
 
 

 

VERSLAG 

VAN DE KOORREIS 
 

naar 

TWENTE 
  



Twee koren die met hun tijd zijn meegegaan en een 
avond verzorgen die kan wedijveren met landelijke 
producties’, zo kondigde het Hengelo’s Weekblad van  
19 september het optreden van het Koninklijk Hengelo’s 
Mannenkoor (KHM) en de Karawanken in de vernieuwde 
Waterstaatskerk te Hengelo aan. En nu maar hopen dat de 
redactie geen bedoelingen had door dit bericht te 
plaatsten onder een artikel over Oldtimers. ☺ 
 

Zaterdag 23 september 
 

Op zaterdagochtend 23 
september vertrokken 
44 Karawanken,  
vergezeld door 
dirigent, pianist en een 
groot aantal partners 
vanaf de losplaats te 
Uden richting het 
Twentse land.  

Het werd een mistige rit, bij aanvang voorzien van een 
woord van welkom door de voorzitter, waarbij hij een 
speciaal welkom richting de aanwezige dames uitsprak; 
het was immers voor het eerst in de geschiedenis van de 
Karawanken dat partners mochten deelnemen aan een 
koorreis. 
 
Bij aankomst in ons 
eerste reisdoel, 
Ootmarsum, was het 
zonnetje doorgebroken 
zodat we na het 
nuttigen van koffie en 
een stevige snee 
Krenten-wegge heer-
lijk ontspannen door 



het openlucht-museum van Ootmarsum konden kuieren. 
Voor allen een reis terug in de tijd, voor de meesten van 
ons een feest van herkenning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kiosk op het terrein brachten we voor vertrek enkele 
liederen ten gehore, hetgeen met applaus werd beloond 
door de overige bezoekers, waaronder een groep 
wichelroedelopers, die al menige waterader onder het 
terrein hadden opgespoord. 
Hierna was het tijd om het dorpje Ootmarsum te 
bezoeken: kleine musea, galerieën, leuke winkeltjes en 
tot opluchting van velen ook terrasjes.  
 
Op het Kerkplein (zie foto op omslag van dit boekje) 
zongen we voor ons vertrek nog enkele liederen, onder 
andere bedoeld voor een daar aanwezig bruidspaar dat 
zich echter als een haas (in dit geval als ‘moer’ en 
‘rammelaar’) uit de voeten maakte. Ook hier waarderend 
applaus van aanwezige winkelende bewoners en toeristen. 
Onder leiding van Willem en Wim wandelden we terug 
naar de bus en vertrokken naar Hengelo. 
 
(tip voor wie nog eens terug wil naar Ootmarsum:  
op 9 en 10 december is er een magische Kerstmarkt) 



Na aankomst in het Hampshire-hotel in Hengelo stond een 
prima verzorgd koud en warm buffet reeds op ons te 
wachten: we konden aanvallen.  
Eenmaal gezeten kwamen de voorzitter, de hoofdkoor-
meester en de concertcommissaris van het KHM ons zeer 
hartelijk welkom heten, maakten ons een beetje wegwijs 
in Hengelo en tipten onze dames om later op de avond op 
weg naar het concert nog even de Basiliek te bezoeken, 
alwaar zij een Hengelose kaarsjes-kermistraditie konden 
aanschouwen. Van meerdere dames begrepen wij later 
dat dit zeer de moeite waard was geweest. 
 
Hierna konden we ons installeren in onze kamer, waarbij 
menigeen gebruik maakte van de gelegenheid om – voor 
het omkleden - de beddenmatras alvast een half uurtje uit 
te proberen. Om kwart voor zes togen we - in zomertenue 
- in optocht richting de Waterstaatskerk onder het 
toeziend oog van het kermispubliek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het inzingen was er nog even gelegenheid voor een 
korte en indringende peptalk van de koormeester, waarna 
we er klaar voor waren. 
 



Om 20.00 uur: concert.  
 
Van het KHM waren 36 zangers aanwezig, de Karawanken 
brachten 44 zangers op het podium en er waren plm. 200 
toeschouwers (opgave door KHM).  

Beide koren bleken in vorm en 
eindigden voor een enthousiast 
publiek gezamenlijk met twee 
liederen, waarbij (opnieuw) 
“Oh when the Saints” een 
geweldige uitsmijter bleek te 
zijn.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Na afloop begaven wij ons 
dorstig, doch voldaan, naar het 
nabij gelegen ‘Club Merlijn’ voor 
een gezellige after-party met 
Grolsch, wijn, snacks en gezang.  
 
 
En het bleef nog lang onrustig in 
Hengelo, met name rond de 
trekharmonica van Frans ….….. 



