
Het Beltrums mannenkoor.
Oprichting—Eerste lustrum van 1989 tot 1994 

In het najaar van 1988 hebben enkele mannen uit Beltrum het idee opgevat om een 
mannenkoor op te richten. 

Theo Groot Zevert ( Thijs Vruchtman), was voortrekker, samen met Freek Verheijen en Jan 
klein Goldewijk (Jan van de Bakker) die op de achtergrond als adviseur diende. 

Theo en Freek hebben in die tijd een aantal mannen weten te strikken die wel oren hadden 
om in een koor te zingen en zo was het dan zover om op 4 Januari 1989 een 

oprichtingsvergadering te houden. 

Volgens de notulen van deze vergadering waren 31 mannen aanwezig. 
Deze hebben besloten om door te gaan  met een mannenkoor. 

Een bestuur werd gekozen met de volgende personen;  Theo Groot Zevert, Freek 
Verheijen, Theo Beijer, Bennie Reuvekamp en Clemens ten Have. 

Besloten werd iedere woensdagavond om 20.00 uur te oefenen in Dacapo. 



Afgesproken werd om de eerste 10 minuten van elke oefenavond te besteden aan theorie. 
Bij belangrijke voetbalwedstrijden op TV zal naar een andere avond gezocht worden. De 

eerste oefenavond is gehouden op 18 januari 1989 om 20.00 uur in Dacapo. 
Als dirigent zal voorlopig optreden de heer J. Klein Goldewijk uit Groenlo, Theo Willemsen zal 

de pianobegeleiding verzorgen. 

Eerste rij : Theo Willemsen, Fons Nijhuis, Leo Severt, Joop te Morsche, Andre Beunk, Harrie 
Hofman, 
Jo Dute, Jan Dibbelink, Theo Beijer, Theo Groot Zevert, Jan klein Goldewijk,  Leo Groot Zevert. 
Tweede rij: Freek Verheijen, Joop Looman, Bennie Reuvekamp, Rudy Luttikholt, Harrie Wolterink, 
Ronald Everink, Gerard Ribbers, Matthy Groot Zevert, Theo Ballast, Clemens ten Have, Gerrie 
Stroete, Jozef Huinink, Michel Heutinck en dirigent Jan Klein Goldewijk. 

Eerste bestuursvergadering na de oprichtingsvergadering zijn de bestuurszetels als 

Bennie Reuvekamp heeft in de bestuursvergadering van 17 mei 1989 aangegeven dat het 
bestuurswerk niet meer te combineren is i.v.m. verandering van werk. Toen werd Theo Groot 

Zevert gekozen tot voorzitter. 
Op 31 mei 1989 is een bijzondere ledenvergadering belegd waar 21 personen aanwezig zijn. 

Besluiten die genomen zijn; 
-Jan Dibbelink wordt in het bestuur gekozen.

-de vergadering kiest in meerderheid voor de naam “BELTRUMS MANNENKOOR”
-statuten worden goed  gekeurd.

-zeker 15 personen zijn bereid te helpen bij parkeren tijdens het bloemencorso om zo de kas
te spekken. 

- contributie is vastgesteld op 10 gulden per maand.

voorzitter.
secretaris.
penningmeester.

Bennie Reuvekamp,   
Freek Verheijen,         
Theo  Beijer,
Theo Gr.Zevert,          bestuurslid.
Clemens ten Have,     bestuurslid



30 september 1989 eerste concert gehouden,  voor de vrouwen of vriendinnen van de 
koorleden, daarna gezellig samen zijn.



Eerste officiële  optreden. 

Een zeer opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op 28 februari 1990 toen een windhoos over 
Beltrum trok. Het was rond kwart over acht s′ avonds, het koor was net met de repetitie in 
Dacapo begonnen, toen met de wind een deel van het dak van de Jena-plan school, een 

oorverdovend lawaai, tegen de zijkant van Dacapo aan blies. Toen zat de schrik er goed in bij 
de mannen. 

In1990 is een besluit genomen tot aanschaf van pantalons, financieel is dit mede mogelijk 
gemaakt door een gift van de “Flamingo′ s”, die zichzelf opgeheven heeft. 

Op 29 april 1990 heeft het koor deelgenomen aan het “korenfestival” . Hieraan doen meerdere 
zanggroepen en harmonieorkest uit Beltrum mee. (+onder staand krantenknipsel.) 



In het voorjaar van 1991 heeft men een donateurslidmaatschap actie gehouden met een 
zeer goed resultaat mede hierdoor wordt er een keer per jaar een donateursconcert 

gegeven. 

Ook is het mannenkoor lid geworden van KNZV Koninklijk Nederlands Zangers 
Verbond.

1-1-1991 telde het koor 31 leden. Dit jaar moest het koor in haar prille bestaan
afscheid nemen       

Dhr. Theo Beijer waarvoor het koor op 24 april 1991 de uitvaartdienst gezongen 
heeft.



Op 25 oktober 1992 heeft het koor wederom deel genomen aan de “korenfestival” van 
Beltrum, een muziek uitvoering waar verschillende koren en het harmonieorkest aan 

deelnemen. 

Het koor heeft in 1993 meegewerkt aan het carnavalsschlagerfestival in Groenlo. 



Op de ledenvergadering van 3-3-93 was bij de bestuursverkiezing voorzitter Theo Groot 
Zevert niet herkiesbaar, met instemming van de vergadering  is zijn oom zegger Matthy Groot 

Zevert de nieuwe voorzitter. In deze ledenvergadering is ook besloten om colberts aan te 
schaffen. 

