dat het plaats 
vindt in het eerste weekend van juni. Het festival is door de jaren heen sterk gegroeid omdat steeds 
meer koren het unieke karakter waarderen. Waar vind je in Nederland zulke mooie locaties, allemaal op 
loopafstand van elkaar. Oude kerken, prachtige pleinen, historische panden.
Door die groei is het festival in 2002 een tweedaags festival geworden.

Dit jaar vindt het voor de 20e keer plaats. Alle records zijn weer verbroken.
Driehonderd koren hebben zich ingeschreven, waarvan er honderdnegentig zijn geplaatst, die twee 
dagen zullen optreden op zevenentwintig verschillende locaties in de binnenstad.

Het festival wordt georganiseerd door louter vrijwilligers, die al bijna een jaar van te voren beginnen 
met de voorbereiding. Tijdens de festivaldagen genieten zij minstens net zo veel van het spektakel als de 
koorleden, hun aanhang en andere bezoekers.

Onontbeerlijk hierbij is een goede samenwerking met de gemeente Middelburg, het beschikken over 
voldoende sponsoren en subsidieverstrekkers. Daarvoor wil ik iedereen ontzettend bedanken. 

Tot slot wijs ik u erop dat er in de maand juni nog meer te doen is in Middelburg. 
Vanaf de viering Middelburg 800 jaar hebben we als organisaties de handen ineen geslagen.
Er staat in dit boekje alvast wat informatie, meer  details vindt u op de  site van junifestivalmaand. 
Rest mij u allen een ontzettend mooi festivalweekend toe te wensen en u hopelijk volgend jaar weer te 
mogen begroeten.

Hans van der Zwan
Voorzitter Middelburg Volkoren

Info
Kent u onze website al? www.middelburgvolkoren.nl 
En onze Facebook pagina? www.facebook.com/middelburgvolkoren

Stationspark 7, 4462 DZ Goes  -  Vissersdijk Beneden 70, 3319 GW Dordrecht  -  I : www.archikon.nl   T : 088-4462000

GOES DORDRECHT

“Wat we beloven, 
dat maken we ook waar!”
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Vocaal Terzet Zus (Hendrik Ido Ambacht)
www.jeanitavaneijsden.nl/terzet-zus

Drie mooie vrouwen met prachtige stemmen gecoacht 
door Jeanita. Zus zingt voornamelijk driestemmig, 
maar af en toe zingt coach Jeanita mee en zingt Zus 
vierstemmig. 12.30u Zeeuws museum (beperkte 
toegang) | 14.00u Drvkkery | 15.00u Kloostergang 
crypte (beperkte toegang)

Vrouwenkoor Amor Musae (Made)
www.amormusaemade.nl

Hun repertoire bestaat uit klassiek, requiem, populaire 
muziek en musical. Zij bestaan dit jaar 62 jaar. 15.00u 
Koorkerk | 16.00u Petrus en Pauluskerk

Vrouwenkoor Colorique (Alphen a/d Rijn)
http://vrouwenkoorcolorique.webklik.nl/ 
Vierstemmig, zingen hoofdzakelijk a capella. Ze 
zingen klassiek, met af en toe een uitstapje naar wat 
populairder repertoire. 13.00u Engelse kerk | 15.30u 
Kloostergangen

Amazing Singers (Stellendam) www.amazingsingers.nl

Mannenkoor dat in 2013 is opgericht, zingt 
Nederlandstalig, jaren 70/80, populair Engels maar 
ook Afrikaans of klassiek wordt niet geschuwd. 14.00u 
Engelse kerk | 15.00u Verpleeghuis Willibrord

Bombary (Poortugaal) www.bombary.net 
Bombary bestaat inmiddels ruim 27 jaar, het repertoire 
bestaat uit pop, balads, musical en heel af en toe 
populair Nederlandstalig, en ze zeggen altijd: het is pas 
feest als Bombary is geweest. 14.00-15.00u Markt

Catalpa (Dongen) www.koorcatalpa.nl

Vrouwenkoor, veelal 4-stemmig, waardoor een verrassende 
klank ontstaat. Repertoire is uitgebreid en uiteenlopend: 
musical, ook hedendaagse popnummers en nummers van 
Nederlandse zangers. 16.15-17.00u Engelse kerk 

De Straotzangers (Lepelstraat – 
Bergen op Zoom) www.straotzangers.nl

Smartlappenkoor met liedjes sketches voordrachten 
enz. Een plezier om naar te kijken en te luisteren met 
een lach en een traan. 13.00u Gasthuis | 15.30u Hofje 
onder de Toren

DeineMaids (Keulen (D)) www.deinemaids.de

20 temperamentvolle vrouwen, die niet stilstaan 
kunnen en willen. Zij willen vocaal overtuigen met goed 
entertainment! Choreografie heel belangrijk! Zingen 
rock, pop, jazz. 13.00u Petrus en Pauluskerk | 14.30u 
Kloostergangen 

