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KLAVERTJE VIER

EEN VOLLE ZAAL EN EEN VOLLE KLANK

Annie, Gerda, Liedy en Dick vormen sa-

men de zanggroep Klavertje Vier. Op don-

derdag 12 januari trad dit kwartet op in 

de Orangerie in Malvert. In dit wooncen-

trum van Het Gouden Hart zijn regelma-

tig activiteiten voor bewoners waaronder 

optredens met muziek en zang. 

Deze dag waren het de hits uit de jaren vijf-

tig en zestig van de vorige eeuw. Zo klonken 

er Jungen komm bald wieder van Freddy 

Quinn en Marina, Marina van Rocco Gra-

nata, waarbij het refrein luid meegezongen 

werd. Maar ook de Hollandse hits waren te 

horen en natuurlijk de klapper uit de oudste 

stad van Nederland: Al mot ik krupe… van 

Gradus van Nimwegen. 

De bewoners en bezoekers kunnen overi-

gens die Sint Steven elke dag zien op de 

grote foto van de Nijmeegse skyline in de 

gang naar het restaurant op de begane grond 

van de Orangerie. De echte Sint Steven heu-

re slaon lukt in die gang niet. Daarvoor in 

de plaats waren de klanken van Klavertje Vier 

een mooi alternatief.

Begonnen bij Dukenburgs Glorie
Klavertje vier bestaat nu ruim vier jaar. De 

huidige leden Annie Derksen, Gerda Tonen, 

alle vier al in Dukenburgs Glorie. In 2018 had-

den vier van de koorleden een ‘spontaan op-

name op ouderen, dus veel bekende gezellige 

meezingliedjes, voornamelijk Nederlands-

talig maar ook enkele Duitse en Engelstali-

ge. Wij zingen hoofdzakelijk in kleinschali-

‘Wij treden ongeveer zeven of acht keer per 

jaar op. Enkel voor een onkostenbijdrage, 

een eigen geluidsman en apparatuur. 

In contact komen met het kwartet kan via 

mail. Gerda: g.tonen1@chello.nl en Liedy: 

acbrink@chello.nl. 

 

Tekst en foto’s: Peter Saras

Woensdag 14 december klonk legenda-

-

klassiekers in de Ontmoetingskerk in 

Meijhorst. Het Nijmeegs Seniorenorkest 

gaf een Kerstconcert in Dukenburg.

 

Even na twee uur die middag stroomde de 

kerkzaal vol met bezoekers. En klokslag 

half drie volgde het Komt allen tezamen 

als openingsnummer. Toen klonken onder 

van Ennio Morricone en gleden we op mu-

ziek van een slederit denkbeeldig door de 

sneeuw. 

Na de pauze weer een heel ander genre met 

Simon and Garfunkel en een indrukwek-

kende Stille Nacht. Dirigent Rudy Böhmer 

leverde met zijn vijfenveertig koppig orkest 

een mooie muziekmiddag in Dukenburg.

Het Nijmeegs Seniorenorkest is in 1977 opge-

richt voor mensen met een minimumleeftijd 

-

wordt er geoefend in wijkcentrum de Schakel, 

Archimedesstraat 9 in Nijmegen. Meer in-

formatie: www.nijmeegsseniorenorkest.nl. 

Belangstelling? Loop eens binnen bij een 

repetitie in de Schakel. 
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