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

Van de redactie

Bij mijn aantreden als opvolger van Jan Zijlstra in de functie van redacteur ga ik even
terug naar mijn binnenkomst bij Wijker Kunst.  Ik werd ingedeeld bij  de 2e tenoren en
kwam daar te staan naast wijlen Jan Westerhuis. Jan gaf mij graag uitleg bij de muziek en
vooral bij de teksten. Dat hij redacteur van de Nieuwsbrief bleek te zijn, verbaasde mij
niet; hij was immers een man die graag met taal omging. Het is met enige ontroering dat ik
mij realiseer dat ik nu het werk doe dat Jan eerder deed voor Wijker Kunst.
Ik zal aan de opzet van mijn voorganger Jan Zijlstra niet veel veranderen. Een klein beetje
dus  wel:  ik  voeg  een  rubriek  toe,  in  de  vorm  van  een  overzicht  van  besturen  en
commissies.  Het  blijkt  namelijk  vaak  niet  geheel  duidelijk  te  zijn  bij  wie  je  moet
aankloppen voor welk bestuur of welke commissie. Aan het eind van de nieuwsbrieven
treft u daarom steeds een actueel overzicht aan.
Ten slotte wens ik u allen gezondheid en een fijne zomer.

Louis Timans

Het woord van de Voorzitter

Ongeveer  elk  halfjaar  bent  u  gewend  dat  er  een  Nieuwsbrief  van  “Wijker
Kunst”verschijnt, met daarin de actuele gang van zaken binnen de koren.
Er wordt niet alleen terug gekeken op voorbije aktiviteiten, maar ook vooral vooruitgeblikt
naar hetgeen onze vereniging te wachten staat.
Ik denk dat het een goede zaak is om hiermee door te gaan, ondanks het feit dat er wel
eens wat gebrek aan copij is.
Aanvankelijk is de Nieuwsbrief opgezet onder redactie van wijlen Jan Westerhuis en na
diens overlijden is de redactie voortgezet door Jan Zijlstra.
Jan heeft dit nu 4 jaar verzorgd en had al eens te kennen gegeven dat hij er eigenlijk mee
wilde stoppen, omdat hij van zichzelf vond dat hij te weinig journalistieke kwaliteiten had.
Op  de  laatst  gehouden  bestuursvergadering,  heeft  het  nieuwe  bestuurslid  van  het
mannenkoor
Louis Timans zich bereid verklaard deze job  op zich te nemen.
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Op deze plaats wil ik Jan Zijlstra bijzonder dank zeggen voor het vele werk dat hij iedere
keer gehad heeft met het samenstellen van de Nieuwsbrief  en we zien met vertrouwen het
redactiewerk van Louis tegemoet.
Het lopende seizoen is voor onze koren, tot nog toe, succesvol verlopen.
Allereerst hadden we in januari 2 uitstekende nieuwjaarsconcerten, die zeker ook door het
vele publiek zéér op prijs zijn gesteld.
Het  mannenkoor  kon  een  gedeelte  van  haar  repertoire  wederom  uitvoeren  toen  het
meewerkte aan een concert van de gem. zangvereniging Con Amore in Hoogeveen.
Ook zongen zij met Con Amore mee in enkele gemengde stukken, terwijl Bertus Stegeman
en  Engbert  Westerd  hun  tripelkwartet  versterkten  in  de  vertolking  van  Strauss’schöne
blaue  Donau.  De  uitvoering  werd  begeleid  door  Het  Noorddrents  symphonieorkest
Divertimento en pianiste Alma Grooters onder supervisie van dirigent Bert Lammers. De
Goede-Herderkerk was goed bezet, mede doordat er nogal wat leden van ons vrouwenkoor
mee waren gekomen. En dat was fijn.
Op 12 april werd wederom de medewerking van het mannenkoor gevraagd, maar nu door
onze eigen vrouwen.
Het vrouwenkoor had haar jaarlijkse zangersfeest in De Tamboer te Hoogeveen en dit jaar
was de opdracht om zoveel mogelijk samen te werken met andere koren.
Voor veel koren was dit, zo bleek uit het voorwoord van de voorzitter van de Drentse
Bond van Koren, vaak een moeilijk probleem.
Ons vrouwenkoor heeft dat probleem niet, die trekken gewoon een blik mannen open en
ziedaar: een evenwichtig groot gemengd koor staat op het podium en met succes, want de
publieksjury waardeerde ons optreden met het hoogste aantal punten n.l. 324.
Zo kregen we door dit concert, waarover de zangers en zangeressen  zelf niet zó tevreden
waren,  toch  nog  een  positieve  opsteker.  Elders  vindt  u  de  volledige  uitslag  van  deze
zangersdag.
De middag van deze zangersdag hadden de mannen trouwens ook al een optreden in eigen
huis  verzorgd:  ons  trouwe  lid  Bertus  Luten  had  met  zijn  vrouw  Klaasje  de  gouden
huwelijksleeftijd bereikt en zijn zangersvrienden in ’t Vosje uitgenodigd om daarop met
hem en zijn vrouw het glas te heffen. Dat hebben we met veel plezier gedaan, na het
zingen van de Toast van Jan van Poppel, Rosen in Tirol en die Schöne Blaue Donau. Een
fijne middag waarvan niet alleen de Lutens maar ook wij hebben genoten!

