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Voorwoord 

Na twee jaar uitstellen mochten we eindelijk weer van start met onze evenementen! En dat hebben we geweten, wat een 
heftig jaar was dit. We bedanken alle meewerkende koren heel hartelijk voor hun bijdrage! Mede dankzij jullie waren onze 

evenementen een succes! Hieronder vinden jullie de agenda voor 2023. Het is onze wens om hieraan nog een evenement 
in Noord-Holland Noord toe te voegen. Hoewel hier al plannen voor waren moest dat helaas ook worden uitgesteld. De 

koren in die regio krijgen begin 2023 een uitnodiging van ons om hierover met elkaar te brainstormen. We hopen op jullie 

medewerking! 
 

 

In memoriam Hans Vos 
  

Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Deze tekst stond op de 

rouwkaart van Hans Vos, ambassadeur van de KCZB Regio Noord. Het gemis zal groot 
zijn groot voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hans een man die altijd midden in het 

leven stond.  

 
Op de rouwkaart stond geschreven, Hans is, ‘bij zijn Ria’! Onwerkelijk als je een 

telefoontje krijgt dat hij is overleden, dat geloof je toch niet. Hans is 85 jaar geworden. 
Zingen mocht hij graag en dat deed hij jaren in het Spectrumkoor Groningen, waar hij 

ook bestuurslid en voorzitter was. Hans was geen stilzitter, was ondernemer en maakte 

deel uit van diverse besturen. In 2005 kwam Hans het afdelingsbestuur van de provincie 
Groningen van de KCZB versterken.  

 
Ik zie Hans nog binnenkomen tijdens de eerste vergadering die hij bij ons bezocht, 

regenjas aan, in kostuum, stropdas en zoals altijd de aktetas onder de arm. Het was om 
precies te zijn, 20 september 2005 in het Trefcentrum in Bedum! Binnen de KCZB heeft 

Hans vele veranderingen meegemaakt zo gingen we van provinciale afdelingen naar een 

regio die bestond uit de drie noordelijke provincies. Maar Hans was bestuurder in hart 
en nieren, waardevol voor onze organisatie! Bij zijn afscheid als bestuurslid/commissielid 

in 2018 werd hij ambassadeur, een titel die hij zijn verdere leven heeft gehouden! Hans 
wilde betrokken blijven als ambassadeur en als mede organisator van de Vocale en 

Muzikale dag Winsum en daar waren wij zeer content mee! Ons Korenfestival in Winsum 

was eigenlijk ook Hans zijn kindje! Afgelopen april was Hans nog volop aanwezig en 
behulpzaam bij allerlei zaken die geregeld moesten worden om de Vocale en Muzikale 

dag Winsum 2022 tot een succes te maken en daar kijken we met veel plezier op terug. 
Veel activiteiten heeft hij samen met ons georganiseerd, waaronder de Wad-dag op 

Schiermonnikoog, een brainstorm-dag voor ons als bestuurders op het eiland waar Hans 

zo vertrouwd mee was geraakt. Bij jubilea van koren en koorleden heeft hij vele 
jubileumattenties mogen uitreiken. Lang is Hans tweede penningmeester en tweede 

voorzitter geweest. Zijn sceptische kijk op de nieuwe structuurvorm van de KCZB in 2012 
heeft hij gevolgd en daar had hij zijn eigen duidelijke mening over.  

 
Als KCZB Regio Noord zijn wij Hans veel dank verschuldigd voor zijn inbreng tijdens de 

vergaderingen, het organiseren van activiteiten en zullen wij hem, met zijn humor en 

zijn luisterend oor, node missen. Hans, vriend, een mensen mens is niet meer!  
 

Albert Ploeger  
Voorzitter KCZB Regio Noord 
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Agenda 

 

 01-04-2023: Gospel SingSation Leek  
14-10-2023: Frisia Cantat Sneek 

 

 

Jubilea 
  

Wij feliciteren:  

 

Lord ’s Moor Singers Heerenveen met hun 50 jarig jubileum, helaas tevens een 
afscheidsconcert. Het koor heeft 50 jaar bestaan en moet noodgedwongen stoppen 

wegens te weinig aanwas van jongere mensen. Het was een geslaagde avond met goede 
koorzang, er blijft alleen en wat bittere nasmaak over omdat het koor noodgedwongen 

heeft moeten stoppen.  

