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Beste muziekliefhebber, 

Vanavond hoort u het slotconcert van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden in 
het kader van haar 95-jarig lustrum. Stond ons eerste lustrumconcert op 20 april 
2013 in het teken van “Freud und Leiden”, nu brengen wij U een mis van Haydn 
voor in bange tijden met toch een soort overwinningsroes er in, met als afsluiting 
van het concert het onvergetelijke Requiem van Mozart. 

Aan het eind van 2014 hopen wij U graag terug te zien bij de uitvoering van het 
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. 

 Een fijne avond toegewenst!  

 Pieter Hagendijk, voorzitter.  

 

 

 

Haydn - Nelson Mis: De oorspronkelijke titel luidde ‘Missa in angustiis’ ofwel 
‘Mis in bange tijden’. Tijdens het componeren in 1798 versloeg de Engelse admi-
raal lord Nelson de Franse vloot, waarna Haydn het werk omdoopte. De mis be-
gint met een pakkend, rusteloos Kyrie en straalt gaandeweg verheerlijking en 
overwinning uit. 

J. Haydn – Nelson Mis (Hob. XXII-11) 

I. Kyrie  Koor en S solo 
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

II. Gloria  
 

1. Gloria in excelsis Deo  Koor en SATB solo 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter 
magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis,  
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. 

Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U. 
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U  
Wij zeggen U dank  
voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning,  
God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam van God, Zoon van de 
Vader. 
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2. Qui tollis  Koor en SB solo 
Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 

U die de zonden van de wereld weg-
neemt, ontferm U over ons. 
U die de zonden van de wereld weg-
neemt, aanvaard ons gebed. 
U die zit aan de rechterhand van de Va-
der, ontferm U over ons. 

3. Quoniam tu solus Koor en SATB solo 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu 
solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris. Amen. 

Want U alleen bent de Heilige. 
U alleen de Heer. 
U alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader. Amen. 

III. Credo  
 

1. Credo  Koor 
Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terrae,  
visibilium omnium  
et invisibilium omnium. 
Et ex Patre natum ante omnia 
saecula.  
Deum de Deo, lumen de lumine,  
Deum verum de Deo vero.  
Genitum, non factum,  
consubstantialem Patri:  
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines  
et propter nostram salutem  
descendit de coelis.  

Ik geloof in één God,  
de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
van alle zichtbare  
en onzichtbare dingen.  
En uit de Vader geboren voor alle eeu-
wen.  
God uit God, licht uit licht,  
ware God uit ware God.  
Geboren, niet gemaakt,  
één van wezen met de Vader:  
door wie alles gemaakt is.  
Die voor ons, mensen,  
en voor ons heil  
afdaalde uit de hemel.  

2. Et incarnatus Koor en SATB solo 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria virgine:  
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato  
passus et sepultus est.  

En vlees is geworden uit de Heilige Geest  
uit de maagd Maria:  
en mens is geworden.  
Gekruisigd, ook voor ons  
onder Pontius Pilatus  
is Hij gestorven en begraven. 
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3. Et resurrexit Koor en S solo 
Et resurrexit tertia die  
secundum Scripturas.  
Et ascendit in coelum:  
sedet ad dexteram Patris  
et iterum venturus est cum gloria  
judicare vivos et mortuos:  
cujus regni non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem  
qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur,  
qui locutus est per prophetas.  
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mor-
tuorum et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

En Hij is opgestaan op de derde dag  
volgens de Schriften.  
En Hij steeg op naar de hemel,  
Hij zit aan de rechterhand van de Vader  
en zal terugkeren met heerlijkheid  
om te oordelen de levenden en de doden:  
en Zijn rijk zal geen einde hebben.  
En in de Heilige Geest,  
die Heer is en levend maakt,  
die tezamen met de Vader en de Zoon  
aangebeden wordt en verheerlijkt,  
die gesproken heeft door de profeten.  
En één heilige algemene  
en apostolische Kerk.  
Ik belijd één doop 
tot vergeving van zonden.  
En ik verwacht de opstanding van de do-
den en het leven in de tijd die zal komen.  
Amen. 

IV. Sanctus  Koor 
Sanctus, sanctus, sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Osanna in excelsis.  

Heilig, heilig, heilig,  
Heer, God van de legermachten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw glorie.  
Hosanna in de hoge.  

V. Benedictus  Koor en SATB solo 
Benedictus qui venit  
in nomine Domini.  
Osanna in excelsis.  

Gezegend die komt  
in de naam van de Heer.  
Hosanna in de hoge.  