Na deze  terugblik richten we ons  natuurlijk  op hetgeen ons  te  wachten  staat  voor  de
toekomst.
Op de korte termijn zijn er dit najaar nog enkele concerten te verwachten.
Allereerst het Wijker feest waarvoor dit jaar weer onze medewerking is gevraagd.
Het  wordt  opnieuw  een  zondagochtendconcert  in  de  tent  waar  ook  Apollo  haar
medewerking aan zal verlenen.
De datum van dit concert is 31 augustus 2003.
Op  8  november  is  er  in  de  sporthal  een  presentatieconcert  van  alle  Wijker  koren  en
ensembles  en de mannen gaan op 23 november nog op bezoek in Bösensell  voor een
matineeconcert.
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Om het toch telkenjare weer terugkerende probleem van tijdsdruk wat weg te nemen, heeft
het bestuur in overleg met de dirigent besloten om in 2004 géén nieuwjaarsconcerten te
geven, maar in plaats daarvan 2 voorjaarsconcerten en  wel op 14 en 21 maart 2004. 
Op langere termijn zit het 60-jarig jubileum van Wijker Kunst eraan te komen en in de
laatste bestuursvergadering is al aan de orde geweest, wat we daaraan zouden kunnen gaan
doen.
De datum voor het jubileumgebeuren is al vastgesteld en wel de derde zaterdag in maart
2006.
Dit lijkt nog ver weg, maar wil je iets goed voorbereiden dan is planning op lange termijn
noodzakelijk.
Voor deze gelegenheid wordt de aktiviteitencommissie tijdelijk uitgebreid  met Jantje v.d
Woude namens het vrouwenkoor en Roelof Rooze namens het mannenkoor, terwijl het
bestuur vertegenwoordigd is door Anneke Westerveen en Jan Zijlstra.
Deze commissie gaat plannen maken en voorstellen doen aan het bestuur.
Mocht u als individueel lid suggesties en ideeën hebben, kom er mee voor de dag, dan kan
de commissie daar rekening mee houden.
De ontwikkelingen rond het kinderkoor De Iekmulder zijn wat minder positief en vooral
door het terugtreden van de dirigente Jannie de Vries, is het aan de begeleidingscommissie
van De Iekmulder en het bestuur van Wijker Kunst, om na het tijdperk Jannie de Vries,
weer iets moois te maken van kinderkoor De Iekmulder..
Elders in dit nummer schrijft Hilco Vos hierover meer.
In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt u deze nieuwsbrief vóór de zomervakantie,
bewaar  hem vooral,  zodat  u  de verschillende  data  van concerten en aktiviteiten,  altijd
paraat hebt.
Rest mij nog om u en de uwen in alle opzichten een goede vakantie toe te wensen, om na
het zomerreces weer onze gezamenlijke hobby, de koorzang met frisse moed te hervatten.

Hendrik Veeningen

Nieuws van De Iekmulder

Zoals u weet zal Jannie de Vries aan het eind van dit seizoen stoppen
als dirigente en drijvende kracht achter de Iekmulder. Het koor zal
afscheid van haar nemen tijdens het zomer/reünieconcert op 21 juni
a.s. in de Ned. Herv. Kerk in IJhorst.
Mede ter ere daarvan wordt er op die dag een reünie voor oud-leden
georganiseerd.  Van  de  135 ex-leden hebben er  zich  nu al  meer  dan 50 gemeld.  Deze
deelnemers zullen zich ook 's avonds op het concert presenteren.
Het bestuur heeft goede hoop dat de continuïteit van de Iekmulder ook volgend seizoen
kan worden gewaarborgd en zal hier binnenkort meer over meedelen.
Jannie de Vries heeft in ieder geval toegezegd dat de medewerking aan het korenfestival
op 9 november in de Wijk vaststaat.
Wij houden u op de hoogte!
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Hilco Vo

De jubileumcommissie meldt zich.

