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Francine Hoogerheijde is een geboren Zeeuwse, opgegroeid in de cultureel rijke stad Middelburg.
Muzieklessen vormden een belangrijk deel van haar opvoeding. Mede daardoor is zingen haar grootste
hobby.
Inmiddels woont Francine het grootste deel van haar leven in Heerjansdam, al 29 jaar. Heerjansdam, het
prachtige, authentieke dorp dat sinds 2003 bij de gemeente Zwijndrecht is gevoegd, maar dat haar
eigenheid niet is kwijtgeraakt. Bent u / ben jij een Zwijndrechtenaar die zelden of nooit in Heerjansdam is
geweest, kom dan eens met eigen ogen kijken naar dit onderdeel van onze woonplaats. Het is geen
buitenwijk, maar een dorp met veel groen, met een eigen gezicht en een eigen cultuur. Uniek gelegen aan
het Waaltje, een afgedamde rivierarm, en op loopafstand van de Oude Maas. Zo zegt Francine.

Na al die jaren voelt Francine haar een Heerjansdamse. In 2003 moest ze, evenals veel dorpsgenoten,
wennen aan het idee inwoner van Zwijndrecht te zijn. Toch heeft ze het gevoel de afgelopen jaren meer
geïntegreerd te zijn in Zwijndrecht. Francine komt er regelmatiger dan voorheen. Een grote rol heeft Con
Amore, het koor waarvan ze lid is, daarbij gespeeld. En natuurlijk het samen zingen met al die aardige
Zwijndrechtse mensen die eveneens lid zijn van Con Amore.
Con Amore is nu nog een oratoriumvereniging. Binnenkort komt daar verandering in en zullen we
voortbestaan als “gewoon” gemengd koor. Ze worden een winterkoor. Dat houdt in dat ze grotendeels
gaan repeteren in de wintermaanden, van september tot en met april. Na Koningsdag begint onze
zomerstop. Dan kunnen de leden optimaal van dit jaargetijde genieten en lekker met vakantie of naar de
camping gaan zonder koorrepetities te missen.
Momenteel zet Con Amore de schouders onder de Mattheus Passion, die op 12 maart uitgevoerd zal
worden. Er wordt hard gewerkt tijdens de repetities. Daarnaast is er gezelligheid, in de pauzes en af en
toe tijdens een borrel aan het eind van de avond.
Nieuwsgierig geworden? Hou je van zingen en van klassieke koormuziek? Kom dan eens een repetitieavond bijwonen op donderdagavond. Con Amore kan nog leden gebruiken, met name tenoren zijn
welkom. Kijk voor meer info op conamore-zwijndrecht.nl

