
 

Nieuwsbrief eindejaar 2003

redactie: Louis Timans a.l.timans@consunet.nl

Van de redactie
Uw redacteur heeft zijn klusje weer geklaard: de nieuwsbrief ligt voor u. 
In een half jaar gebeurt er heel wat, getuige de inhoud.
En dan staat er nog niet eens in wat deze laatste week heeft gebracht: de scholingsavond van 
Cécile van der Zee, naar een idee van Bert Lammers, die diezelfde avond hoogstnodig had 
voor de generale van het koor dat hij in Raalte leidt. We lieten onze stemmen gedwee door 
Cécile masseren en beleefden plezier aan haar geestdriftige aanpak. Van mij mag ze nòg een 
keer komen.
En dan wat er, althans mij en 23 andere mannen en vrouwen, dit jaar nog te wachten staat: 
onze bijdrage aan de viering op Eerste Kerstdag in de kerk van IJhorst. Al repeterend – met 
en zonder Bert – zijn we samen al goed op weg.
Voor straks wens ik u heel fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
Voor nu hoop ik dat het lezen van dit nummer u tot tevedenheid stemt. Zo niet, dan hoor ik 
het vast wel van u.

Louis Timans

Het woord van de Voorzitter
Het jaar 2003 is al weer bijna ten einde en zoals dat gebruikelijk is bij een jaarwisseling ga je 
onwillekeurig terugkijken op het afgelopen jaar en ook vooruitkijken naar het jaar wat er aan 
gaat komen.
Het zangseizoen wordt traditioneel afgesloten met een buitenkoorse activiteit.
Dit keer had onze onvolprezen aktiviteitencommissie een boottocht georganiseerd in 
Giethoorn.
Na afloop van de tocht over het water met overdekte punters werd er nog een repetitie 
gehouden, waar Bert een speciaal tintje aan had gegeven.
Na het zomerreces was er al snel het traditionele Wijker Feest . De Oranjevereniging had ons 
gevraagd om mee te werken aan het programma in de tent , als vanouds op de zondagmorgen.
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Het moet mij toch van het hart dat dit concert niet meer de charme en uitstraling heeft die het 
vroeger had.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals het feit dat we niet iets gezamenlijk
zingen met Apollo, de slechte acoustiek, de teruglopende publieke belangstelling en een 
ietwat vrijblijvende voorbereiding  van de zijde van de organisatie.
Wij zullen ons moeten beraden op de vraag wat wij hiermee moeten, hoewel ik mij ervan 
bewust ben dat je sociaal gezien niet kunt nalaten om medewerking te verlenen aan een 
plaatselijke aktiviteit als het Wijker feest.
Wat betreft organisatie was het concert van A tot Z op 8 november in de sporthal van een heel
ander niveau. Ik heb zelden evenementen van een dergelijke omvang meegemaakt die zó 
perfect georganiseerd waren als dit. Hulde!
De dames zijn op 20 september in Havelte wezen zingen op hun regioconcert, terwijl de 
mannen op 23 november afreisden naar hun broederkoor in Bösensell, voor een gezamenlijk 
concert, waaraan voorafgaand tevens een gezongen bijdrage werd geleverd aan de mis in de 
R.K. kerk.
Op eerste kerstdag zal een gedeelte van het koor medewerking gaan verlenen aan de dienst in 
de NH kerk IJhorst-de Wijk.
Zoals u allen weet zijn er dit jaar geen nieuwjaarsconcerten, maar daarvoor in de plaats geven
we op 21 maart, een Lenteconcert in de kerk te IJhorst.
Het tezingen repertoire zal ook vrijwel geheel in het teken van het voorjaar staan.
U hebt al gemerkt dat we al begonnen zijn met het repeteren hiervoor.
Het bestuur heeft in overleg met de dirigent besloten om slechts één concert te geven, en wel 
in de kerk, op zondagmiddag, met aansluitend een nazit met buffet in café-restaurant ‘tVosje.
Zoals u weet zit het 60-jarig jubileum van onze vereniging eraan te komen. Om dit festijn 
goed voor te bereiden is de aktiviteitencommissie tijdelijk uitgebreid en is er nu ook 
jubileumcommissie. Deze commissie is al volop bezig met het uitwerken van plannen 
Het is mij opgevallen dat veel leden niet precies weten, hoe het zit met dit jubileum. Deze 
onzekerheid komt voort uit het feit dat het mannenkoor eerder is opgericht dan het 
vrouwenkoor.
Het mannenkoor is opgericht in september 1945 en is dus in 2005 officieel 60 jaar oud. Dit 
zal ook op gepaste wijze worden herdacht.
Het vrouwenkoor is in 1946 opgericht, zodat de totale vereniging Wijker Kunst in 2006 haar 
60-jarig jubileum kan vieren.
Uiteraard zal de viering van dit jubileumzal wat grootser van opzet zijn. Wij houden u op de 
hoogte.
Op 26 januari 2004 zijn er de jaarvergaderingen van de afzonderlijke koren, ik zou de leden 
willen oproepen om zoveel mogelijk mee te denken en te praten over het reilen en zeilen van 
de club en ook uw eventuele kritiek niet onder stoelen en banken te steken.
Ook op de algemene jaarvergadering, die in het vroege voorjaar zal worden gehouden, krijgt 
u de gelegenheid om uw zegje te doen.
Zoals u ziet zit er voor de komende tijd nogal het een en ander in het vat en hieruit blijkt maar
weer eens dat onze vereniging gonst van de aktiviteiten. Ik vertrouw erop dat iedereen zijn of 
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haar steentje zal bijdragen. Alleen dan kan al hetgeen we gaan ondernemen een succes 
worden

