
 

Nieuwsbrief eindejaar 2004

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

Van de redactie
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief, gevuld met allerlei lezenswaardige bijdragen van bestuurs- en
andere leden. Ik hoop dat opzet en inhoud tot tevredenheid stemmen. Hoe echter uw oordeel ook 
moge uitvallen, ik wens u allen heel goede feestdagen.

Louis

Het woord van de Voorzitter
De jaarwisseling is een van die momenten in een jaar dat men even stilstaat bij het afgelopen jaar
en vooruitblikt naar het komende jaar.
Na de hervatting van het zangseizoen in augustus hebben we meegewerkt aan een 
jubileumconcert van de Fanfare AMDG uit Beilen in de sporthal aldaar.
Het was een goed concert en volgens aanwezigen in de zaal klonk het uitstekend; voor ons 
koorleden was het moeilijk te beoordelen, want we stonden achter zo’n groot fanfareorkest.
Hoewel dit orkest prima musiceerde, blijft het voor een koor toch altijd moeilijk om dan nog 
volume te maken.
Je kunt je afvragen of dit soort concerten voor de koorleden wel zo bevredigend is.
Inmiddels zijn we op de repetities ook al volop bezig met repertoire voor de jubileumconcerten 
in 2005/2006.
Het nieuwe jaar 2005 zal in het teken staan van de concertreis naar Praag in mei.
Dergelijke concertreizen zijn er bij mijn weten, in het 60 jarig bestaan van “Wijker Kunst” nog 
nooit geweest.
Daarom lijkt het mij prachtig om ook op deze wijze het jubileum luister bij te zetten.
Het is natuurlijk een geweldige ervaring om eens te zingen in een muziekstad als Praag (o.a. 
Mozart, Dvorâk en Smetana hebben er gewoond en gewerkt).
Overigens is de stad zelf ook zeer de moeite van het bekijken waard.
In het najaar van 2005 zal het mannenkoor in een uitwisselingsconcert met Bösensell het 
jubileumjaar in eigen omgeving aanvangen met o.a. de mis in C van Franz Schubert, voor 
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dubbelkoor en blazers; samen met het Duitse koor zal dit concert worden gegeven in de NH kerk 
te IJhorst.
Aangezien het dameskoor een jaar later, in 1946, is opgericht, zal in maart 2006 het eigenlijke 
60-jarig jubileumconcert – voor beide koren - plaatsvinden, ook in de kerk van  IJhorst.
De muziekcommissie is bezig met het uitzoeken van repertoire voor dit concert, waar ook ruimte
zal zijn voor solistisch optreden van met name Alma, onze pianiste, en een externe 
sopraansoliste.
De opdracht die de muziekcommissie zich heeft gesteld is om een programma samen te stellen 
met zoveel mogelijk repertoire dat erg in de smaak is gevallen, uit de periode 1996-2004.
Voor suggesties uwerzijds houdt de commissie zich graag aanbevolen.

Ten slotte moet mij van het hart dat de beide vacatures in de besturen nog steeds niet zijn 
opgevuld: het dameskoor behoeft een nieuwe voorzitter en het algemeen bestuur een secretaris. 
Het kan toch niet zijn dat de zittende bestuursleden die werkzaamheden er maar gewoon bij 
moeten gaan doen?

Ik hoop dat wij er met elkaar  in het komende jaar, wederom iets goeds van maken.

Hendrik Veeningen

Bösensell
Afgelopen zaterdag (11 december) ontving het bestuur van het mannenkoor een vijftal 
bestuursleden van de Männer Gesang Verein “Cäcilia” uit Bösensell, te weten Günther, 
Hermann, Helmut, Josef en Manfred. In de prettige ambiance van herberg Het Vergulde Ros 
werden de  mogelijkheden en onmogelijkheden van het jubileumconcert in het najaar van 2005 
besproken. Bij het ter perse gaan van dit nummer hebben we de definitieve antwoorden vanuit 
Duitsland nog niet terug. Wel kan gezegd worden dat zij hun uiterste best zullen doen om het 
zaterdag vastgestelde voorkeursweekend – zaterdag en zondag 15 en 16 oktober – er bij hen door
te krijgen. In de agenda heb ik die data alvast vermeld, met een vraagteken natuurlijk.

Louis

Nieuws van De Iekmulder
Hilko Vos meldt dat er opnieuw geen nieuws is. Het logo met het vogeltje heb ik maar 
weggehaald. Zodra het weer gaat zingen, plaats ik het weer, met het grootst mogelijke genoegen.