De jubileumcommissie is naarstig op zoek naar foto’s, dia’s of films.
Wij zitten vol ideeën.
Kijk eens in uw fotoalbums naar materiaal.
Ook leuke verhalen of belevenissen zijn van harte welkom.
U doet er ons als commissie een groot plezier mee.
Hopelijk maken we samen het 60-jarig jubileum van Wijker Kunst tot een waar feest.

Roelof Rooze

Nieuwe leden stellen zich voor.

Mijn  naam  is  Age  Kuiphof.  Ja,  in  de  verte  familie  van  HermanTsjuiphof,  de
sportverslaggever  die  als  enige  Nederlander  de  Zweedse  voetballer  Kindvall  steevast
Tsjindvall noemde. 
Sedert februari 2001 woon ik in de Wijk, Oldenhof 19, samen met mijn vrouw in de VUT.
Werkend in het basisonderwijs, komend van Leeuwarden en na aldaar 5 jaar te hebben
gewerkt,  hebben wij  zo  'n  33  jaar  in  Hardenberg  gewoond en  gewerkt.  Ons zijn  drie
kinderen geboren, waarvan er twee in Hardenberg wonen en één in Ruinerwold. 
Wij kozen voor de Wijk als volgende woonplaats, ons bekend van de vele doortochten, om
zijn prachtige ligging en snelle verbinding naar alle kanten. De bewoners van ons nieuwe
dorp doen graag en veel aan cultuur, bleek ons al gauw. Mijn keus voor het mannenkoor
werd (op uitnodiging) gemaakt niet alleen om het zingen van muziek op niveau, maar ook
wel om er in de nieuwe woonplaats "wat in te komen". Voorheen ben ik een aantal jaren
lid geweest van het Hardenbergs Chr. Mannenkoor en leidde samen met een collega een
groot  kinderkoor.  Daarom weet  ik  dat  een optreden van mannenkoor  met  een  "eigen"
kinderkoor het altijd goed doet en een publiekstrekker is van de eerste orde! (tip?) 
Voor het overige: Ik wens de dirigent en alle mannen nog veel zanggenoegen en succes...
Mijn vrouwen ik hopen op een goede tijd van leven in de Wijk. 

Mijn naam is SNEL Kooij, geboren 19 maart 1934 te Krimpen a/d IJssel.
Ik beschik over een opvallende voornaam die – voor zover bekend – zijn oorsprong heeft
in de omgeving Bergambacht/Ammerstol in de Krimpenerwaard. Heel traditioneel werd je
destijds naar je grootvader vernoemd.
Wij  – mijn echtgenote en ik – zijn in februari  2001 in de Wijk komen wonen in een
nieuwbouwwoning op het adres Oldenhof 18.
Wij hebben gedurende 45 jaar in ’s Gravenhage gewoond, waar wij ook ons arbeidzaam
leven hadden. 
Vele  jaren  waren  wij  in  deze  gemeente  lid  van  het  Interkerkelijk  Evangelisatiekoor
“Morgenstond”, een gemengd koor van ca. 100 leden.
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Gedurende en lange periode bekleedden wij binnen dit koor diverse bestuursfuncties. Zelf
had ik het genoegen om gedurende vele jaren te fungeren als 1e voorzitter.
Nu hebben wij inmiddels “onze draai” gevonden binnen de gemeente de Wolden.
Sedert 1 januari j.l. ben ik lid van Wijker Kunst.
Wij hopen binnen deze gemeente vele goede jaren te hebben, waarin het culturele leven
een belangrijke plaats zal krijgen.

Nieuw repertoire mannenkoor
Ten gerieve van de mannen, hieronder mijn vertaling van “Quattro cavai che trottano”   

Vier paarden die draven onder de disselboom, dit is het juiste moment om te vrijen.
Wat een mooie nacht is het toch, we gaan met Lisetta in het bootje en met haar vrijen.
Ga voor  het  raam staan,  brunette,  o  schone brunette,  dan zullen we gaan vrijen  in  het
heldere licht van de maan.
Brunette, jij bent lief, de liefste onder de schone vrouwen, schoon als de sterren, om mee te
vrijen. 
En wij, die soldaten zijn, houden van wijn, maar meer nog van mooie vrouwen, om mee te
vrijen. 

Mannen, ik verwacht nu wel wat meer begeestering bij de uitvoering van dit lied van de
soldaten uit Ticino, Zuid-Zwitserland.