Tot slot wens ik u allen hele prettige kerstdagen en een goed en muzikaal 2004.

Hendrik Veeningen

Oproep vrouwenkoor
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

Zou u zuinig willen zijn op uw bladmuziek?!
Vaak zien we nog dat er met de pen in geschreven is, 
Geperforeerd of geaccentueerd
Wilt u dit a.u.b. niet meer doen?!

Bestuur vrouwenkoor

Nieuws van De Iekmulder
Het bestuur van de Iekmulder was bijzonder blij aan het begin van het
seizoen een opvolgster voor Jannie de Vries te hebben gevonden in de
persoon  van  Thea  Veeningen.  Enthousiast  werd  begonnen  met  de
werving en de inlooprepetities. Tot onze grote spijt bleek dat de groep
van 20 enthousiaste zangers, maar vooral zangeressen, qua leeftijd en
ervaring  dermate  ver  uit  elkaar  lagen dat  het  domweg  niet  mogelijk  was  hieruit
gelijkgestemde groepen van voldoende omvang te vormen. Na rijp beraad en in overleg met
de dirigente is dan ook besloten de activiteiten stil te leggen totdat zich een nieuwe kans
voordoet om het een en ander weer nieuw leven in te blazen.
Het bestuur blijft dus op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde dirigent met voldoende 
muzikale en educatieve talenten, het liefst uit onze regio, om een nieuwe start mee te maken. 
We blijven standby, de financiën zijn gezekerd, het repertoire ligt veilig opgeslagen op de 
zolder bij Gerrit en Aaltje Zomer en we zijn benieuwd naar adviezen en suggesties!

Hilco Vos

Lief en leed
Herman Slomp, in de zomer geopereerd aan een hernia, revalideert onderhand goed, na een
lastige beginperiode. Onduidelijk is nog wanneer hij weer zijn partijtje als 2e tenor zal kunnen
meezingen.
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Bij Riekus Bakker, over wie de berichten een tijdje geleden tamelijk verontrustend waren,
schijnt de kuur goed te zijn aangeslagen. Tot ons groot genoegen hebben we hem inmiddels
alweer onder ons mogen begroeten.
In  de  Nieuwsbrief  van augustus  2002 heeft  Truus  Brouwer  (2e alt)  een  korte  levensloop
geschreven. Vroeger had ze in een kinderkoortje gezongen en toen zij en haar man Albert aan
de Emmaweg kwamen wonen, besloot ze lid te worden van Wijker Kunst. Ze voelde zich er
op haar gemak en had plezier in het zingen. Helaas is Truus al geruime tijd ziek thuis. Ze
heeft het volgende aan ons geschreven:

Na wat mij in lichamelijk opzicht is overkomen, ben ik tot de conclusie
moeten komen dat verdere deelneming aan Wijker Kunst niet tot de
mogelijkheden  behoort.  Met  pijn  in  het  hart  moet  ik  dan  ook
mededelen  dat  ik  mijn  lidmaatschap  per  einde  december  2003
beëindig. Ik dank jullie allen voor de prettige tijd die ik in jullie midden
heb mogen doorbrengen.