Louis
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De jubileumreis naar Praag
Nadat alle deelnemerslijsten waren gemaakt, gecontroleerd en nogmaals zijn nagekeken, zijn de 
gegevens van een ieder opgenomen in twee lijsten: een voor de reis en een voor de 
annuleringverzekering bij Unive.
De deelnemerslijsten worden zeer binnenkort naar de M.C.T., de touroperator, gezonden en er zal
dan ook, voor hun zekerheid, een aanbetaling gedaan moeten worden.
Over de hoogte hiervan zijn we nog aan het onderhandelen. Het is namelijk niet de bedoeling om
veel geld van te voren te betalen; we kunnen immers ook zelf de rente hiervan wel houden.
Bij Univé ligt het wat anders. Hier moeten we nu al een polis afsluiten en vlak voor het 
vertrek die polis definitief maken, met eventuele aanpassingen in het aantal deelnemers.
We hebben gevraagd naar royalclass-bussen met twee tafeltjes (Dan kan er bijvoorbeeld  gekaart 
worden).
De repetities voor de te zingen stukken zijn in volle gang en er wordt met overgave geoefend; al 
met al staat het er goed voor. 

 
Het raamwerk van de trip ziet er nu als volgt uit:
Donderdag: reisdag, ca. 20.00 uur diner in Pilzen (Tsjechië), in de brouwerij waar de befaamde 
“pils” vandaan komt; daarna door naar Praag.
Vrijdag: bezoeken aan een glasblazerij en aan de Praagse Burcht.
Zaterdag: deze dag staat geheel in het teken van het te zingen concert in de Smetenazaal.
Zondag: open-deur-concert in de Sint-Nicolaasbasiliek, waarbij wij proberen voor elkaar te 
krijgen dat wij om ca. 14.30 uur zingen; 's-avonds gezamenlijk diner met alle deelnemende 
koren.
Maandag: de terugreis, onderbroken door een slotdiner in de buurt van Koblenz.
 
Indien u nog vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn, u kunt altijd even bellen of vragen bij 
Anneke Westerveen 0522-441252 of Jan Zijlstra 0522-442262 b.g.g. 06-29566100.
 
Jan Zijlstra

De Activiteitencommissie
Na het uitkomen van de vorige Nieuwsbrief (zomer 2004) moest het seizoen nog officieel 
worden afgesloten. Dat hebben we gedaan met de slotavond op 5 juli. Maar liefst 75 leden
reisden af naar Dalen, waar de avond werd gehouden. De commissie was erin geslaagd om 
Marianne Koopman en Gilbert den Broeder, haar vaste begeleider, te contracteren. Marianne  is 
een gewichtige, veelzijdige vrouw, die de mannen nog goed kan laten blozen. Zij en Gilbert 
brachten een plezierig en gevarieerd repertoire dat goed bij Wijker Kunst paste. Soms werd er 
zelfs zachtjes meegezongen. Halverwege de avond hebben onder leiding van Bert Lammers het 
vrouwen- en het mannenkoor een aantal liederen uit het eigen repertoire gezongen. Daarna werd 
in korte tijd het lied “Zonlicht, maanlicht” door met Marianne met ons ingestudeerd. De avond 
werd afgesloten met “We ‘ll meet again” van Vera Lynn. Ondertussen hadden we ons te goed 
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gedaan aan een natje en een droogje. Voor ons was het een bijzondere avond en wij hopen dat 
eenieder er net zo van heeft genoten als wij.
De versierde wagen is niet uit de stalling geweest. De commissieleden hebben het dit jaar af laten
weten. Dat houdt in dat we het komend jaar goed voor de dag moeten komen. Het is niet 
eenvoudig om een thema te bedenken dat ook bij ons past. Suggesties in deze zijn van harte 
welkom.
Op zondagmiddag 7 november heeft Engbert Westerd een wandeling georganiseerd, die zeer 
werd gewaardeerd; elders in deze Nieuwsbrief doet een deelnemer daarvan verslag.
Graag wil de commissie van de leden horen wat zij graag georganiseerd willen zien. Meedenken 
is altijd goed en wij staan open voor elke suggestie.