VI. Agnus Dei  

1. Agnus Dei 
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi:  
miserere nobis.  
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi:  
dona nobis pacem.  

SATB solo 
Lam van God  
dat de zonden van de wereld wegneemt:  
ontferm U over ons.  
Lam van God,  
dat de zonden van de wereld wegneemt:  
geef ons vrede. 

2. Dona nobis  Koor 
Dona nobis pacem.  Geef ons vrede.  
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Mozart - Requiem: Het Requiem van Mozart werd door de film 'Amadeus' 
bekend bij het grote publiek. Mozart bedacht en schetste de gehele requiemcom-
positie zowel voor als tijdens zijn laatste ziekbed in 1791. Het resultaat is een 
meesterwerk van ongekende genialiteit. 

W.A. Mozart – Requiem (KV 626) 

I. Introitus 
  

Requiem 
  

Requiem aeternam dona eis, 
Domine, 

Heer, geef hun eeuwige rust 

et lux perpetua luceat eis. en het eeuwige licht verlichte hen. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, God, U moeten wij prijzen op de Sion 
et tibi reddetur votum in 
Jerusalem. 

en U de beloofde offers brengen in Jeruza-
lem. 

Exaudi orationem meam, Luister naar mijn gebed, 
ad te omnis caro veniet. tot U komt al het vlees. 

II. Kyrie 
  

Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons. 
Christe eleison. Christus, ontferm U over ons. 
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons. 

III. Sequenz 
  

1. Dies Irae 
  

Dies irae, dies illa Dag van de gramschap, die dag der dagen 
Solvet saeclum in favilla, welke de wereld in as zal leggen, 
Teste David cum Sybilla. zoals David en Sybilla getuigen. 
    
Quantus tremor est futurus. Welk een angst zal er zijn, 
Quando Judex est venturus, Als de Rechter zal komen, 
Cuncta stricte discussurus. om alles rechtvaardig te oordelen. 

2. Tuba mirum 
  

Tuba mirum spargens sonum, De wonderbaarlijke bazuin 
Per sepulchra regionum zal allen uit het dodenrijk 
Coget omnes ante thronum. tot voor de troon oproepen. 
    
Mors stupebit et natura, De dood en de schepping zullen verstomd 

staan, 
Cum resurget creatura, wanneer de schepselen zullen herrijzen 
Judicanti responsura. om zich voor de Rechter te verantwoorden. 
    
Liber scriptus proferetur, Het schuldboek zal worden voorgedragen 
In quo totum continetur dat alles zal bevatten 
Unde mundus judicetur. waarover de wereld berecht kan worden. 
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Judex ergo cum sedebit, Is de Rechter dan gezeten 
Quidquid latet apparebit, zal alles, wat verborgen was, onthuld wor-

den. 
Nil inultum remanebit. Niets zal ongewroken blijven. 
    
Quid sum, miser, tunc dicturus! Wat zal ik, arme, dan zeggen? 
Quem patronum rogaturus, Welke beschermer om hulp vragen, 
Cum vix justus sit securus. Als zelfs de rechtvaardige nauwelijks veilig 

zal zijn? 

3. Rex tremendae 
  

Rex tremendae majestatis, Machtige Koning, voor wie wij moeten be-
ven, 

Qui salvandos salvas gratis, U, die hen, die gered moeten worden, redt, 
Salva me, fons pietatis! U bron van goedheid, red ook mij! 

4. Recordare 
  

Recordare, Jesu pie, Gedenk, goede Jezus, 
Quod sum causa tuae viae, dat U omwille van mij gekomen bent. 
Ne me perdas illa die. Laat mij op die dag niet verloren gaan. 
    
Quaerens me, sedisti lassus. Terwijl U mij zocht, zat U vermoeid terneer. 
Redemisti crucem passus. Uw dood aan het kruis heeft mij verlost. 
Tantus labor non sit cassus! Laat zoveel pijn niet tevergeefs zijn geweest! 
    

Juste Judex ultionis Rechter van de gerechte wrake, 
Donum fac remissionis schenk mij vergiffenis 
Ante diem rationis. voor de dag van het oordeel. 
    

Ingemisco tanquam reus, Ik zucht als een beklaagde, 
Culpa rubet vultus meus, Schuld kleurt mijn wangen. 
Supplicanti parce, Deus. Ik smeek U, God, spaar mij. 
    
Qui Mariam absolvisti, U, die Maria heeft vergeven, 
Et latronem exaudisti, en de misdadiger verhoord, 
Mihi quoque spem dedisti. U hebt ook mij hoop gegeven. 
    

