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Cursus Zuidafrikaanse zang 
 Koorreis Terschelling 
 Toernee Armenië

en regelmatig zangvakanties naar interessante bestemmingen  
met aandacht en tijd voor cultuur en natuur  
en veel gezelligheid!  
Voor zangers die hun horizon willen verbreden.

Kijk voor Koorreizen en Zangvakanties op: 
www.inesleijen.nl  
Of laat je op de hoogte houden via de 
nieuwsbrief! info@inesleijen.nl

Bericht voor alle verenigingen: 
 
Voor het maken van uw programmaboekjes   

kunt u bij ons terecht !

T 06 53 72 73 29

—
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Zing mee met 

 
 
VOICE-MALE! 

Omdat: 

• zingen je vrolijk maakt 
 
• zingen stress-verlagend werkt 
 
• zingen zorgt voor stevige rug- en buikspieren 
 
• je voor zingen lucht en adem nodig hebt 
 
• zingen je bloedsomloop stimuleert  
 
Sinds 2004 zingen ongeveer 35 mannen in een ontspannen sfeer. 
Wij beschikken over een breed repertoire: 
Duitse, Engelse en Nederlandse klassieke muziek en volksliederen,  
ook Piet Hein, Kleine café aan de haven en de bekende en minder bekende Kerstliedjes. 
Alles wat de leden zelf aangeven en graag samen zingen.  
 
Wij repeteren iedere dinsdagavond in De Brink van 19.45 uur tot 21.45 uur. 
Zing eens een maand gratis mee en proef de sfeer,  
mannen van alle leeftijden zijn bij ons welkom! 
 
Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Piet Hak:  
tel. 0318 417165      E - mail: p.hak7@upcmail.nl -  of onze website:  

 
www.voicemale.nl 

MANNNENKOOR
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Onze huidige  
voorzitter  

Frits Mohren
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SIGARENMAGAZIJN 

HANS  
MEKKING

Brinkstraat 18 - Bennekom - Telefoon 0318-415662

Staatsloten bij ons verkrijgbaar
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Ines Leijen werd enthousiast voor  
muziek op pianoles bij Pien Sprenger 
(kent U haar nog?), op balletles bij 
Théo Bransz en bij het koor en  
orkest van Cees Mobach op het  
Wagenings Lyceum en studeerde af 
in 1989 als Schoolmusicus aan het 
Utrechts Conservatorium.   
 
Als veelzijdig en breed  
geïnteresseerd musicus gaf zij 
aanvankelijk vooral saxofoonles-
sen en losse workshops o.a. voor 
Buitenkunst, Huismuziek en Stichting 
Jazz Utrecht, Stichting Volksmuziek Nederland op 
het gebied van zang, ensemble, jazz, theatermuziek, instant 
composing en improvisatie. Vele oprichtingen van koren en ensembles volgden.  
 
Ook schreef en arrangeerde Ines vaak muziek voor theaterstukken. Met ‘Wijk C op 
de planken’ voerde zij ‘de Jantjes’ uit met de onvolprezen boerenkapel 
 ‘ de Dombloazers’. Momenteel woont Ines in Culemborg en dirigeert zij popkoor 
Songs & Strings, de Torenpleincantorij te Vleuten en een Armeens Projectkoor. 
Kennismaken en uitwisselen met andere culturen en daarin inzicht, verbondenheid 
en plezier zoeken is een grote drijfveer van Ines.  
Meest recente werkterrein is het organiseren van koorreizen. Met de ‘Utrecht  
Travel Singers’ werd gereisd naar diverse landen in Oost-Europa en ook  
open-inschrijving reizen naar bijvoorbeeld Slovenië, Bosnië, Frankrijk en  
Terschelling staan elk jaar op het programma. 
Met het koor en orkest ‘Haykakan Dzayner’ gaf zij afgelopen jaar enkele zeer  
succesvolle concerten en zal in de meivakantie een toernee door Armenië gemaakt 
worden.  
 
Sinds 2013 leidt Ines met veel plezier ‘Voice-Male’, haar tweede Lustrum dat zij 
met Voice-Male mag beleven is in 2023...

Ines Leijen,  
dirigent
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Adriaan van der Poel, piano
 
Adriaan van der Poel (Breda, 1959)  
ontving op 7-jarige leeftijd zijn eerste 
piano- en orgellessen van zijn vader die 
organist in Breda was. Vanaf 9-jarige 
leeftijd kreeg hij orgel- en pianoles van 
Peter Maassen (Breda).  
 
Op zijn 10e jaar bespeelde hij  
regelmatig het orgel in de Johannes-de-
Doper kerk te Breda waarop een vaste 
aanstelling volgde. Op zijn 16e jaar 
speelde hij zijn eerste amateur  
orgelconcert in de Grote Kerk te Breda 
en werd opgemerkt door Jaap Hillen, de 
toenmalige organist van de Grote Kerk en hij ging bij Jaap 
Hillen orgel, harmonieleer en koordirectie studeren. In die tijd is hij ook 
pianist/organist/dirigent geweest van diverse koren in Breda en omstreken.  
 
Met enige regelmaat verzorgde hij amateurconcerten, samen met andere jonge  
organisten, door het hele land. In de Johannes-de-Doperkerk gaf hij leiding aan  
diverse kerkkoren en een blokfluitorkest.  
 
Vanaf 1990 is hij als vaste organist aan de Westerkerk te Veenendaal verbonden en 
van 2007 tot 2012 ook aan de Ichthuskerk te Bennekom en is hij met regelmaat 
uitvoerend musicus bij zaterdagmiddagconcerten in de Westerkerk.  
Bij verschillende koren verzorgt hij piano/orgel begeleidingen bij uitvoeringen, 
waaronder de COV te Veenendaal. 
 
In het dagelijks leven ontwerpt en bouwt hij orgels in zijn eigen bedrijf  
VAN DER POEL-KERKORGELS- dat in Veenendaal gevestigd is en dat hoogwaardige 
klassieke elektronische orgels voor kerk en huiskamer levert.  

Berbar 

Bakkerstraat 5-7, 6721 WE Bennekom Telefoon: 
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