Flashback (Goes) www.flashback-goes.nl

Flashback is een vrolijk, swingend, meerstemmig koor 
met een gevarieerd repertoire van popmuziek van 
vroeger en nu. Zij bruisen, zowel muzikaal als fysiek, van 
energie. 13.00-14.00u Abdijplein 

Free Spirit (Heinkenszand)
Officieel een katholiek kerkkoor, maar wel met een 
repertoire van moderne, veelal Engelstalige liedjes 
van b.v. Beyoncé, Bette Midler, Adele, ABBA. 13.30u 
Kloostergangen | 16.30u Sint Augustinuskerk

Gospelkoor Real Power (Halsteren) 
www.gospelkoor-real-power.nl

Gospelkoor Real-Power zingt black gospel met uitstapjes 
naar de R&B en soul. Ze zingen zonder christelijke 
signatuur, maar natuurlijk kan ieder er persoonlijk 
uithalen wat hij of zij wil. 12.00u Petrus en Pauluskerk | 
14.30 u Petrus en Pauluskerk 
 
Jongeren zanggroep Pop-Up! (Bavel) 
www.facebook.com/jongerenpopkoor.pop.up/ 
Een enthousiaste en gezellige jongerenzanggroep. Ze 
zingen een meerstemmig poprepertoire en proberen 
hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij muziek die 
nu populair is. 14.00u Petrus en Pauluskerk | 15.30u 
Damplein

Meidenkoor Woest Genoegen (Hank) 
www.woestgenoegen.nl

Ze zingen voornamelijk Nederlandstalige evergreens; 
dus beslist niet alleen smartlappen. Zij maken van ieder 
optreden een feestje voor het publiek en voor henzelf. 
14.15-15.00u Damplein 

Mooche (Best) www.mooche.nl 
Een unieke combinatie van Nederlandse, Ierse en 
Belgische stemmen, a capella. In hun rugzak? Vocal 
pop, close harmony, ballads, rock en jazz. Bijna al hun 
repertoire is speciaal voor hen gearrangeerd, 14.00u 
Kloostergangen  |  16.00u Drvkkery

Cantabile (Alphen a/d Rijn) www.kamerkoor-cantabile.nl

Het repertoire van het koor is breed en varieert van 
muziek uit de renaissance t/m de 21ste eeuw. Het koor 
voert werken uit met orgel- en orkestbegeleiding, maar 
is gespecialiseerd in a capella werken. 12.00u Gasthuis | 
15.00u Engelse kerk

CKC Vrouwenkoor (Zoetermeer) www.ckc-zoetermeer.nl

CKC Vrouwenkoor is in januari 2013 opgericht. Het 
repertoire bestaat uit het klassieke en licht-klassieke 
genre, prachtige madrigalen, motetten, chansons en 
volksliederen. 12.00u Engelse kerk | 13.30u Zeeuws 
Archief

Con Amore (Ekeren (B)) c-koren.be/con-amore

Zingt alle stijlen van muziek : van oud tot hedendaags, 
religieus en profaan, gospels, bewerkingen van lichte 
popklassiekers, al dan niet met begeleiding van orgel 
of piano. 13.30u Hofpleinkerk | 15.00u Petrus en 
Pauluskerk

Hoekschewaards operakoor ”Euphonia” 
(Oud Beijerland) www.operakooreuphonia.nl

Het operakoor Euphonia bestaat sinds 1954. In 
Middelburg zal het koor zingen uit diverse opera’s. 
12.30u Koorkerk | 15.00u Gasthuiskerk

Kleinkoor Marcando (Nieuwkoop) www.nmtkoren.nl

Zingt een selectie uit onze concerten uit het afgelopen 
jaar en nieuwe muziek. Licht klassiek, musical, jazz, 
barok: twee-, drie- en vierstemmig. 12.30u Engelse kerk 
| 14.30u Gasthuis

Kon.Oratorium Vereniging Middelburg 
(Middelburg) www.oratoriummiddelburg.nl 

Dit koor bestaat uit ruim 70 liefhebbers van de klassieke 
zangkunst,waaronder het Weihnachtsoratorium van J.S. 
Bach, de Messiah van Händel, en van Rossini de Petite 
Messe Solennelle. 13.00-14.00u Nieuwe kerk

Madrigaalkoor Zeeuwse muziekschool 
(Middelburg) www.madrigaalkoor.nl

Gestart in 1982. Onder leiding van Anton de Kort. 
13.00u Kloostergangen | 14.00u Zeeuws Archief

Middelburgs kamerkoor (Middelburg) 
www.middelburgskamerkoor.nl

Gemengd kamerkoor met klassiek repertoire. Het 
repertoire is heel breed: van renaissance tot hedendaagse 
muziek. 12.30u Gasthuiskerk | 15.30u Koorkerk

Musica Cordis (Goes) www.musicacordis.nl 

Kamerkoor Musica Cordis streeft naar een hoog niveau 
en het repertoire bestaat uit meerstemmige vocale 
composities, meestal a capella uitgevoerd. Thema 
van dit optreden is “de vier jaargetijden”. 13.00u 
Doopsgezinde kerk | 14.00u Sint Augustinuskerk