Truus en Albert, het ga jullie goed.

Mutaties in het   ledenbestan
Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben de mannen een paar nieuwe leden mogen begroeten:
Gjalt van de Wal, bas , Burg. Tonckensstraat 63, 7921 KB Zuidwolde
Bertus Bruins, bas , Postweg 22, 7957 BW de Wijk
Ze zingen al een paar maanden mee en met kennelijk plezier, dus dat zit wel goed. 
Jan  Zijlstra  (bariton)  is  verhuisd  en  woont  nu  Synagogestraat  45,  7941  LZ Meppel;  tel
(ongewijzigd): 442262
Bij de dames helaas drie opzeggingen: Hilly Hilhorst, Cor Kooper en, zoals boven gemeld,
Truus Brouwer. We wensen hen het beste voor de toekomst.

Nieuwe leden stellen zich voor
Mijn naam is Arend Heyting. Sinds 1987 wonen wij aan de Sparrenlaan in het mooie IJhorst.
Hiervoor hebben we plm 15 jaar in Pesse gewoond. Geboren ben ik in de gemeente Beilen.
Wij hebben twee getrouwde kinderen (Ruinerwold en IJhorst).
Ik heb altijd in het autovak gezeten. Eerst een jaar of 6 in garagebrijven, daarna 7 jaar bij 
Defensie en vervolgens 32 jaar bij de ANWB als wegenwacht. Dat is in wisseldienst en dan is
het moeilijk om in een koor of iets dergelijks te gaan.
Nu ik met de vut ben, hoop ik nog een hele tijd te kunnen zingen en gezellig na te praten bij 
Wijker Kunst.

Mijn naam is Roel Stegeman. Ik heb een installatiebedrijf in Staphorst, ben 47 jaar, vader van
3 dochters (19, 17 en 10) en zoon van stemgenoot Bertus. Ik heb niet eerder in een koor 
gezongen, maar heb ooit wel 2 jaar accordeon gespeeld. Natuurlijk wist ik wel, via mijn 
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vader, dat Wijker Kunst bestond, maar het is Jaap Roorda geweest die mij ertoe heeft 
gebracht eens op een repetitie te komen kijken. Ik ben lid geworden en heb er geen moment 
spijt van gehad: het is een gezellige club.

De vele activiteiten van de Activiteitencommissie
Onze laatste zangersavond voor de zomervakantie brachten we door in Giethoorn. 
De organisatie had zich reeds verlekkerd op gezellig buiten zitten. De boerderij van Smit aan
het Zuideinderpad 58 vonden we een geschikte locatie.  De weergoden waren ons minder
goed gezind. Regen en onweer waren ons deel. Wij allen (40 vrouwen  en 23 mannen, onder
wie Bert Lammers) hebben desondanks een plezierige avond gehad. 
Met koffie en koek werden we ontvangen en vervolgens voeren we in twee overdekte boten
door het wonderschone Giethoorn en over het Bovenwiede.
Bij  terugkomst  gaf  onze  dirigent  iedereen  een  nummer.  Op die  manier  werden  groepjes
gevormd  en  werd  er  gezongen.  Het  was  verrassend  om  te  zien  bij  wie  je  in  de  groep
terechtkwam en te horen hoe dat klonk. Er werd geoefend en alras klonk het geheimzinnige
lied “The lion sleeps tonight”. Het bleef nog lang gezellig aan het Zuiderpad. 
Toen de lion sliep, konden wij huiswaarts.