Tijdens de jaarlijkse feestavond op 26 juni 1993 is afscheid genomen van de dirigent Jan Klein 
Goldewijk.  Hij heeft op geheel zijn eigenwijze, vol humor en passie, de koorleden weten te 

inspireren om door te gaan. Vooral de manier van kennis overdracht dwong bewondering af. 
Noten en muziektekens werd door hem voor een ieder in begrijpelijke taal op papier gezet, per 

stem werd door hem een bandje ingezongen zodat de koorleden dit thuis konden oefenen. 
Engels talige liederen werden door hem vertaald zoals het in Nederlands uitgesproken wordt, 
dat zag er dan wel heel komisch uit. Een van zijn uitspraken tijdens de repetitie was “het staat 

er niet maar het klinkt wel mooi”. 
Per 1 juli 1993 is George Jansen aangesteld als nieuwe dirigent. George heeft zijn muzikale 

sporen verdient bij o.a.” Beltrums  Kinderkoor”( nu Rhumtas).  Hij heeft een uitgesproken 
mening over muziek/zang beleving. Zijn manier van dirigeren zet nogal eens kwaad bloed bij 

de koorleden, toch hebben de leden in meerderheid uitgesproken met George door te gaan tot 
er een goede opvolger gevonden is. 



Aan het eind van het jaarverslag 1993 staat geschreven; “het afgelopen jaar is een bewogen 
jaar geweest. Vooral als we denken aan een nieuwe voorzitter, nieuwe dirigent, nieuwe 

colberts.” 
Op 1 januari 1994 telde de vereniging 43 leden. 



Leden Beltrums Mannenkoor per 1 januari 1994. 
v.l.n.r zittend: Leo Groot Zevert, Theo Penterman, Paul Nijenhuis, Fons te Loeke, Leo Bennink, Jo Dute,
Marthy ten Have, Andre Beunk, Joop te Morsche, Jan Dibbelink, Leo Severt, Rene te Bogt. tweede rij:
Clemens ten Have, Theo Ballast, Harry Tellegen, Martin Nijenhuis, Joop Bennink, Joop Reijerink, Bennie
Lageschaar, George Jansen, Johny te Loeke, Bennie Stotteler, Joop Huinink, Jan Bluemink, Theo Brinke,
Hans Ribbers, Theo Willemsen.
derde rij: Matthy Groot Zevert, Ludgeerd Reijerink, Rudy Luttikholt, Harrie Westhof, Freek Verheijen,
Hans Ribbers, Joop te Koppele, Fons Nijhuis, Martin Hoenderboom, Jozef Huinink, Theo Groot Zevert,
Martin Tackenkamp, Toon Wolterink, Gerard Ribbers, Jan Stoteler, Jan Geverink.



Dit lustrumjaar is gestart met een groots concert op 30 januari 1994, hieraan werd 
medewerking verleend door het Mandoline- Orkest uit Dinslaken – Barmingholten, Duitsland. 

Dit lustrum jaar is afgesloten met een kerstconcert in de parochiekerk van Beltrum op 18 
december, m.m.v. 2nd Edition uit Lichtenvoorde o.l.v. oud plaatsgenoot Vincent Stapelbroek 

en Regina Ederveen, harpiste uit Utrecht. 

Regina Ederveen   Second-Edition 



Samenvattend:  de eerste 5 jaar, van 1989 t/m 1994, zijn door het 
koor   37 optredens verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten, 
huwelijksvieringen, jubilea en uitvaart. 
Concert:   24 keer. 
Huwelijk: 3 keer. 
25 jaar huwelijk:   3 keer. 
Uitvaart:  1 keer. 
Jubilea: 2 keer. 
Buut/schlager:     4 keer. 



Tweede lustrum  van 1995 t/m 1999. 

Het koor telde op 1-1-1995    46 leden. 
8 Januari 1995 heeft het mannenkoor voor het eerst catering verzorgt, bij de waterster, voor 

de stichting survival Beltrum. Hiermee de kas van het koor te spekken. 
In 1995  heeft het mannenkoor deelgenomen aan het schlagerfestival in Beltrum op 17 

februari. Daar werd de negende plaats behaald met het lied “in dizze kroeg”. 

11 maart 1995 heeft het koor een tegen bezoek gebracht aan “Mandolinenverein Harmonie” in 
Dinslaken-Barmingholten  Duitsland. 



Op 11 juni 1995 is er deelgenomen aan de Parochiade in Beltrum. 
Dit was in het verleden “het Beltrumsmuziekfestival”, het optreden wordt verzorgt door 

verschillende verenigingen uit Beltrum waaronder het mannenkoor. 

Ook in 1996 is het koor muzikaal voortvarend  begonnen, met op 14 januari een groots 
nieuwjaarsconcert. Tijdens dit concert is door het koor ook “het Beltrums volkslied” gezongen. 
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Mannenkoor on-
der leJdlng .,... George Jansen 
had wndifllende nieuwe num-
m e n  p,aJs One God en Cllor der 
LandJéute op zUn repertoire. Na 
- wat aärzelend begin nam 
be& zelftel lniDMD IOe en zoog 
be& v i l  Jaar  o opgerichte 
koor de sterna van de hemel. 
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Een prominente rol was wegge-
legd voor de alt M. Grobbee-
Ba.kker, die samen met hel koor. 
maar ook solo een aantal liede-
ren zong. Ontroerend was haar 
venolking van Plaisir d' Amour, 
waarin stem en melodie schilt.e-
rend harmonieerden. In het solo 
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lied Wo Llebe 1st, wird Frieden 
sein nam zij met veel overtui-
ging de solopartij voor haar re· 
l<eniog. 
Het uit een oude verzameling te-
voorschijn gekomen Beltrums 
volksUed lag qua melodie goed 
in het gehoor en nodigde tot 
meezingen. De wal oubollige 
tekst zoals '( . . .  1 waor hel Ang· 
lusldöksken nog zingt zien 1 . 
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neet' deed nauwelijks af aan de 
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George Jansen in actie 

In 1996 is er een dirigenten wissel geweest. George Jansen heeft te kennen gegeven plaats 
te maken voor een nieuwe dirigent, hij blijft wel zingen in het koor en zal optreden als tweede 

dirigent. 