Vocaal ensemble Cantare (Goes) www.cantaregoes.nl

Een kleiner ensemble met een breed repertoire, dat 
muziek uit de Renaissance tot hedendaagse muziek 
bevat. 12.30u Hofpleinkerk | 15.30u Nieuwe kerk
 
Vocaal ensemble Sotto Voce (Tilburg)
www.sottovocetilburg.nl 

Heeft voorkeur voor a capella repertoire: van madrigalen 
tot eigentijdse composities, profane en religieuze 
muziek. Gezongen met een genuanceerde samenklank. 
14.00u Kloostergangen | 16.00u Sint Augustinuskerk

Programma zaterdag 2 juni 
Een programma om trots op te zijn! Met veel variatie en veel kwaliteit. Niet minder dan 100 deelnemers, 
waaronder koren die niet eerder in Middelburg te horen waren. Coro de la Universidad Pablo de Olavide, 
komt  zelfs uit Spanje! Of DeineMaids, uit Keulen, voor een zangweekend aan de kust. Jubilerende koren 
als Canto Lirico, Sprundel Vocaal en Zwanentranenkoor, er worden feestjes gevierd! Veel goede bekenden 
ook: Musica Cordis  is weer eens van de partij en Xing Popcore, Zanggroep Spirit en Mooche . Als u het 
goed doet, bent u van 12.00 tot 17.30 uur onder de pannen – en dan kunt u nog maar een fractie van 
het gebodene beluisteren. Veel luistergenot toegewenst!

Klassieke koren

Populaire koren
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Stacked (Zevenbergen) www.stackedladies.nl

Stacked is inmiddels een bekende groep aan het 
worden; niet in het minst dankzij het schoeisel! Maar, 
ze kunnen ook een aardig nootje zingen. Stacked heeft 
het motto “make good music and sing your ass off”.  
14.30u Zeeuws Museum (beperkte toegang)  |  16.30u 
Drvkkery

Varia-koor (Het Strooienhuis) www.variakoor.nl 
Een gemengd koor en zingen 2-stemmig. Het repertoire 
bestaat uit luister- en meezingliedjes. 12.30u Hofje 
onder de toren  |  13.30u Koorkerk 

Xing Popcore (Dordrecht) www.xing-popcore.com 
Hét rock koor van Nederland. Zingen nummers van de 
meest uiteenlopende rockbands. Hun repertoire bestaat 
o.a. uit: Foo Fighters, Pink Floyd, Queen, Evanescence, 
Within Temptation. Vorig jaar hebben ze de halve finale 
van Holland Got Talent bereikt! 16.00-17.00u Markt

Zanggroep L.O.S. (Ladies On Stage) (Vlaardingen) 
www.zanggroeplos.nl

Zij zingen bekende pop-, rock- en disconummers van 
vroeger en nu. Maar... niet alleen het oor maar ook 
het oog wil wat! Met bijpassende choreografie en 
kleding maken ze er met recht een feestje van. 12.30u 
Stadsbrouwerij  |  14.30u Hofje onder de toren

Zanggroep Spirit (Best) www.zanggroepspirit.nl 
Het is de uitdaging van Spirit om de muzikale lat 
steeds een stukje hoger te leggen én te zorgen voor 
een podiumpresentatie. Het repertoire is veelzijdig: 
swingende songs, ontroerende ballads en pittige 
popnummers. 14.30u Gasthuiskerk | 16.00u 
Kloostergangen

ZONDER B (Rotterdam)
Een zanggroep die zich onderscheidt door songkeuze: 
van pop tot doo-wop; soms jazz, soms musical. Van 
hedendaags tot ‘fifties’: alles a capella gezongen, met 
extra aandacht voor de performance. 14.30u MeeKaane  
|  15.30u Engelse kerk

Zwanentranenkoor (Etten Leur) 
www.zwanentranenkoor.nl

Het Zwanentranenkoor is een gemengd koor dat 20 
jaar bestaat. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige 
meezingers en luisterliedjes. Dit alles 3- of 4-stemmig 
gezongen. 15.00-16.00u Abdijplein

Blijde Stemmen (Middelburg)
Enthousiast kinderkoor bestaand uit kinderen van 
8 - 12 jaar, zingt psalmen en christelijke liederen. 
Blijde Stemmen bestaat inmiddels ruim 50 jaar. 14.00u 
Verpleeghuis Willibrord  |  15.00u Kloostergangen

Christelijk gemengd koor Jeduthun 
(Middelharnis) www.jeduthunmiddelharnis.nl

Zingen Nederlandstalige psalmen en geestelijke liederen. 
Het koor telt ongeveer 85 leden, tussen de 23 en 93 
jaar, dus jong en oud! 12.00u Zeeuwse Concertzaal  |  
14.00u Hofpleinkerk

Christelijk samengesteld Mannenkoor Zeeland 
(Vlissingen) www.csmz.nl 
Een interkerkelijk mannenkoor dat in 2017 hun 10-jarig 
bestaan heeft gevierd. Met ruim 100 leden, afkomstig 
uit heel Zeeland. Het repertoire bestaat uit psalmen, 
gezangen en geestelijke liederen. 14.00u Nieuwe kerk  |  
16.30u Zeeuwse Concertzaal