 
Christelijk Gemengd koor Looft den Heer in Donkerbroek met hun 100 jarig 

jubileum. Zondagmiddag 30 oktober werd het 100 jarig jubileum gevierd van Christelijk 
Gemengd koor Looft den Heer in Donkerbroek tijdens het feestelijk Jubileumconcert. 

Albert Ploeger, voorzitter van de KCZB Regio Noord reikte daar namens het KCZB 
Bestuur de sculptuur ‘Applaus’ uit aan de voorzitter van het koor mevrouw Netta Baron.  

 

Cantorij Nieuwe Kerk Groningen met hun 75 jarig jubileum. Zondagmorgen 30 
oktober is na de kerkdienst aandacht geschonken aan het 75 jarig bestaan van de 

Cantorij Nieuwe Kerk in Groningen. De herinneringspenning is door Gerrit de Vries 
namens de KCZB uitgereikt aan de penningmeester van het koor mevrouw Joanna 

Riemersma-Maring. Daarna was er voor iedereen koffie en een gebakje met daarop het 

nieuwe logo van de Cantorij.  
 

Christelijk Gemengd Koor Euphonia uit Akkrum met hun 65 jarig jubileum. 7 
November 2022 was het 65 jaar geleden dat het Christelijk Gemengd Koor Euphonia uit 

Akkrum werd opgericht. Na 65 jaar bestaat het koor nog steeds. Naast serieus repeteren 
onder grandioze leiding van dirigente Klaske Deinum, staan gezelligheid en 

belangstelling voor elkaar hoog in het vaandel. 

 

 

 

  
Frisia Cantat Ameland 

 

 In het najaar hadden we het korenfestival Frisia Cantat op Ameland, welke door de 

coronamaatregelen al tweemaal uitgesteld was. En hoewel het tweemaal een domper 
was op onze organisatie gingen we er weer helemaal voor met toch wel de nodige 

vraagtekens: zou het deze keer dan toch gaan lukken?  

 
En ja! Ondanks een aantal afzeggingen kon het doorgaan! En wat een feest was het op 

Ameland en wat was het fijn om tijdens en na deze dag zoveel positieve reacties te 
krijgen! 
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Groningen 100 jaar Vocaal 

 

 In november was er ook Groningen 100 jaar Vocaal, het jubileum van de voormalige 
afdeling Groningen van de KCZB, officieel was dit jubileum in 2020 en ook dit was dus 

al twee keer uitgesteld. En wellicht wilden we dit afgelopen jaar teveel, want het 
projectkoor en de middagconcerten hebben we moeten annuleren vanwege te weinig 

aanmeldingen. Desondanks kijken we terug op een mooi jubileum met de Evensong en 

het jubileumconcert. 

 

Gospel SingSation Leek 
  

En weer een uitgesteld evenement, Gospel SingSation zou plaats vinden in 2021 en is 
uitgesteld naar 1 april 2023. We houden het programma aan zoals gepland in 2021.  

 
’s Middags is er een workshop onder leiding van André Bijleveld en ’s avonds de 

optredens van de gospelkoren. De gospelkoren hebben de uitnodiging hiervoor 

ontvangen.  
 

Iedereen kan deelnemen aan de workshop!  
Voor informatie, mail regionoord@kczb.nl  

 

 
 

Kerst- en nieuwjaarswens 
De commissieleden van de KCZB Regio Noord wensen jullie mooie, gezellige Kerstdagen en een gelukkig en muzikaal 2023! 

We hopen jullie ook in het nieuwe jaar weer te zien en vooral te horen tijdens onze evenementen. 

 

 

mailto:regionoord@kczb.nl
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Nieuwe website KCZB 

 

 Een maand geleden is onze website vernieuwd. Al langer wilde het KCZB-bestuur de 
website vernieuwen: duidelijker, frisser, full colour en vooral: nog dienstbaarder voor 

de koren die lid zijn van de KCZB. De site is te vinden op het vertrouwde adres: 
www.kczb.nl  

 

De grootste wijziging zit hem in het vernieuwde menu. Dat nu links op de pagina 
aanwezig is. We hopen dat onze leden makkelijker hun weg kunnen vinden naar de 

verschillende diensten die de KCZB haar leden biedt.  
 

 
 

 

Social Media 

Voor aankondigingen over en foto’s van onze evenementen zie ook onze social media accounts: 

  https://www.facebook.com/kczbnoord  

  https://www.twitter.com/kczbrcnoord  

  https://www.instagram.com/kczbregionoord 

 
 

http://www.kczb.nl/
https://www.facebook.com/kczbnoord
https://www.twitter.com/kczbrcnoord
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