8 januari 1997 is Hans Kienhuis als nieuwe dirigent van het Beltrums Mannenkoor 
aangetreden. 

Hans is in Beltrum niet onbekend, in 1993 was hij al opvolger van George Jansen al 
dirigent van het 

“Beltrums Kinderkoor”, deze naam werd door Hans, destijds,  omgedoopt in “Rhumtas”. 
Een ‘belt’ heet in het Frans een ‘Tas’. De nieuwe naam van het Beltrums Jeugdkoor geeft 

dus in feite niets anders aan dan de beide lettergrepen van de naam Beltrum, zij het in 
omgekeerde volgorde en een beetje cryptisch.

 Nu is hij wederom opvolger van George Jansen, deze keer als dirigent van het Beltrums 
Mannenkoor. 



Op 5 April 1997 hebben de leden van het mannenkoor,  tijdens de potgrondactie,  gratis 
de huisnummerpaaltjes in het buitengebied bezorgd. 



Op woensdag 14 mei 1997 heeft het koor samen met Inter-Nos de uitvaartdienst verzorgd van 
oud dirigent Jan klein Goldewijk. Hij is tijdens een rondgang door zijn jacht terrein plotseling 

overleden. 



Op de jaarlijkse feestavond is het altijd gezellige boel. Zo ook op 16 augustus 1997 bij 
agrarisch loonbedrijf Groot Zevert. (Jan van Bekke). 
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Bericht 1/00f de krant en ra 10. 

D,mle ,,,,.,,.. Qcltrucrn, Menmkoor 
Op 4 Janj.l. was het tien Jaar geleden dat het beltrums mannenkoor 1s 
opgericht.Een koor dat do11r d1e Jaren been is uitgegroeid lot een 
volw aardi&e zans-entlP"il in de beltnnnse gemeenschap 

In 1989 werd de start gemaakt met 25 z.angers met Jan KI Goldewijk als 
dirigent en achter de vleurel Theo Willemsen 
Het koor heeft door de Jar"'1 heen behoorltJk aan de weg gebmmerd o a. 
door het organiseren 11311 concenen, het bezoeken van korencontact 
avonden en optr<dens op coocerten elders Ver der word e n er allerle, 
activiteiten  d om voldoende financ1ele armslag te knJgen met 
name de jaarlijks terugker<Dde potgrondactie 
Tevens zorgt het koor btJ bepaalde plaatsehjke acnvitellen voor het kopJe 
koffie en broodje Mannenkoor ( knakworst ). . . Bovendi e n bezit het koor c-en hecht aantal donateurs dte de vererugmg een 
extlll warm hart toedragen en ons met raad en daad bijstaan 

Nadat George Jansen dne 1aar de dtrigeerstok volledtg heeft gehanteerd 
is de leidtng op I Jan 1997 overgenomen door Hans Kienhuts. 
Het repetoir is zeer gevancerd, terwijl het moderne genre mom e n teel hoge 
prioriteit heeft. 
Het koor telt momenteel S 2 leden en repeteert op de woensdagavond in 
muziekgebouw Dacapo aan de Haarstraat in Beltnnn. 

Beletdsmalig beeft het koc,r verjonging hoog m het vaandel staan. 
De doelstelling is om een goede ontspanning te beleven met daamaaSt een 
stukje cultuur de volksz.an g m stand te houden en hiervan zowel 
persoonlijk als gezamelijk het out uit te halen. 

Jubileumcoaçert. 

Op Zondag 17 J111. s' avo,1ds om 19.30 uur geeft het Beltrums 
Mannenkoor een jubileumconcen io de parochiekerk 11311 Beltrum 
Het programma zal bestaan utt een aantal meuwe nummers tevens enkele 
van de besl gescoorde van de afgelopen ben Jaar 
Uiteraard dtrigeert Hans t..,eohuis het koor alhoewel George Jansen ook 
enkele nummers zal begeleiden. De p,anobegele1dtng wordt verwrgd door 
Fllllk Staalbors-

Medewerkenden op dei.e avond zijn de alom bekende tenor Ben Stevens 
uit Winlerswijk met pianobegeleidtng van Tiny Doppen. 
Verder werken,_ het ensemble Femmes Vocales. 
De zmggroep beslaat uit 11 zang=ssen. allen leerlingen aan de 
muziekschool • Triangel • uit Neede Het repetoir beslaat uit lichte muziek 
van o.a. Bert Bacbarach, Duck Ellington en Charles Wood. 

Fcmmes Vocales staal onder leiding van Bram van der Beek. 
Piano begeleiding word! eveneens vcrz.orgt door Frank Stambcrg. 

Dil concert is vrij toegankelijk 1/00f iedereen en io de pauze i s •  koffie 
valcri . . . . . .  

De bedoeliog is om in dit tweede luslrum  tMerdere----• 
orpmse,en. een speciale jubileumoomissie is bier ckuk mee••-
Met dank voor plaalsing. 