De Lofstem (Aagtekerke) www.zangverenigingdelofstem.nl

Gemengd koor ‘De Lofstem’ zingen psalmen en 
geestelijke liederen. 13.00u Hofpleinkerk  |  16.00u 
Koorkerk 

Gospelkoor All for Him (Hardinxveld-
Giessendam) www.gospelkoorallforhim.nl 
Een gemengd gospelkoor, ook wat betreft leeftijden. 
Zingen verschillende stijlen liederen. 12.00u 
Gasthuiskerk  |  15.00u Hofpleinkerk

Gospelkoor We Believe (Hardinxveld-
Giessendam) Info@webelieve.nl

Willen d.m.v. geestelijke liederen iets van hun 
boodschap uitstralen naar anderen.  12.30u Petrus en 
Pauluskerk  |  16.00u Hofpleinkerk

Jongerenkoor Elsafan (Goes) www.Elsafan.nl 
Jongerenkoor Elsafan is opgericht vanuit de Hervormde 
gemeente “de Levensbron” in Goes. Repertoire: gospel, 
geestelijke liederen, gezangen en psalmen. 12.30u 
Kloostergangen  |  14.00 Doopsgezinde kerk

Musicalgroep Papillon (Middelburg) 
www.musicalgroeppapillon.nl

Zingen voornamelijk medleys uit bekende, maar ook 
minder bekende musicals en zijn ook actief met dansen 
en toneelspelen. 12.30u Gasthuis  |  17.00u Damplein

Popkoor Akkoord Hulst www.popkoorakkoord.nl

Een bruisend, enthousiast koor dat popmuziek zingt, 
zowel hedendaagse hits als gouden oudjes. 
12.00-13.00u Abdijplein

Popkoor Akkoord Roosendaal www.akkoord.com

Popkoor Akkoord is een swingend popkoor uit 
Roosendaal dat 4- tot 6-stemmige arrangementen zingt. 
15.30-16.30u  |  Plein 1940-45 

Popkoor BSUR (Breda) www.bsurbreda.nl

Popkoor BSUR Breda is een enthousiast koor dat een 
gevarieerd repertoire zingt. Hits van nu of van wat 
langer geleden. Wat het koor bijzonder maakt is de live 
band die haar begeleidt. 16.00-17.00u Damplein 

Popkoor Popwave (Noordgouwe) www.popwave.nl

Hét popkoor van Schouwen-Duiveland. In een mix van 
bekende Engels- en Nederlandstalige nummers brengen 
ze de teksten van popsongs met eigen arrangementen 
en onder begeleiding van hun eigen band. 14.00u Hofje 
onder de toren  |  16.30u Hofje onder de toren 

Popkoor Rebound (Leidschendam-Voorburg) 
www.popkoorrebound.nl

Een goed koor met een mooie klankkleur. Het repertoire 
bestaat uit populaire popnummers van de jaren 60 tot 
nu. Toppertje! 15.00-16.00u Markt

Popkoor S1Voice (Nieuwerkerk a/d IJssel) 
www.s1voice.nl

Het koor zingt met 80 leden, de jongste is 26 en 
de oudste 84 jaar. Zij zingen 4-, 5- of 6-stemmig 
gearrangeerd en af en toe een nummer a capella. 
13.00-14.00u Markt

Popkoor Seaside Rendez-Vous (Goes) 
www.seasiderendezvous.nl

Dit koor houdt wel van een beetje uitdaging. Het 
repertoire bestaat uit vele soorten popmuziek. Het koor 
zoekt graag nummers waarmee zij zich onderscheiden 
en waaraan de band een belangrijke bijdrage kan 
leveren. 16.00-17.00u Abdijplein

Popkoor VOIX (Oud Vossemeer) www.popkoorvoix.nl

Dit popkoor zingt popmuziek vanaf de jaren 60 tot 
heden met soms een uitstapje naar rock. Een koor waar 
naast kwaliteit vooral de gezelligheid en saamhorigheid 
voorop staat. 13.30u Plein 1940-45  |  15.00u Damplein
 
Poprockkoor Sweet Pepper (Papendrecht) 
www.poprockkoorsweetpepper.nl

Een poprockkoor, bestaande uit 25 enthousiaste leden. 
Onder de bekwame leiding van dirigent Marco Hovink. 
Hij weet hen iedere week tijdens de repetities te 
inspireren. 12.30-13.30u Plein 1940-45 

Projectkoor Walcheren 4Freedom (Koudekerke) 
www.facebook.com/Projectkoor-Walcheren-4Freedom

75 zangers van Walcheren en ver daarbuiten zijn bij 
elkaar gekomen om inhoud te geven aan het actuele 
thema ‘vrijheid’. Een zeer gevarieerd programma: 
rocksongs, maar ook bekende traditionals en spirituals. 
14.00-15.00u Abdijplein

Pursang (Rijssen) www.pursang-rijssen.nl

Een kleurrijk koor, het repertoire bestaat uit een 
diversiteit van songs, van licht klassiek naar pop. 13.00u 
Petrus en Pauluskerk  |  15.00u Doopsgezinde kerk