Na de zomervakantie moest er hard gewerkt worden aan de versierde wagen. Bij Giny en
Lucas  Steenbergen  in  de  schuur  genoten  we  van  hun  gastvrijheid.  Onze  hartelijke  dank
daarvoor.
Het thema van dit jaar luidde “The Sound of Music”. Bertus Stegeman en zijn enthousiaste
crew zijn er weer in geslaagd om er iets moois van te maken. Hiervoor zijn we met een 3e

prijs beloond. 
Aan de  Wiltenweg werd de  stoet  geformeerd.  Een zeer  welkome bijkomstigheid  was de
tractatie  waarmee  de  dames  van  de  catering,  Josje  Vos  en  Hanneke  Steenbergen,
langskwamen: koffie en wegge, aangeboden door de firma Steenbergen voor dier, huis en
tuin.
Ook  was  er  voor  gezorgd  dat  we  de  beschikking  hadden  over  spiksplinternieuwe
nonnenpakken.  De  nijvere  dames  die  zich  hiervoor  hebben  ingezet  verdienen  onze
welgemeende dank. De oude pakken waren veel gebruikt, mede door verhuur, en waren aan
vernieuwing toe. Mocht u op de een of andere manier de pakken willen gebruiken, neemt u
dan contact op met Annie Broekhuizen.

De feestavond bij ’t Vosje, gepland op 31 oktober jl. ging niet door. Er hadden zich slechts 50
leden gemeld, reden voor de commissie om het feest af te blazen.

Op maandag 5 januari 2004 genieten we onze gebruikelijke nieuwjaarsborrel. U hoort hiervan
nog nader.
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De Avereester Kunstkring verzorgt op zaterdag 3 april 2004 een optreden in de Meenthe te
Steenwijk. Ze hebben de wereldberoemde musical “Oklahoma” ingestudeerd, een verhaal vol
humor en romantiek in het Wilde Westen van Noord-Amerika.
De entreeprijs bedraagt € 18 p.p.  Opgave zo spoedig mogelijk bij Bertus Stegeman.

Anneke Westerveen

Herfstwandeling
Op zondag 2 november hebben wij met een groep een wandeling gemaakt in en om de Wijk.
Om 14.00 verzamelden zich 17 personen bij de Havezathe.
Engbert had een wandeling van ruim een uur uitgedacht. We hebben zelfs een pad gelopen 
waar niemand anders ooit was geweest.
Zijn er mensen die nog een keer willen wandelen – en dat geldt niet alleen voor koorleden, 
iedereen is welkom – meld het dan bij een van ons tweeën, dan organiseren wij het nog een 
keer.

Engbert en Femmie Westerd

Concert van A tot Z 
Vanaf het allereerste moment dat er over het initiatief om met alle zang- en 
muziekverenigingen een gezamenlijke avond te gaan houden, was Wijker Kunst daar actief 
bij betrokken. Namens Wijker Kunst was bestuurslid Jan Zijlstra een drijvende kracht in de 
werkgroep voor het Concert van A tot Z. De culturele bijdrage van de mannen en vrouwen 
van Wijker Kunst aan deze avond, want daar ging het uiteindelijk om, werd door het publiek 
hogelijk gewaardeerd. In Jan Zijlstra’s nieuwe huis, waar je qua vloeroppervlakte wel een 
uitvoering kunt geven, is het Concert van A tot Z door de werkgroep geëvalueerd. Er waren 
enkele dingen die een volgende keer beter moeten gebeuren, maar de algemene mening was 
dat het een zeer succesvolle avond was. Overigens was dat ook de mening van het 
voortreffelijke luisterpubliek. De hechte werkgroep doet ondertussen ook al aan middellange 
termijnplanning en heeft het voornemen om in 2008 weer zo’n avond te organiseren.

