
 

DEELNEMENDE GROEPEN 

Meezingmiddag ter ere van ons vijfjarig jubileum 

Op zaterdagmiddag 16 juni treedt het Shantykoor Riessen op in het centrum van 

Rijssen. Ook onze zangvriend(inn)en van het levensliederenkoor ‘Met Hart en Smart’ 

uit Nijverdal, Shantykoor De Schuytenvaerders uit Tubbergen en de Rijssense 

Tukkerladies geven die middag acte de présence. Voor deze bijzondere middag 

worden we begeleid door professionele doedelzakspelers van The City of Apeldoorn 

Pipes and Drums. 

De middag wordt om 12.45 uur geopend door wethouder J. Aanstoot en start met 

een bijzondere samenzang van de Tukkerladies en het Shantykoor Riessen. 

De dag wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten met een samenzang.  

Meer informatie over de deelnemende groepen: 

Tukkerladies 

De Tukkerladies hebben een speciale band met het Shantykoor Riessen. Want 

diverse echtgenoten van de ladies zingen in het Shantykoor. De Tukkerladies 

bestaan nu twee jaar en brengen een gezellig en gevarieerd programma aan 

meezingers in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Kortom, liedjes die iedereen 

kent en mee kan zingen. Het dameskoor staat garant voor herkenbare muziek en 

een gezellig sfeer, onder leiding van Arjan Poortman.  

 

  



 

Met Hart en Smart 

‘Met Hart en Smart’ werd opgericht op 2 oktober 2001 door zes dames 

die het leuk vonden smartlappen te zingen. Op 11 juli 2006 is ‘Met Hart en Smart’ als 

vereniging ingeschreven, met volledige rechtsbevoegdheid. Inmiddels is het 

levensliederenkoor een leuke groep van 16 mannen, 16 vrouwen, een dirigent, 4 

geluidsmannen en een eigen geluidsinstallatie. 

 

Het repertoire bestaat uit meer dan 400 ‘levensliederen in de Nederlandse taal’ in de ruimste 

zin van het woord en ze treden regelmatig op, o.a. in verzorgingstehuizen. Maar ook het 

Rode kruis, De Zonnebloem, de Plattelandsvrouwen, zomerfeestevenementen en 

Handelsbelangen Nijverdal weten het koor te vinden voor de invulling van een gezellige 

middag of avond. Ze treden regelmatig op met andere koren, niet alleen in Nijverdal en 

omstreken, maar ook in Utrecht, Leiden Grave, Bemmel en zelfs in ons buurland Duitsland 

kent men het levensliederenkoor. Kortom, ‘Met Hart en Smart’ heeft inmiddels nationale en 

internationale bekendheid. Het is een koor ‘met een lach en een traan’. 

 

 

  



 

Shantykoor De Schuytenvaerders Tubbergen 

Shantykoor De Schuytenvaerders is in 2013 opgericht en bestaat 

dus dit jaar ook vijf jaar. 

Het koor repeteert wekelijks en heeft inmiddels een gevarieerd repertoire met ca. 60 

liederen opgebouwd. 

De vreugde staat voorop en van enige prestatiedrang is geen sprake. Maar De 

Schuytenvaerders komen bij optredens professioneel naar voren en brengen een 

gevarieerd programma met gezellige liederen. De begeleiding wordt verzorgd door 

accordeonisten, gitaristen, een slagwerker en een percussionist. 

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse, Engelse en Duitse 

shantyliederen, waarvan de moeilijkheidsgraad niet te hoog ligt. Het koor verzorgt 

jaarlijks tal van optredens bij evenementen, braderieën, verzorgingshuizen, etc. 

 

De Schuytenvaerders en het Shantykoor Riessen treden beide eveneens op bij de 

Agrifair in Wierden op vrijdagmiddag 24 augustus aanstaande. 

 

  

http://www.agrifair-wierden.nl/


 

City of Apeldoorn Pipes and Drums 

De City of Apeldoorn Pipes and Drums is een vereniging, 

opgericht op 3 mei 2006. Het doel van de vereniging is: muziekbeoefening met Pipes 

en Drums het ondersteunen van de doelstelling van de Royal Canadian Legion door 

middel van het verlenen van medewerking, aan het gedenken en herdenken van 

vooral Canadese oorlogsslachtoffers in Nederland. Met toestemming van de 

gemeente Apeldoorn voert de vereniging het wapen van deze gemeente. De 

kleuren in het wapen hebben de leden geïnspireerd bij de keuze van de tartan voor 

de kilt die ze dragen tijdens optredens. 

Hun begeleiding maakt ons jubileum heel bijzonder! 

 

  



 

Shantykoor Riessen 

Het Shantykoor Riessen werd in 2013 opgericht en is gegroeid tot 

een enthousiaste groep van zo'n 50 zangers, acht muzikanten en een dirigente. We 

zingen graag zeemansliederen, maar ook de populaire Engels- en Duitstalige 

nummers behoren tot ons repertoire. Het Shantykoor mocht al bij tal van 

gelegenheden een uitvoering verzorgen. Een van de hoogtepunten was het 

optreden met Ancora in het Parkgebouw Rijssen. Ook bij verschillende 

verzorgingshuizen in de regio zijn we inmiddels een groep graag geziene gasten. 

"Jullie brengen vrolijkheid" is een vaak gehoord reactie na afloop van zo'n optreden. 

En dat is waar we het voor doen! Ons koor repeteert wekelijks onder leiding van 

dirigent Nanette Eikenaar-Rozendom. 

 

Meer informatie: www.shantykoorriessen.nl 

De meezingmiddag werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en: 

    
  

http://www.shantykoorriessen.nl/
/sponsoren


 

 