Zondag 24 september 
 
De volgende mor-
gen begon onze 
dag met een goed 
verzorgd ontbijt, 
waarna onze bus 
ons naar 
Enschede bracht. 
In museum 
Twentse Welle 
startten we met 
een interessante 
inleiding over de ontwikkeling van Enschede en de 
teloorgang van de textielindustrie, waarna we in twee 
groepen kort uitleg en een demonstratie kregen van zowel 
handmatig - als machinaal weven.  

 
Nadat het koor een drietal liederen had gezongen in het 
amfitheatertje van het museum, kon eenieder tot de 
lunch zelf het museum bezoeken:  

a) de tijdelijke tentoonstelling Van Icarus tot 
Leonardo,  

b) van vleermuis tot drone  
          (over de drang van de mens om te willen vliegen)  
 



c) een ietwat bonte verzameling fossielen en 
opgezette dieren    

d) demonstraties van archeologie, opzetten van     
vlinders enz. 

e) buitenactiviteiten in het kader van de die dag in    
het museum gehouden Bank-Giro Loterij VIP-dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weer anderen verzorgden een klein optreden met een 
daar aanwezige Jazzband aan de waterkant voor de 
ingang van het museum.  
 
(tip voor wie nog eens terug wil naar Twentse Welle: 
vanaf 14 oktober is er de expositie ‘van nul tot 
duizendpoot’ (over de mechaniek van het leven en 
bewegen) 
 
Het was een hongerig makende ochtend, zodat we 
gemotiveerd om 13.30 uur in de Gastrobar nabij het 
museum aan tafel gingen voor een heerlijke lunch.  
Na deze lunch lokte de zon velen naar buiten om nog even 
op het terras uit te buiken, zij die binnen natafelden 
konden even relaxen op de tonen van Dave Bubeck’s Take 
five, dat door onze pianist Frans prachtig werd vertolkt.  



Na dit super ontspannen moment was het tijd voor een  
interessante inleiding over de stedenbouwkundige  en 
architectonische aspecten van de wederopbouw en 
herinrichting van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp 

van 13 mei 2000, 
waarna het tijd was 
voor een boeiende 
rondleiding door de 
heringerichte wijk 
en een bezoek aan 
de indrukwekkende 
herdenkingsplaats. 
Deze is precies 
gesitueerd op de 

plaats van het bedrijf ‘S.E. Fireworks’ waar de fatale 
explosies plaats vonden die aan 23 mensen het leven 
hebben gekost. Triest om te horen dat er nog steeds, 17 
jaar na de ramp, mensen dagelijks psychische problemen 
hebben met de verwerking van deze ramp. Anderzijds was 
het ook mooi om te zien dat de wijk Roombeek als een 
Phoenix uit de as is herrezen en daarmee de veerkracht 
van de mens weergeeft. 
 
De wandeling in het zonnetje had dorstig gemaakt. De 
reiscommissie voelde dat haarfijn aan, zodat onze 
penningmeester ruimhartig een extra rondje van de zaak 
aanbood. Het werd in grote dank aanvaard. 
Als gevolg van deze dorstlessing arriveerden we met een 
kleine vertraging in Uden bij restaurant Humphrey’s, waar 
het bestuur een kleine verrassing voor ons in petto had: 
men had mevrouw Marieke Moorman, burgemeester van 
Bernheze, bereid gevonden om beschermvrouw van de 
Karawanken te worden.  



Na zijn speech bekrachtigde 
onze voorzitter de 
benoeming door met vaste 
hand de Karawanken-speld 
op haar kleding te 
bevestigen, waarna zij extra 
gevoelig en warm werd 
toegezongen door de 
aanwezige Karawanken: 
Mala moja, schöne 
Kleine……. Het viel in goede 
aarde bij onze nieuwe 

beschermvrouw. 
 
Aan het einde van de avond 
verwoordde de voorzitter de 
gevoelens van allen door Willem 
Peters en Wim du Maine lof toe 
te zwaaien voor de geweldige 
organisatie en de realisatie van 
een enorm geslaagde trip naar 
het Twentse land. Een groot en 
welgemeend applaus 
onderstreepte deze woorden van 
dank en waardering.  Opvallend 
was wel dat onze voorzitter, al 
na één maaltijd met onze nieuwe beschermvrouw, besloot 
om ons voortaan genderneutraal aan te spreken. 
Mensenkoor De Karawanken !?  
Gelukkig herstelde de vicevoorzitter daarna de balans 
door alle meegereisde dames bij vertrek een rode roos 
aan te bieden, een charmant einde van een zeer 
geslaagde koorreis.  
 
Verslaglegging: Jan Pieter Mudde 