Beltrums Mannenkoor viert 
tw-eede lustrum met cortcert 
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Op 4 juni 1999 hebben de mannen van het koor een rondleiding gehad door Groenlo, de 
zogenaamde “ambachtelijke bierroute” onder leiding van dhr. Fons Monasso. 



Aan het einde van dit jubileumjaar heeft het koor op 22 december, op uitnodiging van 
de Burgerharmonie uit Groenlo deelgenomen aan een kerstconcert, in de Calixtus kerk 

in Groenlo. 



Samenvatting tweede lustrum van 1995 t/m 1999. zijn door het koor   44
optredens verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten, huwelijksvieringen, jubilea en 

uitvaart 

Concerten           18 
Huwelijk            2 
25 jarig huwelijk     7 
40/45 jarig huwelijk    3 
Jubilea         7 
Buut/schlager            1 
Uitvaart          6 



DERDE  LUSTRUM VAN 2000  t/m  
2004 

Op 1 januari 2000 waren er 54 leden. 
Dat de leden actief betrokken zijn bij het koor blijkt wel uit het feit dat de voorzitter in 

de jaarvergadering kon mededelen dat opkomst op de repetitie rond de 82% ligt. 

Ook dit lustrum heeft het koor een aantal optredens en activiteiten verzorgd, of aan 
deelgenomen. 



Korenavond vol variatie zowel 
in repertoire als niveau 

BELTRUM 
ANNEN KOOR 

_,.. __ ...,. ____ ...,. __   ... ,,...._ 

UITNODIOJNO 

[D[l l mmrMli1ifil!1il 
Aan alle koorleden, dirigent, echtgenotes en vriendinnen. 

H1crb1J nochgcn ·wij jullie uit voor het feest van formaat, 
Op zaterdag : 24 JlJNI 2000. 

Plaats van samenkomst bij de fam. Reijerink, Avesterweg 42, te Beltrum. 
Aanvang 19.30 uur. 

Graag komen op de fiets, anders heb je 'n probleem. 

Meenemen een schoon glas en 'n zakje met zand. 

Opgeven tot en met 10 mei, bij Jan Groot Zevert, Joop Huinink of  Joop 
Reijcrink. 
kosten zijn /30,- per persoon. 

De millennium-commissie 

MAAN JA JOJO RJDI r 
r 

,, ,, I l  



In 2001 is het mannenkoor begonnen met oud papier op halen 



In 2001 heeft het koor een CD opgenomen en uitgebracht in het kader van haar 12½ 
jarig bestaan. 

14 oktober 2001 was de presentatie van de CD  “  ̓t is Kopper” 



Het mannenkoor heeft medewerking verleend aan de revue ter gelegenheid van 
150 jaar parochie Beltrum. 



Voorste rij zittend v.l.n.r.; Paul Nijenhuis, Jan Huitink, Joop Reijerink, Bennie 
Lageschaar, Bennie Stotteler, Alfons Klein Nijenhuis, Hans Kienhuis, Joop te 
Morsche, Leo Scharenborg, Rene te Bogt, Jan Lageschaar. 
Eerste rij staand v.l.n.r.; Theo Penterman, Matthy Groot Zevert, Andre Lageschaar, 
Jo Dute, Teun te Brake, Johnny te Loeke, Joop Huinink, George Jansen, Jan 
Dibbelink, Hans Ribbers, 
Tweede rij staand v.l.n.r.; Jan Reukers, Martin Hoenderboom, Jan Groot Zevert, Joop 
Bennink, Jan Stoteler, Jos Wallerbos, Theo Groot Zevert, Willem Reijerink, Gerard 
Ribbers,  
Derde rij staand v.l.n.r.; Andre te Fruchte, Theo Ballast, Hans Ribbers, Jos Raterink, 
Alfried Klein Gunnewiek, Willie Wiegerink, Jozef Huinink, Stan Kok, Bennie Luttikholt, 
Bovenste rij v.l.n.r.; Leo Groot Zevert, Clemens ten Have, Freek Verheijen, Martin 
Everink,Harrie Hofman, Marcel Klein Goldewijk, Bennie Klein Zeggelink, Martin ten 
Have, Fons te Loeke, Toon Wolterink, Jan Geverink. 

  …………………………………….. 

Het jubileum jaar 2004 (15 jarig bestaan) is het koor begonnen met een 
jubileumviering in de kerk op 17 januari met extra aandacht voor de reeds overleden 

leden. 



28 augustus hebben de koorleden met aanhang een dagje Amsterdam gedaan. 

Op 17 oktober beleefde het koor een hoogte punt om een concert te geven met als 
gast optreden Ernst Daniel Smid en Judith van Wanroy. 



Samenvatting derde lustrum van 2000 t/m 2004. zijn door het koor  37 optredens 
verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten, huwelijksvieringen, jubilea en uitvaart. 
Concerten       29 
25 jarig huwelijk     2 
40/50 jarig huwelijk    2 
Buut/schlager       1 
Uitvaart     3 



Vierde lustrum van 2005 t/m 2009 

Op 1 januari 2005 telde het koor 53 leden 

Voorste rij v.l.n.r.: Harrie Hofman, Joop te Morsche, Fons klein Nijenhuis, Bennie Stotteler, Marcel 
Scharenborg, Jan Stoteler, Leo Scharenborg, Freek Verheijen, Theo Ballast, Rene te Bogt, Ludgeerd 
Reijerink, Bennie klein Zeggelink, Jan Dibbelink, Theo Penterman, Rene Bleumink, Matthy Groot 
Zevert. 
Boven v.l.n.r.: Theo Groot Zevert, Bennie Lageschaar, Jan Lageschaar, Joop te Koppele, Joop 
Reijerink, Harrie Westhof, Marthy ten Have, Mathy Hoenderboom, Alfried klein Gunnewiek, Marthy 
Helmers. Jan Groot Zevert, Joop Huinink, Gerard ter Bogt, Toon Wolterink, Mathy Everink, Willie 
Wiegerink, Clemens ten Have, Marcel Baks, Andre te Fruchte, Jan Smit, Jozef Huinink, Leo Helmers, 
Joop Bennink, Hans Ribbers, Jan Huitink, Jos Raterink. 