Sea Sound Singers (Vlissingen) www.seasoundsingers.nl 
Ladies vocal a capella group, bestaat al vanaf 1983. 
Zingen 4-stemmig en zonder begeleiding mooie ballads 
en pittige uptempo’s. De stijl wordt Barbershopstijl 
genoemd. 13.30u Stadsbrouwerij  |  15.30u Zeeuws 
Archief

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig (Veere) 
www.veersescheepstuig.nl 

Koor dat erin geslaagd is, in de categorie van 
het internationale zeemanslied, landelijk een 
vooraanstaande rol te vervullen. Brengt liederen ten 
gehore met als thema ‘zee ‘. 17.00-18.15u Markt 
inclusief afsluiting van het zaterdag programma

Sprundel Vocaal (Sprundel) www.sprundelvocaal.nl 
Sprundel Vocaal bestaat dit jaar maar liefst 20 jaar. Het 
genre is populair, zingen liedjes zoals Africa van Toto of 
Angels van Robbie Williams, maar ook bv Mag ik dan bij 
jou van Claudia de Breij. 16.30-17.30u Plein 1940-45

Religieuze koren
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DE DRVKKERY 
Markt 51

DOOPSGEZINDE KERK Lange Noordstraat 62

OOSTKERK Oostkerkplein

MEEKANE Pauwpoort 3

NIEUWE KERK
Onder de toren

ST. AUGUSTINUSKERK
Zuidsingel 70

PETRUS & PAULUSKERK
Bachtensteene

RONDVAARTBOOT
Achter de Houttuinen 39

STADSBROUWERIJ
Korte Geere 17

VERPL.HUIS WILLIBRORD Bachtensteene 14

ZEEUWS MUSEUM Abdijplein

ZEEUWSE CONCERTZAAL Verwerijstraat 14

PLEIN 1940-45

6

7

8

4

5

ENGELSE KERK 
Simpelhuisstraat 12

GASTHUIS Noordpoortplein 2

GASTHUISKERK Lange Delft 94

HOFJE O/D TOREN Nieuwe Kerkgang

HOFPLEINKERK Hofplein 13

12

10

10

11

KLOOSTERGANGEN t.o. Koorkerkhof

KLOOSTERGANGEN CRYPTE
t.o. Koorkerkhof 18

KLOVENIERSDOELEN 
Achter de Houttuinen 30

KOORKERK Koorkerkhof

13 ZEEUWS ARCHIEF Hofplein 16
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amadore.nl/marktcafe

eten
drinken
kletsen
swingen
genieten

Van alle 
markten 
thuis!

Markt 17 - Middelburg
marktcafe@amadore.nl

0118 855 451

Scottweg 45   |  4462 GS  Goes  |  T 0113 - 228 350  |  info@gbg-goes.nl  |  www.gbg-goes.nl

Zichtbaar
effectief

Jongerenkoor Het Kleinood (Aagtekerke)
Jongerenkoor in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. 
Repertoire: klassiek en geestelijk lied. 13.00u Sint 
Augustinuskerk  |  16.00u Gasthuiskerk

Kleinkoor Shine (Rotterdam) www.kleinkoor-shine.nl 
Een 8-koppige enthousiaste groep geoefende zangers. Het 
ensemble vertolkt uiteenlopende stijlen. 14.30 Engelse kerk  | 
16.00 Verpleeghuis Willibrord

Koor Exaudi (Westkapelle) www.koorexaudi.nl

Een enthousiast koor uit Westkapelle. Zij zingen: 
Nederlands- en Engelstalig, mooie gedragen liederen en 
vlotte aanstekelijke gospelliederen. 13.00u Koorkerk  |  
15.30u Hofpleinkerk

Marnixkoor (Vlissingen) www.marnixkerk.nl

Is een gemengd koor, van diverse leeftijden. Het repertoire 
bestaat uit geestelijke en vaderlandse muziek van bekende 
componisten. 14.00u Gasthuis  |  15.30u Gasthuiskerk

Canto Lirico (Heel) www.cantolirico.nl

Een gemengd koor dat al sinds 30 maart 1973 met 
veel plezier concerten verzorgt. Canto Lirico staat voor 
“gevarieerd” en “muzikaal”, wat zij ook graag uitstralen. 
14.00u Gasthuiskerk  |  15.30u Doopsgezinde kerk

Chantemble ( Drunen) www.chantemble.nl

Opgericht als jongerenkoor van de Lambertuskerk 
in Drunen. In 2019 hopen ze hun 50-jarig bestaan 
te vieren. 13.30u Verpleeghuis Willibrord  |  14.30 u 
Doopsgezinde kerk

Chanteymen Roosendaal (Roosendaal) 
www.chanteymen.nl

Het koor bestaat sinds oktober 2015. Het repertoire bestaat 
uit Shanty-liederen in diverse talen en Ierse folksongs. 
13.00u Stadsbrouwerij  |  16.00u Hofje onder de toren