Preces meae non sunt dignae, Mijn gebeden hebben geen waarde, 
Sed tu bonus fac benigne, maar U, goede God, spaar mij welwillend 
Ne perenni cremer igne. van het eeuwige vuur. 
    

Inter oves locum praesta, Wil mij een plaats tussen de schapen, 
Et ab haedis me sequestra, afgescheiden van de bokken, 
Statuens in parte dextra. aan de rechterkant bereiden. 

5. Confutatis 
  

Confutatis maledictis, Als de vervloekten uitgestoten zijn, 
Flammis acribus addictis, en prijsgegeven aan de felle vlammen, 
Voca me cum benedictis. roep mij dan tot de gezegenden. 
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Oro supplex et acclinis, Ik bid U, deemoedig en gebogen 
Cor contritum quasi cinis, met mijn hart, als tot stof vergaan, 
Gere curam mei finis. draag zorg voor mijn einde. 

6. Lacrimosa 
 : 

Lacrimosa dies illa, Op die dag van tranen, waarop 
Qua resurget ex favilla de schuldige mens uit de as zal verrijzen 
Judicandus homo reus, om beoordeeld te worden, 
    
Huic ergo parce, Deus! wees hem dan genadig, o God! 
Pie Jesu, Domine, Lieve Jezus, Heer, 
Dona eis requiem. Amen! Geef hun rust. Amen! 

IV. Offertorium 
  

1. Domine Jesu 
  

Domine Jesu Christe, Rex 
Gloriae! 

Heer Jezus Christus, Koning van de heerlijk-
heid. 

Libera animas omnium fidelium Verlos de zielen van alle gestorven  
defunctorum de poenis inferni gelovigen van de straffen van de hel 
et de profundo lacu. en van de diepe afgrond. 
Libera eas de ore leonis. Behoed hen uit de muil van de leeuw. 
Ne absorbeat eas tartarus, Laat de afgrond hen niet verzwelgen, 
ne cadant in obscurum. werp hen niet in de duisternis. 
Sed signifiger sanctus Michael Maar laat de heilige Michael als banier- 
Repraesentet eas in lucem 
sanctam, 

drager hen leiden naar het heilig licht, 

quam olim Abrahae promisisti et zoals U eertijds Abraham en zijn 
semini eius. nakomelingen beloofde. 

2. Hostias 
  

Hostias et preces tibi, Domine, Wij dragen U offer en dankgebeden op, 
laudis offerimus. Heer, 
Tu suscipe pro animabus illis, wil ze aanvaarden tot heil van de zielen 
quarum hodie memoriam 
facimus: 

die wij heden gedenken. 

Fac eas, Domine, Laat hen, Heer, van de dood 
de morte transire ad vitam, overgaan naar het leven, 
quam olim Abrahae promisisti et zoals U eertijds Abraham en zijn 
semini eius. nakomelingen beloofde. 

V. Sanctus 
  

Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig, 
Dominus Deus Sabaoth. Heer, God van de legermachten. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Vol zijn hemel en aarde van Uw glorie. 
Osanna in excelsis. Hosanna in de hoge. 
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VI. Benedictus 
  

Benedictus, qui venit 
in nomine Domini. 

Gezegend die komt 
in de naam van de Heer. 

Osanna in excelsis. Hosanna in de hoge. 

VII. Agnus Dei 
  

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, 

Lam van God, dat de zonden van de wereld 
draagt, 

dona eis requiem. Geef hun rust. 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, 

Lam van God, dat de zonden van de wereld 
draagt, 

dona eis requiem sempiternam. Geef hun eeuwige rust. 

VIII. Communio 
  

Lux aeterna 
  

Lux aeterna luceat eis Domine, Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, 
cum sanctis tuis in aeternum, bij Uw heiligen in eeuwigheid, 
quia pius es. omdat U goedertieren bent. 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine 

Geef hun eeuwige rust, o Heer, 

Et lux perpetua luceat eis, 
Domine, 

En het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, 

cum sanctis tuis in aeternum, bij Uw heiligen in eeuwigheid, 
quia pius es. omdat U goedertieren bent. 

 

 

 

 
Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu on-
geveer 40 leden. Het repertoire van het koor doorloopt verschillende stijlperioden. 
In de afgelopen jaren zong het koor onder andere de Messiah van Händel en 
werken uit de Duitse Romantiek. Sinds begin 2012 staat het koor onder de en-
thousiaste leiding van dirigent Chris Pouw. 