Ook dit lustrum heeft het koor verschillende concerten 
gegeven of aan mee gewerkt.

Het mannenkoor was van de partij tijdens de herdenking van de 
oorlogslachtoffers 4 mei 2005



24 december 2005 heeft het koor samen met het koor Rhumtas de 
uitvaartviering verzorgd van George  Jansen.( oud dirigent) 



Het prille begin van het club blad. 
Dat later de naam  “de Prikkel” kreeg. 



24 december 2008 heeft het koor de uitvaartviering verzorgd van 
mede oprichter van het koor en oud voorzitter Theo Groot Zevert. 





Koor 'speelt' met scheppingsverhaal 
Bela-ums Mannenkoor 
'schept' kunst en zang 
inde kerk. 
- .nuM - Zmg. bttLdende kun.st 
en htt SCMppingsvrrhllJ uit de b11-
bel hebben zo op het eerstc- oog 
niks m« elkur te mc1.kt'n. Toch 
zijn rie · nc· zoncbg  rominc-nt 
uDWl'Zig u;dens het jubileumcon-
cert VMJ het ik-ltrums Mc1.1men-
koor. 2mg en kunst. gebasttrd op 
het schepping5Yffl1Ul. gun primc1. 
sunen, stelt het lroor. 
Het ontstun n n  hemel e-n un:le 
hcdt in de loop der jarm Yffl kun-
  en o:,mponiSttn gemsp1-
reenf roe: mooie' w.erken. Ook de 
Borculose- kunslfflllr Jm Gerrit-
sm liet: zich inspireren door het 
sdtcppingsvertw.l in  nesis 1. 
Hij muitte- zn,m druksels over 
het ontstun vm de un:le. Deze ze--
YCD werkrn br.achten h....- Bduums 

   ' : ,     tto"JO: 
%":asch -bij ons 

Man ,lis je z.oiets op rouw 
wtl zeuen. moet je er \'rrl tijd en 
eneqpe in sceten. Het zo.jarig be-
man V.111 ons koor lttk ons ttn 
mooit gidegfflheid om her the  

re pakten·, Slat secrft.lru 
Vtth jtn. 

Mf brgin denlc je; 0 jtt, w.ur 
 MIJ ' : ' r ; : : :    ,   =

anCDDCen en een apoa-
delan. Ema hadden  al-

mweD,4ru"-b van GC'ITit-
tDllm:I.Jr.wam er ttftds mttT 

 CL7ee!':;;:'  
llevedidecf11.· 

Joop - . i n t  van de muzlelccom-
mliille vult aan: ,.7A beeft ook om 
lroodld Jan Smit uven olieY<rf-
lCIIJldertjen mar aanleiding van = ...:-   
IOlldas djdem de exposià< in de -....... 
Muzlellmmmlaiellcl Bennink 
bnnat he, llumende - '< , inde 
oot ' l c u - •  in . .Ik  
. . . .  WIi eens decorauklcen. Ik heb 
een djdie IMden voor een con-
cen: ID Gmenlo licht, Ul'IU, w,1.rer 

:::. en 7:o':"  : 
om !lélklndemt,ebaJla,n_ Ook 
de locopa&,n Astrid 

en Truus Stotlrler doen 
mee. 7JJ 111111 hun visie op het 

 """1111 

Kunst.., ZMI pan, zo vinden de leden van het 8eltrums M1nnenkoor, prim.a urnen. Het publiek m.ag zelf oordelen het komende weekeinde. 

scheppingsthema zien." 
E.r "UK <Un het komend  keln-
de t tn heleboel tt uen z11n, de 
ung en de muziek voeren ..-..ondag-
avond beslist de boventoon. De 
aanleiding is immers het vierde 
lustrum van het Beltrums Man· 
nenkoor. 
Het koor, dat op 18 januari precies 
twintig jur geleden werd opge-
richt, teh pakweg vijftig leden. 1 l e t  
is een hechtt groep, zegt het drie-
tal. Uiteraard staan alle nummers 
in het teken van het scheppingsver-
haal . ..Nee hoor, hel   niet moei-
lijk om geschikte liederen te vin-'!� =;:1���e��� �:� 
liederen die in de kerk gezongen 
worden op het programma staan. N 
Bennink denkt even na. NWe heb-
ben een lied van de 2tt, een lied 

van de nachtegaal. Sommige liede-
ren hadden we al !;1 ons repertoi· 
re. Anderen hebbtn we spccia.al 
voor ons jubileumconcert ingestu-
deerd. We hebben een gevarieerd 
programma kunnen maken." 
De Beltrumer i  bijzonder in Li Jll 