Chestnut (Hoeven)
Een kwartet met een breed repertoire: van vroeg 
middeleeuws tot close harmony. Een klein kwartet 
met een groot bereik. Met pareltjes in hun repertoire! 
13.00u Kloostergang crypte (beperkte toegang)  |  
14.30u Drvkkery  |  16.30u Zeeuws museum (beperkte 
toegang)

Christelijk mannenkoor De Verenigde Zangers 
(Barendrecht) www.deverenigdezangers.nl

Een christelijk mannenkoor. Zingen zowel religieus als 
gevarieerd. Zij hebben in 2017 hun 80-jarig jubileum 
gevierd. 15.00-16.00u Zeeuwse Concertzaal

Coro de la Universidad Pablo de Olavide ( Sevilla 
(S)) www.facebook.com/coro.pablodeolavide/

Het repertoire dat ze aanbieden is een voorbeeld van 
het beste van de Spaanse Renaissance, maar gericht op 
muziek, met thema’s die zo universeel zijn als liefde.
12.00-13.00u Nieuwe kerk

Die Gouwe Sanghers (Boskoop) 
www.diegouwesanghers.com

Regionaal Mannenkoor Boskoop en omstreken. 
Uitgebreid repertoire, van opera, operette, tot modern. 
12.30u Zeeuwse Concertzaal  |  17.00u Abdijplein

Die Vaertsingers ( Steenbergen) www.Dievaertsingers.nl

Gemengd koor, opgericht in 1977. Repertoire: 
musicalmuziek in de vorm van medleys en andere 
stukken. 14.00u Koorkerk  |  16.30u Hofpleinkerk

Dolorcanto (Zevenbergen) www.dolorcanto.nl

Smartlappenkoor. De naam DOLORCANTO is vrij 
vertaald uit het Spaans: Dolor = smart canto = zang. 
Repertoire: smartlappen, zeemansliedjes en liedjes uit de 
jaren 50 en 60. 13.30u Hofje onder de toren  |  15.00u 
Gasthuis

Downtown Abbey (Abbenbroek)
Gemengd koor met een veelzijdig repertoire. Vanaf jaren 
60 tot heden en ze zingen in het Afrikaans, Surinaams, 
Schots, Moldavisch, Spaans, Engels en Nederlands.
12.00u Stadsbrouwerij  |  15.00u Plein 1940-45

Gem. zangver. Crescendo ( Puttershoek) 
Crescendo is een koor met enthousiaste leden. 
12.00u Koorkerk  |  14.30u Hofpleinkerk

Helvoets dameskoor ( Hellevoetsluis) 
www.helvoetsdameskoor.nl

Zingen bij ieder optreden een ander repertoire, 
aangepast naar de plaats en tijd van het jaar. 13.00u 
Gasthuiskerk | 15.30u Petrus en Pauluskerk

Gevarieerde koren
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@hocsingers (Goes) www.facebook.com/AdhocSingers/

Zingen bewerkingen van eigentijdse popsongs, 
wereldlijke muziek en liederen van klassieke 
componisten. Zij bezingen de emoties van het leven en 
natuurlijk vooral ook van de liefde. 15.00u MeeKaane  |  
16.00u Kloostergang crypte (beperkte toegang)

Hoekse tranentrekkers (Hoek van Holland) 
www.hoeksetranentrekkers.nl

Hun repertoire bestaat uit smartlappen, levensliedjes, 
liedjes uit de Nederlandse Top 40, shanty’s en 
zeemansliedjes. Ze wonen per slot van rekening aan zee.
13.30u Zeeuwse Concertzaal  |  16.00u Nieuwe kerk

Incantare (Asten) 
Incantare is een gevarieerd wereldkoor. De liederen 
die gezongen worden zijn door hun dirigent Rusmin 
Madesko op geheel eigen wijze gearrangeerd. De 
Balkan klinkt erin door. 12.00-13.00u Markt

Kioso Kyuwenda (Oud-Beijerland) 
www.kiosokyuwenda.nl

‘Kioso Kyuwenda’ betekent ‘het ga je goed’. Zingt 
Afrikaans op de Afrikaanse manier met de bijbehorende 
klank, warmte, volume en ritme. 13.00u Zeeuws Archief  
|  15.00u Hofje onder de toren
 
Klein Vrouwkoor ( Oegstgeest) 
Een klein koor, zingt verschillende stijlen muziek. 
Klassiek, maar ook close harmony. A capella, maar ook 
met pianobegeleiding. 13.30u Engelse kerk  |  16.30u 
Kloostergangen

Koor Bittere Tranen (Bergen op Zoom) 
www.bitteretranen.nl

Het koor wordt begeleid door twee accordeonisten en 
het repertoire bestaat uit smartlappen, meezingers en 
luisterliedjes. 14.00u Zeeuwse Concertzaal  |  16.30u 
Koorkerk

Mannenkoor Zanglust (Linschoten) www.zanglust.nl

Vierde vorig jaar haar 70-jarig bestaan. Zingt alle 
liederen a capella. Het repertoire bestaant uit 
Nederlandse, Duitse, Engels en Italiaanse liederen en 
liederen uit de Russisch orthodoxe liturgie. 14.30u 
Nieuwe kerk  |  16.00u Zeeuwse Concertzaal