Als je van zingen houdt en graag wilt weten hoe de grotere stukken zoals de 
Messiah van Händel of het Requiem van Mozart in elkaar zitten, zal je het naar je 
zin hebben bij ons koor. De dirigent zal je stapsgewijs meevoeren in de werken. 
Je leert je eigen stempartij samen met het koor en met wat zelfstudie, en al zin-
gende ontvouwt zich de pracht van de stukken. Jouw stem voegt zich naar die 
van je partij, de partijen voegen zich naar elkaar en voor je het weet sta je in een 
van de Woerdense kerken een oratorium ten gehore te brengen. 

Je bent van harte welkom tijdens onze repetitieavond; elke woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de Maranathakerk. Voor meer informatie: 
www.cowoerden.nl of bel Pieter Hagendijk (0348) 42 48 99. 
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Dirigent Chris Pouw studeerde muziekweten-
schappen aan de Universiteit van Utrecht en koordirec-
tie aan het conservatorium van Amsterdam bij Daniel 
Reuss. Hij volgde cursussen en lessen bij Jos van Veld-
hoven, Paul van Nevel, Roland Kieft en Lucas Vis en 
nam vier keer deel aan de 'Kurt Thomas dirigenten cur-
sus'. Na een succesvol examen koordirectie in 2000 
heeft hij zich verder ontwikkeld als orkest- en operadiri-
gent. Aansluitend volgde hij orkestdirectielessen bij Jur-
jen Hempel en de 'Orkney Conducting Course' onder 
leiding van Martyn Brabbins met het BBC Philharmonic 
Orchestra en het Nash Ensemble. Ook nam hij twee 

keer deel aan de 'London Conducting Workshop' onder leiding van John Farrer 
met 'The New Professionals'. 

In zijn carrière als koor-, opera- en orkestdirigent was Chris Pouw als assistent-
dirigent betrokken bij Verdi's Falstaff en was hij artistiek en muzikaal leider van 
Mozarts Don Giovanni. Verder was hij betrokken bij de operaproductie Alzheimer, 
een tragikomische hersenopera, en had hij de leiding over Gluck's Orfeo. Met het 
koor en orkest van I Romantici maakte hij binnen- en buitenlandse tournees met 
Brahms' 'Ein Deutsches Requiem', Rachmaninovs' 'The Bells', Bruckner's 'Miss in 
f-moll' en het 'Requiem' van Verdi. Met het Haags Vocaal Ensemble en het Arca-
de Ensemble voerde hij in 2012 met groot succes Bach's 'Hohe Messe' uit. 

Momenteel is Chris Pouw dirigent van het Arcade Ensemble, het Dudok Ensem-
ble en het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. 

 

Sopraan Bibi van den Dijck studeerde in de bache-
lor klassiek zang bij Roberta Alexander aan het Conser-
vatorium van Rotterdam. Sindsdien wordt zij gecoacht 
door zangpedagoog Gemma Visser. Bibi deed in 2011 
mee aan de Jekerstudio: Acting for Opera Singers. Ook 
nam zij deel aan AIMS International Summer Music 
School in Eastbourne, Engeland. Bibi volgde masterclas-
ses en lessen bij onder meer Johannette Zomer, Frans 
Huijts, Carolyn Watkinson, Eugene Asti, Margaret Cable 
en Theresa Goble. Op het gebied van dramatische ex-
pressie volgde Bibi lessen bij onder meer David Prins en 

Delia Lindon. In 2005 studeerde zij in het voorbereidend jaar voor de Toneel-
school van Maastricht. In diezelfde periode was zij gedurende twee jaar student 
jazz zang aan het conservatorium van Maastricht. 

Bibi geeft zangles in Utrecht en is geregeld als solist te horen in diverse oratori-
um producties en kleinschalige opera initiatieven. Daarnaast vormt zij sinds kort 
een liedduo met pianiste Talida Negroiu. Naast haar zangstudies, behaalde Bibi 
een bachelordiploma Cultuurwetenschappen en een masterdiploma Media en 
Journalistiek. 
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Alt-mezzo Ingeborg Bröcheler studeerde 
aan de Amsterdamse Toneelschool en Klein-
kunst Akademie voordat ze zich schoolde in 
klassieke zang. Haar klassieke muziekopleiding 
volgde ze aan de Schumann Akademie, bij de 
tenor Jaap Smit. Op het concertpodium was In-
geborg reeds te beluisteren in uiteenlopende 
concerten: onder meer in werken van Bach en 
Händel, tot Sondheim en Reger. Daarnaast ver-
zorgt ze met haar vaste pianist Ad Broeksteeg 
regelmatig liedrecitals. Zo zong ze liederen van 
onder andere Schubert, Schumann (o.a. Frauen-
liebe und Leben), Mahler, Elgar (Sea Pictures), 

als ook de Wesendonck Lieder van Wagner, zowel met Ad Broeksteeg aan de 
vleugel als met Philharmonisch Orkest Mozart Amsterdam o.l.v. Leon Bosch. In 
de nabije toekomst zingt ze onder meer de alt-solo’s in de Matthäus Passion van 
Bach en het Stabat Mater van Pergolesi.  