'Je kunt zeggen dat we 's 
avonds letterlijk in het 
scheppingsverhaal zingen' 

sas met de artiesten die het man-
nenkoor heeft gesmkt voor het op-
treden. ZO heeft de bekende Ach-
terhoekse troubadour l la.ns Keu-
per zijn medewerking toegezegd 
"Hans Keuper is echt de rode 
draad in het programma. Hij praat 
alle onderdelen op zijn bekende 

manier aan dkaar Hij brengt een 
paar ge<11chten en een paar hed1es. 
We hebben bewust voor Keuper 
gekozen. We willen volop variatie. 
! Ict moet niet de hele avond zo se-
rieus worden", Legt Bennink 
Ook sopraan Dict Gerritsen, bij 
het grote publiek bekend als Fen-
na Wildspieker uit de tv-serie Van 
Jonge Lcu en Oale Groond, zingt 
zondagavond in de Beltrumse pa-
rochiekerk. De actrice is een doch-
ter van kunstenaar Jan Gerritsen 
Koor Rhumtas zorgt zondagavond 
voor een extra Beltrumse inbreng. 
Alle zangers en zangeressen staan 
tijdens het concert op een podium 
dat de koorleden speciaal voor het 
jubileumoptreden de afgelopen 
weck in de kerk hebben gebouwd. 
Rondom de buhne, van 15 bij 15 
meter, hangen de schilderijen ... Je 

foto J,an Houwers 

kunt zeggen dat we 's avonds let-
terlijk in het scheppingsverhaal 
zingen", glimlacht Verheijen 
Het Beltrums Mannenkoor denkt 
met een programma vol kunst, 
zang en muziek haar publiek iets 
origineels voor te schotelen. In de 
kerk is zondagavond plaats voor 
driehonderd bezoekers. Bennink 
adviseert de concengangers op tijd 
te komen. \Vant, zo weet hij, er is 
vooraf veel moois te bezichtigen. 
Freek Verheijen is onder de in-
druk van de creativiteit van de 
koorleden. Alles, van muziek tot 
kunst, komt uit de koker van de 
zangers, aldus de enthousiast_ -.ecre-
taris ... Dit hele progra.mma 1s echt 
on1.e schepping. We hebben niks 
overgenomen. Dit is helenual 
door onle koorleden 7elf be· 
dacht:· 



Middels deze poster werd geprobeerd mannen te strikken voor het 
koor. 



Op 24 oktober 2009 hebben de koorleden met aanhang een 
jubileum- uitstapje gemaakt naar Duitsland met o.a. een 

rondvaart over de Biggesee in Sauerland en druipsteen grotten. 





Zondag 20 december 2009 kerstconcert onder barre winterse 
omstandigheden, dat bijna roet in het eten gooide, omdat de wegen 
bijna onbegaanbaar waren door storm, wind, sneeuw en vrieskou. 



Samenvatting vierde lustrum van 2005 t/m 2009. zijn door het koor 29 
optredens verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten en uitvaart 

Concerten      24 
Uitvaart     5 



Vijfde Lustrum  2010 t/m 2014 

Op 1 januari 2010 telde het koor 49 leden. 

Voorste rij vlnr: Theo Penterman, Wim Florijn, Theo Besselink, Jan Huitink, Bennie Lageschaar, Joop 
Reijerink, Bennie Stotteler, Marcel Scharenborg, Joop te Morsche, Hans Kienhuis(dirigent), Martin 
ten Have, Jan Lageschaar, Rene te Bogt, Hans Ribbers. 
Tweede rij vlnr: Clemens ten Have, Andre te Fruchte, Jan Groot Zevert, Jan Reukers, Joop Bennink, 
Martie Everink, Wim Amerongen, Alfons Klein Nijenhuis, Bennie Klein Zeggelink, Joop Huinink, Leo 
Scharenborg, Wim Krukkerink,  Jan Dibbelink. 
Derde rij vlnr: Ludgeerd Reijerink, Matthy Groot Zevert, Theo Ballast, Eric Berentsen Gerard te Bogt, 
Alex Visser, Frans Scholten, Jozef Huinink, Jan Smit, Gerard Ribbers, Willy Stoverink. 
Achterste rij vlnr: Freek Verheijen, Harrie Hofman, Martin Hoenderboom, Alfried Klein Gunnewiek, 
Jos Raterink, Joop Kloosterboer,  Johnny Elshof, Jan Stoteler, Martin Helmers. 

Ook dit lustrum heeft het Beltrums Mannenkoor meerdere concerten 
verzorgd of aan deelgenomen. 

Bijzondere optredens waren wel die samen met het Goors Mannenkoor. 
Dirigent Hans Kienhuis is dirigent van beide koren en haalde, uit de meer 

dan 100 man, het beste naar boven. 
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Goors - Beltrums 
Mannenkoor 

Ca. 100 zangers brengen samen 
een gevarieerd programma 

Met medewerki11 va11: 
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Beltrum& 
mannenkoor 

opgericht 4 Jan. 1111111 

UNIEK MANNENKOOR CONCERT 

GOORS- EN BELTRUMS 
MANNENKOOR 

MET MEER DAN 100 ZANGERS 

O.L.V. HANS KIENHUIS

M.M.V. YVONNE BOERDAM, SOPRAAN
EN FRANK STERENBORG (pianist) MET ORKEST 

OP ZATERDAG 2 6  MAART 
DE RK KERK VAN BELTRUM 

AANVANG 19.30 UUR 

GRAAG TOT ZIENS! • 

klank ruim 100 zangers 
MUZIEK 
Concert . .....,_ 

eC".dioolc:,-..._.,o"d. 
9 Cs llil COll<ffl door W-

- • Gom-. M i H M c • - , Dft-

• l e i i i i l o g - t ' - 1 C l e n h u i $ .