Melange Rood (Dordrecht) www.melangerood.nl

Repertoire is een mengeling van Strijdliederen, 
Maatschappij Kritische liedjes en “gewoon leuke” 
liedjes. 12.00-13.00u Doopsgezinde kerk

Musicalkoor Happy Together (Spijkenisse) 
www.musicalkoorhappytogether.nl

Met plezier en niveau brengen zij film- en 
musicalrepertoire. 13.30u Gasthuiskerk  |  15.30u 
Gasthuis

Nieuwerkerks vrouwenkoor ( Nieuwerkerk a/d 
IJssel) www.nieuwerkerksvrouwenkoor.nl 
Brengt een gevarieerd repertoire dat in een plezierige 
sfeer gerepeteerd wordt. Leuk om deel van uit te maken, 
leuk om naar te luisteren! 12.00u Sint Augustinuskerk  |  
13.30u Doopsgezinde kerk

Only Voices ( Steenbergen) 
Mannen kwartet, 4 stemmig a capella Zingt close 
Harmony en Barbershop. 13.30u Sint Augustinuskerk  |  
15.30u Zeeuws Museum

Politie Vrouwenkoor Sirenen ( Den Haag) 
Is een enthousiaste groep van 22 vrouwen, allen op één 
of andere wijze verbonden met de politie-eenheid Den 
Haag. Zingen een gevarieerd en breed repertoire. 12.00u 
Kloostergangen  |  15.30u Verpleeghuis Willibrord

Popkoor B-Colorful (Zwijndrecht) b-colourful.nl

Is een kleurrijk popkoor, in de breedste zin van het 
woord: iedereen is er welkom, ze zingen elke soort 
muziekstijl en ze staan kleurrijk gekleed op het podium. 
14.30u Verpleeghuis Willibrord  |  16.00u 
Doopsgezinde kerk

Septem Viri (Torhout (Vlaanderen) www.septemviri.be

Mannen die de stembanden samenleggen om 
hedendaagse en wat minder hedendaagse muziek 
te brengen. En als je hen eenmaal hebt gehoord: ze 
hebben inderdaad geen orkest nodig... 13.30u Zeeuws 
Museum (beperkte toegang)  |  15.00u Drvkkery

Show Sisters (Breda) www.showsisters.nl

Showgroep die spectaculaire optredens verzorgt. Hun 
repertoire dekt vele stijlen: van jazz, via soul en R&B tot 
pop en rock. 12.30u Damplein | 14.30u Plein 1940-45

Truzements mannenkoor (Retranchement) 
Vijftien heren oefenen elke veertien dagen o.l.v. twee 
dames! Dat gaat al jaren heel plezierig! Repertoire 
Shanty en smartlappen. 12.00u Hofje onder de toren  |  
14.30u Sint Augustinuskerk

Vocaal Ensemble Treble & Bass (Oosterhout)
www.treble.and.bass.nl

Vocaal Ensemble Treble & Bass uit Oosterhout brengt 
een gevarieerd a capella repertoire in het lichte, jazzy 
segment. 12.30u Zeeuws Archief  |  15.30u MeeKaane

Vocal Group Crescens (Berghem) 
www.vocalgroupcrescens.nl

Enthousiast, dynamisch, eigentijds en bestaat volledig 
uit vrouwen. Zingen meerstemmige arrangementen die 
door de dirigent zelf gearrangeerd worden en wat het 
koor een unieke sound geeft. 13.00-14.00u Damplein

Vocal Group Keychange (Goes) 
www.vocalgroupkeychange.nl

Een enthousiast dames koor, zij zingen 4 stemmig a 
capella in close harmony en barbershop stijl.
12.00u Kloostergangen crypte (beperkte toegang)  |  
14.30u Stadsbrouwerij

Vocanti Maria (Vosselaar (B)) 
Zingen een aangename mix van religieuze en profane 
muziek, van middeleeuws tot hedendaags, van 
Tallis, Arcadelt, Händel, Bach, Mozart, Rutter, Fauré, 
Bikkembergs, Oosterhuis tot Laïs. 12.00u Hofpleinkerk  |  
14.30u Koorkerk

Vrouwen van de kaai (Bergen op Zoom) 
www.vrouwenvandekaai.nl

Gezellig shantykoor. Hun repertoire bestaat uit 
liedjes over de zee, zowel droevige als vrolijke. Bij 
hen staat zingen, lachen en vooral gezelligheid hoog 
in het vaandel. 12.00u Zeeuws Archief  |  14.00u 
Stadsbrouwerij

Wereldmuziekkoor Nijmegen 
www.wereldmuziekkoornijmegen.nl

Zingt zoveel mogelijk authentieke liederen vanuit de 
hele wereld. 14.30u Zeeuwse Concertzaal  |  16.30u 
Nieuwe kerk