Henk Oosterveen

Bösensell
Wij waren ’s morgens heel vroeg uit de veren om tijdig bij het ontmoetingscentrum “De 
Havezathe” te zijn, waar de bus om 6.00 zou vertrekken.
Het was op dat vroege uur nog heel; stil op straat en voor de tijd van het jaar heel zacht weer.
We hadden ons op de afgesproken plaats ruim voor 6.00 verzameld in afwachting van de bus 
die ons naar Bösensell zou brengen.
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Veel koorleden hadden hun partner voor deze reis meegenomen.
Even na 6.00 zaten wij allen in de bus om goedgemutst de lange dagtrip te beginnen.
Aanvankelijk werd weinig gesproken, doch na het kopje “wakker worden” kwamen de 
tongen wat los en werden er wat wetenswaardigheden uitgewisseld.
Het bleef gedurende de bustocht heel lang donker en stil op de weg, zodat de busreis 
voorspoedig verliep.
In het zicht van het bisdom Münster begon het allengs wat lichter te worden.
Ruim voor de geplande tijd van aankomst van 9.00 kwamen we in Bösensell aan. Wij werden
hartelijk verwelkomd door HELLMUT GERWELER, bestuurslid van het koor CAECILIA. 
Hij riep ons toe dat we eerder present waren dan verwacht.
In de hal van een school werden wij ontvangen met een heerlijk kopje koffie. Tevens waren 
wij toen in de gelegenheid om kennis te maken met de koorleden van CAECILIA, die 
inmiddels ook waren gearriveerd.
Daarna werden wij naar een klaslokaal geleid om door middel van zangoefeningen en het 
repeteren van enkele nummers ons optimaal voor te bereiden op de liederen die we in de R.K.
kerk zouden gaan zingen.
Om 10.00 schuifelden wij de kerk binnen.
De mis die door de priester werd gelezen was voor ons nagenoeg niet te volgen, vanwege de 
terugkaatsing van het geluid.
Vol zelfvertrouwen brachten wij tijdens deze mis drie gezangen ten gehore, die onze dirigent 
BERT LAMMERS met ons had ingestudeerd. Dat waren: ZUM GLORIA uit de Deutsche 
Messe van Franz Schubert, een KYRIE en het HAEC DIES van Joh. Verhulst.
Ook het koor uit Bösensell voerde enkele liederen uit.
Nadat de mis was beëindigd, trad ons koor wederom op. Er werden nu vier liederen gezongen
van geheel andere stemming, namelijk

IN DER FERNE en ÄNNCHEN VON THARAU van Friedrich Silcher
LA MORETTINA van Bernhard Weber
QUATTRO CAVAI CHE TROTTANO van Otto Uhlmann

Ons optreden werd door de mensen in de kerk beloond met een daverend applaus.
Tot slot zongen we gezamenlijk met het koor uit Bösensell WIR LIEBEN SEHR IM 
HERZEN van Daniel Friderici.
Het middaguur was inmiddels aangebroken. We gingen in een amicale sfeer lunchen in café 
Themme, vlak bij de kerk: koffie met heerlijke broodjes en smakelijke soep.
Tijdens de lunch kregen we te horen bij welk gastgezin we de middag zouden doorbrengen.
Mijn vrouw en ik werden uitgenodigd om ons bij Herr und Frau BRÜGGEMANN te gaan 
verpozen. We werden enorm vriendelijk ontvangen onder het genot van koffie en heerlijk 
zelfgebakken Apfelkuchen mit Sahne.
Na een gezellig, onderhoudend gesprek vertelde Herr Brüggemann vol trots, wijzend op een 
ingelijste oorkonde in de hal, dat hij gedurende 50 jaar “meester kleermaker” was geweest.
Om 17.00 keerden wij terug in café Themme om, alvorens naar de Wijk af te reizen, nog even
gezellig samen te zijn met onze gastheren en gastvrouwen.
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Nog één maal werd samen met Caecilia luidkeels het WIR LIEBEN SEHR IM HERZEN 
gezongen.
Van al wat er die dag gebeurde, maakte koorlid HENK OOSTERVEEN leuke foto’s, die wij 
al de dag erop, maandag, voor de repetitie via een beeldscherm zouden bewonderen. 
Om 18.20 reden we Bösensell weer uit richting de Wijk, nadat we heel enthousiast door onze 
Duitse vrienden en vriendinnen waren uitgezwaaid.
Onze secretaris JAN ZIJLSTRA controleerde nog even of “zijn schaapjes” allemaal in de bus 
zaten. In plaats van 31 telde hij abusievelijk 33 koorleden. Met rode oortjes en een glimlach 
op zijn gezicht merkte hij op: Zijn er twee verstekelingen aan boord?!” Vanzelfsprekend 
werkte dat op de lachspieren van ons allen.
Bij Gasthof Bösing in de omgeving van Gronau-Ost was nog even gelegenheid voor een 
sanitaire stop. Wij hebben hier gesmuld van heerlijke noedelsoep met broodjes rauwe ham en 
kaas. De dorstigen onder ons konden hier nog één maal genieten van een lekker glas bier of 
frisdrank.
Wij kwamen om ca. 22.00 met een heel voldaan gevoel weer aan bij “De havezathe
Allen kunnen we terugzien op een buitengewoon geslaagde en plezierige trip naar Bösensell, 
die zonder twijfel heeft bijgedragen aan de versteviging van de onderlinge vriendschap.
Ten slotte wil ik namens alle koorleden iedereen dankzeggen – maar in het bijzonder onze 
secretaris JAN ZIJLSTRA – die aan de organisatie van deze onvergetelijke dag heeft 
meegewerkt.