MtJ\\'ll 1 ,.mk St1'1\'nh1•1i:, p,.uw lh,• HII'<'. llc1//l'lu1c1h l'n llr,ahr ,yt, 
t-.).,•11•,,hni: " . , ,  1111'1'1 .t.m i:1•11111•i: .,1, stt'l'ds p11111J hl·grll'ld door hrl 
111'1 l•.m•U1· 1 " ' '  i.1 , 1, ·,,, pi.11111,1 111mho. Ook n•g1ogl'nno1 lie-t111us 
1« n,k i'\'11 lwd !-''"'<'h1-,,· Utt\\tl' Vddm.111 hJd IW\'l' urJnl!"llll'nte 
1111 gdcvl·nl. wJJronder hel verrassen 
  ,, d1• m.mn,·nkon•n l'<''< hikkl•n de N19hrs in wh1tt sarin, een we 
' " ' ' r  ,,,1t,11•n. w hlt-,•k uit .te uil• reldhi1 vJn The Moody Blues. 
""-'nni: u n  eau you j,,·1 rht /011<' IQ• met een onwerwachte ll!prisel Bij 
n ht In lknnu.• swneler kon ik Halltlu1ah viel op dat er geen goe 
ntt't dm.-.:t , n t"'-"'<k Elton John de afspraken wall!n gemaakt over 
,,mdt'lken, nu.u hij stond zeker de 'choreografie', maar met ogen 
llJn mlnnetje. Hoe groot de mate dicht was het genieten geblaen 
\lil srnchroniteit is bij deze beide Helaas heb ik weinig swing kun 
lon>n, bleek onder andere in Ver- nen ontdekken in I got rh11rhm, 
dïs .\1011n1kenkoor. alle slotmede- m u r  des te fraaier was het duet 
llinlers klonken·op hetzel@e mo- van de sopraan met dir!Fnt Hans 
mem.  a de pauze kwam de Kienhuis (wat een smnl) In )enk 
naam van arrangeur Frans Kocx ins'Aw Vnum. The Ith11rhm of Ufr 
wel erg vaak voor: van zijn hand was de idwe uiuniJter van een 
waren de wrsies van onder andere puilt concert. 

0<2 Gdru." la.  ezS. 3. 'l-O\\



• 1oofJs,once/i, 

Zang en Vrian i:P -v:J 
op zaterdag 21 mei 2011 in zaal Baan te Geesteren. 

aanvang 20.00 uur. 

Wij wensen U allen een prettige 
kerst 

en een voorspoedig 2012. 

Beltrums Mannenkoor 
Fif-teen 

Meidengroep Fif-teen 

Beltrums Mannenkoor 
o.l.v. 

Dirigent: Hans Kienhuis 
Pianist: Frank Sterenborg 

Fif-teen 
o.l.v. 

Dirigent: Irma Asschert 
Fif-teen met begeleidingsband 



Valentijnsconcert in 
Joriskerk Borculo 

IIOIICULO • Op _ . . .  
U - . . . r t  .....r 14.30 

Zij zingen onder and� So· 
mewhere. Halleluja. We are 
the World. Het koor wordt - - ladeJom-.... _ _.,......,... ------.................. ��':t�t� door - - B -

e t a
-  - l

b a_ r e  _ _  
Het Salonork,st PoesPas kwallteltsmeubelen De . . . .  Il - 14.00""' --

- dit hauumconmt is 
de Stic:hûng Behoud Hu-
""'8de ICak er in "'1aagd 
de - n g  " - i a i j -
..., van lift Bdtrums Man• 
nmlroor onder leiding van 
Hint ICienhuil en Salonor-
. . _  _ uitAmhun. 

Hfl Bdaums Mannmkoor 
il em a a  woruitlttevmd 
1"'or met een uniek rq,er-
- - mannenkorm. 

spedt muziek die zeer uit-
eenlopmd is; van foxtrots 
en tango's uit de jaren twin-
tig. g,vo<lig, voordracht· 
stulqa, potpourri's uit be-
kende operettes tot ver-
achill,nde bnverking,n 
van ewrgreens. Het co neen 
duun ongevttr anderhalf 
uur. Er is gttn pauze. De 
toegang is gratis, maar em 
bijdrage aan het eind van 
het concert wordt zeer op 
prijs gesteld voor het grote 
onderhoud van de buiten-
kant van d, Jorisk<rk. 

Vacature 
iffl>epsleiders {2 

- - , a p  In deza krent> ....... Kwadrant   i: 

Bel'tnlms Mannenkoor 
Korenkorrtalrt avond 

,, 
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2 9  apr i l  2012 I n . , . . _ _ �  t e  Bel t rum 
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Beltrums 
mannenkoor 

opgericht 4 Jan. 1989 

11Beltrum zingt'' 
Zaterdag 20 oktober 20.00 uur 

R.K. kerk in Beltrum 

trurns mannenkoor 
Kiddoesj 
Fif-teen 

Beltrums 
mannenkoor 

opgericht 4 Jan. 1988 

Korenkontakt-avond 

Beltrums Mannenkoor 

Woensdag 20 febr.2013 

Dacapo 

Aanvang 20.00 uur 

m.m.v 



30 maart 2013 
20.00 uur 

Najaarsconcert 
Goors Mannenkoor 

zaterdag 5 oktober 2013 
Petrus en Pauluskerk te Goor 

Aanvang J 9. 30 uur 

De deelnemende koren zijn: 

Dameskoor POPenzo 
Dirigent - Alex Leenders 

en 
Groot Goors/Beltrums 

Mannenkoor 
Dirigent - Hans KJenhuls....   Etc:tmlt ♦ 



Op 18 december 2013  heeft het mannenkoor voor de laatste keer een kerstconcert 
gegeven in het Verzorgingshuis De Hassinkhof. Vanaf 1991 is er daar ieder jaar een 

concert gegeven. 