Anneke Westerveen 

Het concert met AMDG in Beilen (13 november jl.)     
Toen wij ja moesten zeggen tegen het verzoek van de jubilerende Fanfare in Beilen, zaten we nog
vol met gemengde gevoelens, voortkomend uit de herinnering van het laatste massale concert in de
Tamboer. Bert hield ons voor dat hij de knoppen van de geluidsversterking zou bedienen, zodat we
niet tegen een muziekmuur hoefden op te zingen. Het werd ja en tijdens de repetities werd het
enthousiasme gaandeweg groter. Ook de verandering van dirigent viel goed. Bert werd Johan en is
nu weer Bert!
Het jubileumpromconcert (75 jaar AMDG) in de volle Drenthehal in Beilen werd een geweldige
avond. De Fanfare speelde op z'n best, had een prachtig repertoire en was erg enthousiast. 
Het grote projektkoor, bestaande uit Wijker Kunst en vele zangers uit Beilen en omgeving had wel
moeite om over de muziek heen in de zaal door te dringen, maar het is gelukt! 
Toen stemkunstenares Greetje Bijma een paar weken later doedelzakgeluiden door de IJhorster kerk
liet schallen, begon in ons hoofd de “Mull of Kintyre” weer te klinken…
Gelukkig bleef het dak op de hal er nog net op, toen we met vereende krachten de triomfmars uit de
Aida lieten horen, en niet te vergeten ”O Fortuna” uit de Carmina Burana.
Het dweilorkest had de zaal voorafgaande aan de jubileumconcert al flink op temperatuur gebracht.
De malletband en de majorettes vulden de openingen tussen de optredens van orkest en koor.
Het podium was prima; we konden er op zitten, volgens mij waren er geen klachten. Erop en eraf
was nogal riskant, maar de ambulance hoefde niemand af te voeren, al waren er wel geruchten in
die richting.
De  proef  op  de  som komt  nog:  hoe  klinkt  de  CD???  Veegt  die  de  klacht  van  Bert  over  de
geluidstechnici in de prullemand? Ja of nee!

