
Van de voorzitter 

Vrienden van het Koninklijk Dordrechts 
Mannenkoor KNA 
 
Allereerst allen een gelukkig, gezond en muzikaal 2018 
gewenst. 
 
We hebben een enerverend jaar achter de rug. Op 19 mei 
2017 hadden we ons voorjaarsconcert, waarbij we ons publiek 
verrasten met een zeer afwisselend programma van Duits / 
Frans / Russisch en Engels gezongen liederen. Daarna vingen 
de studies aan voor ons gezamenlijke concert met Rotte’s 
Mannenkoor. Maar eerst nog hadden we op 21 oktober ons 
optreden tijdens de KNZV Korendag in Haarlem, waarbij we 
een tweede prijs behaalden. Iets om toch trots op terug te 
mogen kijken. 
 
Het reeds genoemde concert met Rotte’s mannenkoor en het Rotterdams Symfonisch 
Blaasorkest werd een groot succes. Ondanks de wegens het weer iets tegenvallende 
bezoekers aantallen in Dordrecht, werd dit in Rotterdam ruimschoots goedgemaakt met een 
bijna uitverkochte kerk. Gestoken in onze nieuwe kleding kwamen we goed voor de dag. 
 
Het overlijden van Piet Aalberts drukte een zwaar stempel op 2017, zeker toen na nog geen 
half jaar ook zijn vrouw Jeanne overleed. Piet een gedreven man met een grote liefde voor 
KNA en altijd zoekend naar nieuwe wegen om de zangkunst onder de aandacht van de 
mensen te brengen. Mede door Piet kwam het concert met Rotte’s Mannenkoor tot stand. 
 
Op 20 januari 2018 vieren we in galerie De Compagnie het 120-jarig bestaan van onze 
vereniging, waarbij sponsoren en donateurs van de Club van 50 worden uitgenodigd. 
 
Toen ik in 2008 aantrad als voorzitter, vierden we het 110 jarig bestaan. Na 10 jaar voorzitter 
te zijn geweest, wordt het tijd om het stokje over te geven aan een opvolger, zodat met een 
frisse kijk nieuwe ideeën kunnen worden verwezenlijkt.. Tijdens het lobbyen  heb ik weinig 
enthousiasme kunnen ontdekken bij de leden om deze taak op zich te nemen. Ik roep u op 
om namen te noemen, zodat de algemene ledenvergadering van 2018 haar stem kan 
uitbrengen op een nieuwe voorzitter. 
 
Voor 2018 staat er weer veel op het programma te weten:  

• Op 15 februari om 14:30 uur een optreden in Verpleeghuis Crabbehoff en op 15 maart in 
verzorgingshuis de Merwelanden, ook om 14:30 uur. 

• Op 22 september het Korenfestival aan de Merwede in Sliedrecht en op 27 oktober de 
Korendag van de KNZV in Leerdam.  

 
De bedoeling is om voor de diverse optredens te putten uit ons vaste repertoire. Buiten deze 
optredens, zullen we in 2018 intensief studeren aan werken van Kors Monster, die wij in het 
kader  van de Vier Zonen van gestalte zullen gaan geven . 
 
Kortom genoeg stof om van 2018 een fantastisch korenjaar te 
maken. 
 
Rob Hageman 
 
voorzitter KNA 