12 april 2014 zijn de koorleden met aanhang een dagje uit geweest naar o.a. de 
orchideeën/vlindertuin in Luttelgeest en de dag werd afgesloten met een groots 

dinnershow in Meppel. 



22 juni 2014 heeft het koor samen met de sleppers een open podium georganiseerd, 
deze is zeer geslaagd. 

Dirigent Hans in actie tijdens het open podium. 



 Uit het jaarverslag 2014 



12 oktober 2014:  deze jubileum dag is begonnen met een gebedsviering in de kerk, 
verzorgd door Jan Smit en Wim Amerongen. 



Henriëtte van Lith in actie 



Deze mannen zijn op 12 oktober 2014 gehuldigd omdat 25 jaar lidmaatschap van 
het mannenkoor zijn ( vanaf de oprichting) ,zij kregen de bondsspeld met 

bijbehorende oorkonde. 

Vlnr: Theo Penterman, Theo Ballast, Gerard Ribbers, Jozef Huinink, Harrie Hofman, 
Clemens ten Have, Rene te Bogt, Jan Stoteler, Joop te Morsche, Matthy Groot Zevert, Jan 
Dibbelink, Bennie Stotteler, Freek Verheijen. 



Samenvatting vijfde lustrum van 2010 t/m 2014. zijn door het koor 22 optredens 
verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten en uitvaart. 
Concerten      19 
Uitvaart              2 
Huwelijk 50 jaar  1 



   Zesde lustrum van 2015 t/m 2020 
Op 1 januari 2015 telde het koor 51 leden. 

Vlnr: Frank Sterenborg,Theo Ballast, Theo Penterman, Joop Ribbers, Andre te Fruchte,        
Theo Besselink, Wim Florijn, Clemens ten Have, Erik Berentsen, Jan Groot Zevert, Joop Bennink,    
Freek Verheijen, Jan Reukers, Bennie Lageschaar, Harrie Hofman, Alex Visser, Martin Hoenderboom,        
Joop Reijerink, Alfried Klein Gunnewiek, Alfons Klein Nijenhuis, Joop Heutinck, Johnny te Loeke, 
Jos Raterink, Marcel Scharenborg, Jozef Huinink, Leo Helmers, Martin ten Have, Bennie Klein Zeggelink, 
Joop Huinink, Joop te Morsche, Johnny Elshof, Willie Stoverink, Gerard Ribbers, Martin Helmers, 
Wim Krukkerink, Jan Stoteler, Robert Kupper, Jan Dibbelink, Leo Scharenborg, Jan Smit, Rene te Bogt. 

Ook dit lustrum heeft het koor meerdere concerten georganiseerd of aan deelgenomen. 



Uit het clubblad “de Prikkel” van november 2015 



Uit het clubblad “de Prikkel” van november 2015 

Ook de vaste pianist Frank  Sterenborg was koninklijk onderscheiden. 



Tijdens de jaar afsluiting van het koor op 19 december in Dacapo werden Hans Ribbers en 
Bennie Lageschaar  onderscheiden met speld en oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap 



17 december 2016 tijdens de jaarafsluiting in Dacapo werden Ludgeer Reijerink 
en Joop Huinink onderscheiden met speld en oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap. 



 Uit het clubblad “de Prikkel”. Dit betreft eind jaar 2017. 



Op de jaarlijkse feestavond, op 18 juli 2018, werden deze 6 mannen gehuldigd voor hun 
25 jarig lidmaatschap. Door de voorzitter Martie Everink werd hun de speld met        

bijbehorende oorkonde overhandigd. 

Vlnr: Martin Hoenderboom, Alfried Klein Gunnewiek, Johnny te Loeke, Joop 
Reijerink, Martin ten Have, Joop Bennink. 



Uit het clubblad “de Prikkel” 



Ook in dit jubileumjaar (2019 - 30 jarig bestaan) heeft het mannenkoor tijdens de 
dodenherdenking op 4 mei een bloemstuk gelegd bij het monument en enkele liederen ten 

gehore gebracht. 

29 juni 2019 is er een jubileum reis gemaakt voor leden en aanhang. Rondvaart door de 
“Weerribben”, 

Bedrijf in Tollebeek en Urk bezocht, afsluitend eten bij Wok-Wamelink in Winterswijk. 



Het jubileumjaar is 23 november afgesloten met een groots concert in de kerk 
te Beltrum. Het thema was “Music for Live” mmv. Rutger de Vries,  het 

Beltrums meidenkoor        
“Fabulous  Fif – Teen” en Frank Sterenborg met band. 



18 december 2019 tijdens de afsluitende feestavond werden Jos Raterink en Leo 
Scharenborg door de voorzitter onderscheiden met speld en oorkonde voor 25 jaar 

lidmaatschap. 



Na een bewogen jaar 2020 zonder te zingen hebben we toch nog onze jubilarissen Jan Groot 
zevert ,Bennie klein zeggelink en Andre te Fruchte in het zonnetje kunnen zetten. 

Wij wilden dit als bestuur toch niet voorbij laten gaan.
Een jaar om nooit te vergeten.

Samenvatting zesde lustrum van 2115 t/m 2020,zijn door het koor 29 optredens verzorgd 
of bijgedragen, zowel concerten,huwelijk en uitvaart.
Concerten            19
Huwelijk 40 jaar     1
Uitvaart                  4