Snel Kooij

Wintermarkt
Zondag 7 december j.l. heerste er al vroeg een uitbundige stemming in de Wijk.
Dit kwam vooral door de strakblauwe lucht en de zon die z’n uiterste best deed.
Voor het eerst in de geschiedenis organiseerde de Wijker Ondernemers Vereniging in
samenwerking met de V.T.R.B (de vroegere V.V.V). een wintermarkt.
De meeste middenstanders,een aantal verenigingen en een paar hobbyisten gaven hier acte de
presence.
Wijker Kunst was ook van de partij met de reeds bekende ongeveer  tien meter lange 
sjoelbak, die beschikbaar was gesteld door camping De Vossenburcht.
Honderdvierenzestig liefhebbers deden hun best met de sjoelschijven maar uiteindelijk had 
ons koorlid Louis Timans de hoogste score. Hij mocht de kerstrollade mee naar huis nemen.
Het spelletje kostte 50 eurocent,de opbrengst mag uzelf  berekenen,in ieder geval was onze 
penningmeester er weer heel blij mee.
Namens alle leden bedank ik de enthousiaste vrijwiligers die zich hiervoor ingezet hebben.
Zelf kijk  ik terug op een mooie dag, vooral door de hartverwarmende reacties van de vele 
bezoekers en deelnemers!

Greetje Huisjes
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Agenda

 iedere laatste maandag van de maand: repetitie mannen en vrouwen 
samen om 20.45

 het bestuur van het vrouwenkoor vergadert naar gebleken behoefte 
 het bestuur van het mannenkoor vergadert iedere 1e maandag van de

maand om 20.00

05 januari 04 maandag allen Nieuwjaarsborrel (ook zingen?) 
26 januari 04 maandag mannen Jaarvergadering mannenkoor

19.30 Havezathe jeugdhonk
26 januari 04 maandag vrouwen Jaarvergadering vrouwenkoor  

21.00 Apollohuis.
02 maart 04 dinsdag allen Algemene jaarvergadering
21 maart 04 zondagmiddag allen Lenteconcert, waarna buffet
3 april 04 zaterdag allen Avereester Kunstkring met 

Oklahoma (info Bertus 
Stegeman)

17 april 04 zaterdag, vrouwen Zangersdag Hoogeveen (Bond 
van Koren)

09 en 16 januari 05 zondag allen Nieuwjaarsconcert
3e weekend maart 06 allen 60-jarig jubileum
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Samenstelling besturen en Commissies

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Voorzitter Hendrik Veeningen De 3 voorzitters

Secretaris Dick Vrielink
Penningmeester Lammie Engel

Leden de bestuursleden van 
mannen en vrouwen

Jeugdkoor “de Iekmulder”
Anneke van Asselt
Wietje Nijmeijer

Gerrit van de Meent
Jan Zijlstra
Hilco Vos

Mannenkoor Vrouwenkoor
Voorzitter Jaap Roorda Voorzitster Reina Tijink

Vice-voorzitter Dick Vrielink Vice-voorzitster Lammie Engel
Secretaris Jan Zijlstra Secretaresse : Anneke Westerveen

Penningmeester Arend Hendriks Penningmeesteresse Dini Bult
Lid Louis Timans Lid/2e secr Greetje Huisjes

Muziekcommissie
Voorzitter: Hendrik Veeningen
Secretaris: Jan Tijink
Leden: Betty Feenstra

 Gerda van Oostrum
 Truida Wieken

Arend Hendriks (namens het 
bestuur)
Bert Lammers (dirigent en algemeen 
muzikaal adviseur)

Aktiviteitencommissie
voorzitter: Bertus Stegeman
leden: Engbert Westerd

 Fien Visser

Truida Wieken
Anneke Westerveen

Deze commissie is tevens 
jubileumcommissie en als zodanig uitgebreid met:

Roelof Rooze
Jantje v.d. Woude
Jan Zijlstra (namens het bestuur)
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