Ingeborg is tevens afgestudeerd als criminoloog en bestuurskundige. 

 

 

 
Tenor René Slot studeerde naast zijn genees-
kundestudie zang bij de alten Johanna Zegers de 
Beijl en Aafje Heynis. Later studeerde hij interpreta-
tie van liederen, opera en oratorium bij Wim Quispel 
(oud-directeur operaklas Koninklijk Conservatorium 
Den Haag) en bij Anton Kersjes, oud-dirigent van het 
Amsterdam Philharmonisch Orkest. Momenteel 
wordt hij gecoacht door de zangpedagoge Gemma 
Visser uit Eijsden. Hij volgde lessen bij Udo Reine-
mann, Bach interpretatie bij Barbara Schlick en lied-
interpretatie bij de liedbegeleider Rudolf Jansen. 

Hij gaf liederenrecitals met begeleiders als Kelvin 
Grout, Maarten Bon, Eke Simons, Gabrielka Clout, Robert Weirauch en Wilko 
Jordens. Hij zong de Winterreise van Schubert in de Deventer Schouwburg in de 
serie van de St. Kamermuziek Deventer. Naast zijn grote liefde voor de liedkunst, 
zong hij als tenorsolist begeleid door dirigenten als Otto Tausk en Oane Wierds-
ma met ondermeer het Orkest van het Oosten, het Limburgs Symfonie Orkest en 
verschillende Toonkunstkoren. In 2011 kwam van René Slot samen met Robert 
Weirauch een CD uit van Schubert’s Winterreise. 

Voor dit jaar staan onder meer liederenrecitals en barokconcerten bij Brussel op 
het programma en de Matthäus Passion met het Limburgs Symfonie orkest. 
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Bas Vincent Spoeltman studeerde zang bij 
Carolyn Watkinson aan het Rotterdams Conser-
vatorium (Codarts). Daarnaast volgde hij les-
sen/masterclasses bij Meinard Kraak, Roberta 
Alexander, Graham Johnson, Patricia MacMahon 
en Ira Siff. Verder was hij in het seizoen 2011-
2012 actief bij Opera Studio Nederland.  

Momenteel studeert Vincent bij Andrew Schroe-
der aan de vermaarde Dutch National Opera 
Academy. Bas Vincent is actief als concertzanger. 
Zo zong hij als bas/bariton in werken van o.a. 
Bach (Passies, Missen en diverse Cantates), Pur-

cell, Schütz, Haydn, Mozart, Rossini, Brahms, Fauré, en Duruflé. Vincent was te 
horen op de grote Nederlandse concertpodia. 

 
 
 

Het Dudok-ensemble bestaat uit een 
groep van circa 40 instrumentalisten, zowel 
beroeps als semi-professioneel. Een 
belangrijke, jaarlijks terugkerende activiteit is 
de uitvoering van Bach’s Matthäus Passion 
in de Lijdenstijd. Daarbij werd en wordt 
samengewerkt met het Omroep 
Jongenskoor, het Haags Matrozenkoor en 
het Rotterdams Jongenskoor. 

In de afgelopen jaren werden uitvoeringen gegeven van het Weihnachts 
Oratorium van Bach, het Requiem en de c-moll Messe van Mozart, de Nelson 
Messe van Haydn, Ein Deutsches Requiem van Brahms, de Vespers van 
Rachmaninov, het Requiem van Fauré en daarnaast verschillende kleinere 
werken van eerdergenoemde componisten. Eind 2013 werden dezelfde werken 
als vanavond echter samen met het Dudok-koor geleid door Chris Pouw. 

Het Dudok-ensemble is een initiatief van de stichting DUDOK concerten. 
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De bloemen bij dit concert zijn 
beschikbaar gesteld door: 
 
 
 
 
 
 
Voor dit concert ontvingen we subsidies van: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Woerden 
 
 
 
Verder dank aan onze kaartverkoop-adressen: 
 

Sigarenmagazijn Van Tricht en De Wereldwinkel in Maarssen  
 

Christelijke Boekhandel De Hoeksteen, Vakdrogist Stouthart 

en Van Vliet Muziek in Woerden 

Stichting van der 
Wel-IJff Fonds 


