
De start
Iedereen was weer mooi optijd aanwe-
zig voor de repetities. de zenuwen zijn 
bij sommige mensen al aanwezig want 
ja, het belooft een spannende dag te 
worden!

 

De repetitie
Het werd een drukke dag voor Kees 
van Zantwijk want er komen veel gen-
res voorbij. Er wordt hard geoefend. 
Sommige deelnemers zijn in opperste 
concentratie om de gekozen tekst 
goed te leren. Maar het is vooral een 
feestje om dit met zijn allen te doen. 

Voor de voorstelling
Na een intensieve repetitie heeft ieder-
een trek gekregen. Gelukkig hebben de 
medewerkers van Randerode aan ons 
gedacht en serveren zij om 12:00 uur een 
heerlijke lunch. Robbert is dan ook al 
druk aan het werk, hij neemt de tijd voor 
een gesprek zodat hij een persoonlijke 
introductie kan voorbereiden voor elke 
deelnemer. Verderop in de kleedkamer is 
iedereen druk in de weer met het perfec-
tioneren van de podium kledij. Dan is al 
alweer snel kwart voor twee en tijd voor 
de groepsfoto!
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De voorstelling
Het is eindelijk zover de show gaat 
van start! Robbert introduceert, 
Kees begeleidt, wat een fijne sa-
menwerking. De medewerkers van 
Randerode zorgen dat bewoners die 
graag willen kijken ook naar de zaal 
toe komen, zo werd het een feestje 
voor iedereen.  Ook waren we deze 
keer weer hardstikke blij met de jury, 
Saniye Zweers een muzikale dame 
die ook nog een theatermaakster is. 
Esther Linssen, een ware Opera Wo-
men. en natuurlijk de vaste voorzitter 
Ben Lansink!

De bewoners genoten van de muziek 
en de zangers en zangeressen van hun 
optredens. Daarna moest er gewacht 
worden op het verlossende woord van 
de jury. En gelukkig is daartussen al-
tijd nog een lied van Robbert en Kees 
om de spanning nog wat op te voeren.
De uiteindelijk winnaars zijn, Stan Rot-
teveel en Wil Lamers! Gefeliciteerd!

Het juryrapport
Tineke van Middelkoop, ‘‘Sunrise, sunset’’. Je hebt een mooi lied gezongen, wel 
valt er nog wat te winnen aan dynamiek.

Wim Hoffenaar, ‘‘My ship’’. Een prachtig en moeilijk lied, het mag iets brutaler.

Wim van Lien, ‘‘It’s impossible’’. Je hebt een goed gevoel voor inleving en een 
fijne warme stem.

Frits Piekema, ‘‘ I get a kick out of you’’. Een geboren charmeur en performer, 
zangtechnisch valt er wat te winnen.

Ad Vriens, ‘‘In einer kleine konditorei’’. Een dappere poging, jammer dat je een 
briefje in je hand had.

Henk Weenink, ‘‘Zij gelooft in mij’’. Jij hebt erg goed van Hazes afgekeken hoe 
hij het doet, laat de volgende keer wat meer van jezelf zien.

Rita Branderhorst, ‘‘My heart will go on’’. Een klassiek geschoolde stem, wij 
waren onder de indruk.

Klaas Landman, ‘‘Love is a many splendored thing’’. Mooi opgebouwd en je hebt 
een goede stem.

Gerry & Gerrit Groot Dingerink, ‘‘Il est trop tard’’. Charmant gezongen en 
breekbaar gepresenteerd.

Stan Rotteveel, ‘‘New York, New York’’. Prachtige timing en een erg goede stem, 
mooi gedaan. 

Wil Lamers, ‘‘Als de dag van toen’’. Een kwetsbaar en oprecht liefdes lied, prach-
tig gedaan, je hebt ons in het hart geraakt.

Binus Geurts, ‘‘Bring him home’’. Een sobere vertolking en mooi ingetogen 
gezongen. 

Volg ons op