Marcus vd Berg
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De fietstocht van het dameskoor
“Gaan we wel of gaan we niet?”  
Dat was de vraag afgelopen voorjaar toen de weergoden ook al vervelend waren en er geregeld roet
in menig mooi uitgedacht plan werd gegooid. 
Er waren twee super gemotiveerde dames uit ons vrouwenkoor die de schone taak op zich hadden
genomen om ons met een mooie fietstocht te verrassen. 
Femmie  Lubberink  en  Ginie  Steenbergen  hadden  alles  in  kannen  en  kruiken,  behalve  de
weersomstandigheden. Voor de dag na Pinksteren hadden ze slecht weer voorspeld: het zou de
slechtste dag van de week worden. Nou wat doe je dan? Juist ja, dan zeg je de hele handel af,
jammer maar het was niet anders. Maar dat je het weer niet kunt vertrouwen, bleek de andere dag
des temeer want wat schetste onze verbazing? Het was een dag vol zonneschijn, dat was dus flink
balen, zeker voor de dames die alles georganiseerd hadden. Maar goed, het was nu eenmaal niet
anders. Uithuilen en wachten op een herkansing. En dat hebben we gedaan, al dreigde het weer
bijna mis te gaan; maar de aanhouder wint, wordt er gezegd, en zo is het ook ons vergaan. 
31  augustus  werd  geprikt  voor  een  nieuwe kans  voor  onze  traditionele  en  altijd  zo  gezellige
fietstocht. 
En zo geschiedde, al was het voor Femmie en Ginie wel weer afzien want ook nu was het weer
allerminst betrouwbaar. En weer kwam de vraag: gaan we wel of gaan we niet? We gingen dus en
het is ons goed bekomen. Met slechts 14 dames (dat is toch eigenlijk veel te weinig voor zo'n groot
dameskoor!)  gingen we met onze fietsies  achter  op onze auto’s  richting Wanneperveen. Lucas
Steenbergen  was  bereid  om  een  aantal  fietsen  voor  ons  te  vervoeren  op  zijn  onvolprezen
aanhangwagen, een rots in de branding. 
In Wanneperveen aangekomen mochten wij onze auto’s parkeren bij de fam. Bomert; daar stonden
ze veilig volgens Lucas en wij geloofden dat blindelings. 
Daar zijn we onze fietstocht begonnen richting De Blauwe Hand, tussen het water door omgeven
met  wuivende rietkragen en  schitterende wolkenpartijen.  Genieten,  de  zon scheen,  het  waaide
stevig maar een kniesoor die daarop let. Zo fietsten we opeens Sint Jansklooster al binnen, alwaar
een onderbreking was om een mooie binnentuin te gaan bekijken. We werden gastvrij ontvangen
met  thee  en vruchtensap en  wij  dachten  wel  te  proeven dat  het  puur  natuur  was  en  door  de
gastvrouw zelf gebrouwen, maar naar later bleek, was het een mix van Aldisapjes en nog wat
andere toevoegsels. Hoe kan een mens zich vergissen! De tuin was prachtig en wat kan er veel in
een kleine binnentuin, wel veel onderhoud, mooi om te zien. 
Vandaar fietsten we door de mooie omgeving van de Giethoornse dreven op het pontje van Jonen
aan, alwaar de gevaarlijke oversteek naar de overkant gemaakt moest worden. Er was veel wind en
sommige dames werden wit om de neus. Maar we hebben het gered en bij de theetuin van Mariet
was het goed toeven. Iedereen had inmiddels zin in koffie of thee met gebak. Dat kon, de veerbaas
die tevens kroegbaas was, had keus uit diverse soorten gebak, namelijk yoghurtaardbeienbavarois
en yoghurtaardbeienbavarois en dus namen we dat en het was heerlijk. Vandaar ging de tocht weer
verder langs mooie fietspaden en er was nog steeds 
geen regen gevallen en al fietsend en kwekkend kwamen we in Giethoorn om in de witte hoeve een
pannenkoek te gaan eten.
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Daar zat Tineke Idema ons op te wachten om met ons mee te eten. Zij zou ook met ons mee gefietst
hebben, ware het niet dat zij haar tanden wat al te enthousiast had schoongemaakt (een mens moet
ook niet overdrijven), zodat er een stuk afbrak en ja dan moet je naar de tandarts en eerlijk is eerlijk
hij heeft het heel mooi gemaakt, zodat Tineke gezellig met ons mee kon eten. En gezellig was het!
Maar toen kwam het: we moesten nog het laatste stuk weer terug fietsen naar Wanneperveen en dat
viel nog niet mee; de dames Femmie en Ginie waren na het eten de kluts helemaal kwijt (teveel
gedronken??). Ze brachten ons helemaal op het verkeerde pad, maar na wat heen en weer te hebben
gefietst, kwamen we toch op het juiste spoor alwaar Lucas als een trouwe hond op ons stond te
wachten.  De  fietsen  werden  vakkundig  op  onze  auto’s  geknoopt  en  zo  konden  we  voldaan
huiswaarts keren. Het was een hele mooie en gezellige middag, we hebben genoten en ik weet
zeker dat ik namens alle dames spreek. Femmie en Ginie, bedankt! Het is dan toch gelukt en goed
dat we gegaan zijn. Enne, de thuusblievers mag ut spiet’n dat ze niet mitte goane bint. 

Anneke  Roorda 

Een wandelimpressie
Op zondag 7 november zou het dan gebeuren, Al lang van te voren was het bekend dat Engbert
en Femmy zouden gaan wandelen. Op zich is dat helemaal niets bijzonders - dat doen ze ’s
zondags  regelmatig  –  maar  ditmaal  hadden  ze  iedereen  die  het  ook  wel  eens  zou  willen,
uitgenodigd om samen met hen een door Engbert uitgestippelde route te lopen. Vertrekpunt “Het
Vergulde Ros” te Halfweg, vertrektijd half twee.
Persoonlijk heb ik geen enkel idee hoeveel mensen zich tevoren hadden aangemeld; een feit is
dat er ongeveer 25 wandelaars aan de tocht begonnen.
Engbert trof het bijzonder, en wij natuurlijk ook: prachtig herfstweer, volop zon en weinig wind.
De wandeltocht was zeer geanimeerd; je loopt dan eens met die te praten, dan weer eens met
iemand anders en dan weer met een groepje bij elkaar, ondertussen genietend van de prachtige
natuur, getooid met de mooiste herfstkleuren. Regelmatig hoor je mensen schaterlachen (zeker
weer een goeie mop verteld).
Ongeveer halverwege “de rit” werd een korte rustpauze ingelast, waar we werden getrakteerd op
fris “of wat anders”.
Al doende vliegt de tijd om en ben je, voordat je er erg in hebt, alweer bij het beginpunt terug. En
wat  is  er  dan  prachtiger  dan  in  een  gezellig  cafeetje  onder  het  genot  van  een  heerlijk
“afzakkertje” over van alles en nog wat bij te praten en te kunnen constateren dat Engbert gelijk
had, want hij zei altijd: ”Dat murre wij iens doen, dat is hartstikke mooi!”
En inderdaad, hij hef geliek e had. 
Engbert en Femmy, bedankt!