Louis Timans

Prins Bernhard Fonds

De opbrengst van de collecte waarvoor in mei door ons is gelopen, bedraagt liefst € 946.
Daarvan komt 1/3 deel ten gunste van de vereniging. Voorwaar een mooi resultaat.
Er waren nogal wat klachten over de indeling van de routes. Dat zal de volgende keer
beter zijn.
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Uitslag  van  de  zangersdag  van  het  vrouwenkoor  op  12  april  2003  in  de  Tamboer  te
Hoogeveen.
1. Dameskoor/Mannenkoor Wijker Kunst 324,5
2. Drents Triple Kwartet / NAM-Koor 320
3. Liesterkrallen /Melody Singers / Koor van Nu / Nameless 318
4. Amicitia et Cantus / Advendo 316
5. Cantemus Domino / Klijndijk / Loozangers 311
6. Gem. Zangver. Sleen / Jongbloedvaarders / Ozewiezewoze 305,5
7. Kunst naar Kracht / Popkoor 2000 305,5
8. Zanglust Elsloo / Gem. Zangver. Frederiksoord 292
9. Gem. Zangver. Exloo / De Kerkklok, Valthermond 286
10.Dameskoor Allegria 283,5
11. Dameskoor Noordwolde / Steenwijk 282
12. Gem. Zangver. Gieten 277,5
13. Vriendenkring / Gem. Zangver. Norg 275
14. Dameskoor Taveno / Kerkkoor Oosterhesselen 269,5
15. Noaberkoor Nuis 258,5
16. Vrouwenkoor Emmer Compas 236
17.Crescendo / TOGO 218

De fietstocht 2003 van de mannen
Op 18 mei te 9.00 uur vertrekken we richting Staphorst, waar we bij elkaar komen. Allemaal 
de fiets op de auto of de kar, rijden we naar Hattem, waar we de auto’s op een grote 
parkeerplaats zetten. En dan is er koffie met koek, de organisatie had dit meegenomen. 
Wanner Jan en Reina ook zijn gearriveerd en koffie hebben gehad, vertrekken wij. We fietsen 
de Leemculeroute. Zo nu en dan zit-staat-ligt er een cameraman in de struiken om ons te 
filmen. Onze eerste stop voor koffie met appelcake is in Veessen. Het is mooi weer, dus zitten
we met z’n allen op het terras aan de IJssel. We vervolgen de route richting Heerde. Bij het 
Heerderstrand houden we een lunchpauze; hier worden de meegebrachte boterhammen 
opgegeten en kunnen we de benen strekken, want die zadels, o wat voelen we die soms. We 
fietsen nu een tijd in het Zwolsebos, de verharde paden gaan over in zandpaden; dit fietst wel 
iets zwaarder, dus op tijd een stop. Bertus heeft een aantal jaren geleden een spel gemaakt dat
we nu gaan uitvoeren. Het heet “Dobbelsteen gooien” en is lang niet gemakkelijk.. We 
worden verrast door een flinke regenbui, dus de regenpakken zijn niet voor niets 
meegenomen.. Tijdens de prijsuitreiking drinken we een borreltje, dat door de organisatie is 
meegenomen.. We gaan op weg voor het laatste stuk van de tocht; het regent nog even maar 
we hebben er weinig last van in het bos. Het eindpunt van de tocht is restaurant “De 
Ridderhof” in Hattem, waar een buffet voor ons klaar staat dat we ons goed laten smaken. Na 
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een dankwoord van Jaap Roorda wenst Bertus eenieder een goede thuiskomst.
Tot volgend jaar.

Bertus en Dinie en Engbert en Femmie.

Agenda

 iedere 3e maandag van de maand: repetitie mannen en vrouwen 
samen om 20.45

 het bestuur van het vrouwenkoor vergadert naar gebleken behoefte 

02 juni 03 maandag bestuur 
mannen

Vergadering 

09 juni 03
2e Pinksterdag

maandag allen geen repetitie

21 juni 03 zaterdag Iekmulder Afscheidsconcert Jannie de Vries 
in kerk IJhorst

30 juni 03 maandag allen Laatste repetitie, in Giethoorn
11 augustus 03 maandag allen Hervatting repetities
31 augustus 03
Wijker feest

zondag allen Concert in de tent

20 september 03 zaterdag vrouwen regioconcert in Havelte 
(Liesterkrallen)

31 oktober 03 vrijdag allen feestavond
08 november 03 zaterdag allen concert “van A tot Z” in de 

sporthal (alle koren en corpsen)

23 november 03 zondag mannen matinee in en met Bösensell
14 +21 maart 04 zondag allen Lenteconcerten   
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

Voorzitter Hendrik Veeningen
Secretaris Dick Vrieling

Penningmeester Lammie Engel
Leden de bestuursleden van

mannen- en vrouwenkoor

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
Betty Feenstra
Gerda van Oostrum
Truida Wieken
Arend Hendriks (namens het bestuur)
Bert Lammers (dirigent en algemeen muzikaal adviseur

Aktiviteitencommissie
voorzitter: Bertus Stegeman
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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