What’s in a Note (Prinsenbeek)
Zingt 4-stemmig, begeleid door gitaar en dwarsfluit. Stijl 
varieert van soft pop en licht klassiek tot folk-achtige 
nummers. 15.00-16.00u Sint Augustinuskerk

Zangkoor Expressif (Hardinxveld-Giessendam) 
Een enthousiast koor met een divers repertoire, 3-stemmig 
zingend. 12.00u Plein 1940-45 | 13.30u Gasthuis

Zeemanskoor Deining (Drunen) 
www.zeemanskoordeining.nl

Een koor wat Ierse folk en Shanty’s zingt met 
begeleiding van accordeon, gitaar en botscan. 13.00-
14.u Rondvaartboot  |  15.30u Stadsbrouwerij 

Zjo!On (Breda) www.zjokoor.nl

Zjo!On is een muzikaal showteam. Naast koornummers 
krijgen solisten de kans te schitteren. Iedereen zijn 
moment of fame. Zang, aankleding en show krijgen veel 
aandacht. 12.00u Damplein  |  14.00u Plein 1940-45

Zoetermeers Mannenkoor (Zoetermeer) 
www.zoetermeersmannenkoor.nl

Een van de vooraanstaande grote mannenkoren in 
Zuid Holland! Het is een koor met een zeer afwisselend 
repertoire. In 2016 won het koor de eerste prijs op het 
concours van het KNZV te Dordrecht. 13.00u Zeeuwse 
Concertzaal  |  15.00u Nieuwe kerk

’t Zingt (Son en Breughel) www.boerderijbreugel.nl/

activiteiten/muziek-en-zang/zangvereniging-t-zingt/

Een gemengde a capella zanggroep, het is van oudsher 
het huis-koor van “De Boerderij” in Breugel en bestaat al 
35 jaar. Heeft een ruim repertoire ontwikkeld uit alle tijden. 
13.00u Hofje onder de toren  |  15.00u Zeeuws Archief
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Festival Weetjes 
Record
Wist u dat er dit jaar een record aantal van 190 koren aan het festival deelnemen?
Als er geen koorleden ziek zijn, dan zijn dat 6619 koorleden! 
Dat de meeste koren uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland komen.
En dat er ook 12 koren uit België, één koor uit Duitsland en zelfs één koor uit Spanje is?!
Dat brengt een gezellige drukte in onze mooie binnenstad. 

Samenwerking
Wist u dat er dit jaar voor de tweede maal samenwerking is met vier andere muzikale festivals?
Dat leest u in dit boekje onder de kop ‘JUNI FESTIVALMAAND MIDDELBURG’

Kerkdiensten 
Wist u dat er ook een paar koren op zondagochtend 3 juni in een kerkdienst gaan zingen?
Cantabile uit Alphen aan de Rijn zingt zondag om 10.00 uur in de kerkdienst in de Koorkerk.
Mannenkoor Fortissimo uit Bergen op Zoom zingt zondag om 10.00 uur in de kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk.
De Vlis-singers uit Vlissingen en kinderkoor Hemelsblauw uit Middelburg zingen  zondagochtend om 
10.00 uur in de Openluchtdienst op het Abdijplein.

Info
Kent u onze website al? www.middelburgvolkoren.nl 
En onze Facebook pagina? www.facebook.com/middelburgvolkoren

Juni Festivalmaand Middelburg 2018
Juni Festivalmaand Middelburg: ieder weekend in juni een interessant feestelijk en muzikaal festival, en 
ook door de week zijn er activiteiten op Plein 1940.

Vier muzikale Middelburgse festivals hebben vorig jaar ter gelegenheid van M800 (Middelburg vierde 
toen 800 jaar stadsrechten) hun krachten gebundeld en Juni Festivalmaand Middelburg in het leven 
geroepen. Dit jaar volgt een doorstart van deze samenwerking en heeft ook het Keti Koti Festival zich 
erbij aangesloten. De bedoeling van deze samenwerking is om daarmee een breder publiek aan te 
spreken dan je als festival zelf al doet. Vooral voor toeristen is het interessant om te zien wat er in juni 
allemaal te doen is. Zie ook www.junifestivalmaandmiddelburg.nl

2 en 3 juni  |  Middelburg VÓLkoren
8 t/m 10 juni  |  Middelburgse Stadsfeesten
14 t/m 17 juni  |  Zeeland Jazz

22 juni t/m 30 juni  |  Kamermuziekfestival
30 juni en 1 juli  |  Keti Koti Festival



In de 2000 m2 showroom van Raab Karcher Middelburg komt uw 

droom tot leven. Of het nu gaat over de keuken, de badkamer, 

vloer- en wandafwerking, deuren, garagedeuren, tegels of 

natuursteen. Bij ons beleeft u dat uw dromen realiteit 

kunnen worden.

WWW.RAABKARCHER-KEUKENS-BADKAMERS.NL

BADKAMERS

KEUKENS 

TEGELS

Scan de QR-code en 
neem een kijkje in onze 
showroom.

Raab Karcher Middelburg
Waldammeweg 2  |  4338 PJ
Tel. 0118 - 625 055

VAN DROOM TOT 
WERKELIJKHEID