Een wandelaar
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De wintermarkt
Gisteren,  zondag  12  december,  stond  Wijker  Kunst  met  de  reuzensjoelbak  in  een  partytent
midden op de de rijbaan van de Dorpsstraat. De belangstelling was goed te noemen; de sfeer
zéker. De 1e prijs, een rollade, ging naar de heer Henk Stellingsman uit Hoogeveen. Hij scoorde
33 punten. Dat was er net één meer dan waartoe onze oud-plaatsgenote Anke Teunissen in staat
bleek. Haar prestatie werd beloond met een krentenwegge.
De opbrengst bedroeg € 96, maar daar moeten de kosten nog vanaf.
Dank aan Engbert en zijn medewerkers!

Louis

Zwerven over de landweg van het leven

13 jaar slechts was ik lid van jullie koor.
Helemaal niet zo lang dus.  op weg
Voor mij echter, was het een zeer bijzondere tijd.  naar weg
Niet alleen heb ik altijd met veel plezier gezongen , 
maar de sfeer, zowel in het dameskoor   een weg
als in het gemengde koor,   met vreugde
was  vond ik  altijd bijzonder plezierig.    een weg
Ik voelde me er ook duidelijk lid, deel van.  met verdriet
Daarbij heb ik ook niet alleen lief,  
maar ook leed met jullie mogen delen.  een weg 
Dat alles maakt, dat ik de tijd in de Wijk,  met geuren 
en speciaal bij Wijker Kunst,   en kleuren
als een zeer dierbaar plekje in mijn hart   voortdurend
meeneem naar Bathmen.  in beweging
Ik dank jullie hier dan ook hartelijk voor  
en wens Wijker Kunst een goede toekomst,  op weg 
met behoud van deze sfeer.  van weg 
En ieder afzonderlijk  “al het beste.”  naar weg

 een weg
Met hartelijke groeten,  als doel
Hetty Bakker

Mutaties in het ledenbestand
Henk Oosterveen, Bertus Bruins en – zoals reeds bleek uit bovenstaande - Hetty Bakker hebben 
hun lidmaatschap opgezegd. We hebben enige hoop dat het niet bij alle drie voor altijd zal zijn.
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Samenstelling besturen en commissies

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Voorzitter Hendrik Veeningen De 3 voorzitters
Secretaris vacature
Penningmeester Lammie Engel
Leden de bestuursleden van 

mannen- en 
vrouwenkoor

Jeugdkoor “de Iekmulder” (op dit moment niet actief)
Anneke van Asselt
Wietje Nijmeijer
Gerrit van de Meent

Jan Zijlstra
Hilco Vos

Mannenkoor Vrouwenkoor
Voorzitter Jaap Roorda Voorzitster Reina Tijink
Vice-voorzitter Jan Zijlstra Vice-voorzitster Lammie Engel
Secretaris Dick Vrielink 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
Roelina Vos
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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

03 januari 05 maandag allen Nieuwjaarsborrel en zingen, in een 
gezamenlijke repetitie (dus mannen:
20.45)

12 januari 05 woensdag Algemeen bestuur
24 januari 05 maandag vrouwen Jaarvergadering, in Apollohuis, 

21.00
24 januari 05 maandag mannen Jaarvergadering, in “De 

Havezathe”, 20.00
20 maart 05 zondag allen Voorjaarsconcert, in kerk IJhorst
04 april 05 maandag allen “De Havezathe” bezet, daarom 

andere repetitieruimte 
09 april 05 zaterdag vrouwen zangersdag in de Tamboer
05 t/m 09 mei 05 Do - ma allen Praag
18/07 Laatste repetitie voor zomerreces
05/09 Eerste repetitie na zomerreces
30 september 05 vrijdag vrouwen Regioconcert, in kerk IJhorst
15-16 oktober 05 (?) Zaterdag + 

zondag
mannen jubileumconcert met Bösensell, in 

kerk IJhorst (zaterdag)
18/03/06 zaterdag allen Jubileumconcert, in kerk IJhorst
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