
 

Nieuwsbrief juni 2004

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

Van de redactie
Het zomerreces nadert en u hebt nog een nieuwsbrief te goed. Hij valt nogal dik uit, mede 
doordat het bestuur u niet wil onthouden hoezeer met name haar secretaris zich heeft 
ingespannen om onze gewaardeerde 1e tenor, spreekstalmeester en muziekcommissaris te 
helpen aan de culturele prijs van Drenthe 2004. Het heeft niet mogen baten, zoals u bekend 
zal zijn. Van de jubileumcommissie neem ik de informatie over die Jan Zijlstra ons op de 
gezamenlijke repetitie van 14 juni heeft verstrekt en toegelicht: het Korenfestival in Praag; 
het formulier voor opgave laat ik achterwege, om redenen van ruimte. Verder vindt u 
bijdragen in de onderhand bekende rubrieken. Eentje past daar niet in, die van Annie 
Hogerheijde, maar wat zou het fijn zijn als ik van zulke ontboezemingen een speciale rubriek 
kon maken; een titel zou kunnen zijn “Persoonlijke ervaringen met muziek” Ik wacht uw 
reacties en bijdragen met grote belangstelling af.
Vooraleerst een prettige zomer gewenst! 

Louis Timans

Het woord van de Voorzitter
Zo halverwege het zangseizoen is het een mooie gelegenheid om eens even terug te kijken op
wat zich tot nog toe heeft voorgedaan binnen onze vereniging en ook naar wat er nog staat te 
gebeuren.
Wij hebben op 21 maart een mijns inziens zeer geslaagd Lenteconcert gegeven, dat ook door 
het publiek zeer op prijs is gesteld.
Het bestuur heeft dan ook besloten om dit het volgend jaar op dezelfde wijze te doen, dus 
opnieuw in het voorjaar en weer in de kerk.
Wij hebben ook al een meerjarenplanning gemaakt mede met het oog op het naderend 60-
jarig jubileum.

Nieuwsbrief juni 04 Wijker Kunst 1

mailto:a.l.timans@consunet.nl


Voor de mannen geldt dit al in 2005 en zij zullen er in november 2005, in de vorm van een 
uitwisselingsconcert met Bösensell, aandacht aan schenken.
Omdat het vrouwenkoor een jaar later, in 1946, is opgericht, zal het uiteindelijke officiële 
jubileum - voor mannen en vrouwen -  in 2006 gevierd worden, in ieder geval met een 
jubileumconcert; de jubileumcommissie zal de verdere plannen uitwerken.
De muziekcommissie heeft in ieder geval al repertoire uitgezocht en ik kan u verklappen: het 
wordt iets bijzonders. (misschien wel in andere zin “bijzonder” dan de voorzitter op het moment van 
schrijven vermoedde; hij had nog geen weet van Praag. Red.)

Zoals u ziet wordt er binnen de vereniging door bestuur en commissies flink doorgewerkt om 
de vereniging goed te laten functioneren. Gelukkig kunnen wij dit nu nog doen dankzij het 
feit dat een behoorlijk aantal mensen een aantal vrije uurtjes besteedt aan het 
vrijwilligerswerk van een bestuursfunctie of van het lidmaatschap van een commissie.
Toch moet mij van het hart dat het niet allemaal botertje tot de boom is; met name de 
invulling van bestuursfuncties wordt steeds problematischer.
Op dit moment is de functie van algemeen secretaris vacant en is het moeilijk, zo niet 
onmogelijk om deze post ingevuld te krijgen.
Daarnaast treden er volgend jaar bij het vrouwenkoor 2 bestuursleden terug en het huidige  
bestuur van de vrouwen is er nog niet in geslaagd om nieuwe kandidaten te vinden.
Ik ben mij ervan bewust dat dit probleem bij vrijwel alle verenigingen speelt, maar dat hoeft 
niemand ervan te weerhouden om zijn of haar verantwoording te nemen en zich beschikbaar 
te stellen  voor een bestuursfunctie.
Zonder een goed bestuur kan geen enkele vereniging draaien en het zou toch van de gekke 
zijn als een bloeiende vereniging met 60 vrouwen en 40 mannen, geen bestuursfuncties 
ingevuld zou kunnen krijgen!
Als deze ontwikkeling zich voortzet, is het niet ondenkbaar dat het vrouwenkoor zichzelf zal 
moeten opheffen omdat er geen bestuurderspotentieel, beschikbaar is.
Het spijt mij dat ik dit voorwoord voor deze nieuwsbrief  in mineur moet afsluiten, maar u 
kunt er zelf voor zorgen dat mijn volgende stukje in majeur zal kunnen klinken….

Hendrik Veeningen 

Nieuws van De Iekmulder
Er is geen nieuws. Het koor is in (diepe?) slaap. 
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Lief en leed
Behalve  het  60-jarig  huwelijksjubileum  van  Klaas  Jansen  dat  we  op  6  maart  mochten
meevieren, heb ik in deze rubriek niets te melden. Dat is enerzijds jammer; anderzijds maar
goed ook. 

Mutaties in het ledenbestand
Tot zijn spijt heeft Gjalt v.d. Wal zijn lidmaatschap moeten opzeggen.

Uitslag van de publieksjury van het zangersfeest op 17 april in Hoogeveen
1 “Advendo”, Hooghalen 89 punten
2 Barbershopkoor “The swinging stones” , Steenwijk 87,5
3 “Het Rodens mannenkoor”, Roden 84
4 Dameskoor “Emmer Kompas”, Emmercompascuum

Dameskoor “Wijker Kunst”, de Wijk
Gemengde zangvereniging Norg

81

7 “The Melody Singers”, Meppel 80
8 Dameskoor “Koor van nu”, de Wijk 79
9 Popkoor “Session”, Gieten 77,5
10 “Tonegido”, Gasselte 73,5
11 “Cantemus Domino”, Emmen 71,5
12 Popkoor “Nameless”, de Wijk

“Kunst naar Kracht”, Ruinen
71

14 Gemengd Koor Frederiksoord
Mannenkoor Uffelte
“Trianthakoor”, Assen

70,5

17 Dameskoor “Allegria”, Vledder 70
18 Gemengde zangvereniging Exloo

Smartlappenkoor Hoogeveen
69

20 “Popkoor 2000”, Ruinen 67
21 “Zanglust”, Elsloo 65
22 Shantykoor “De Naoberzangers”, Nieuw Amsterdam 63
23 “Con Amore”, Oosterhesselen 62
24  Dameskoor “DIO”, Koekange 61,5
25 Shantykoor “De Jongbloedvaarders”, Sleen 59,5
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Nieuwe leden stellen zich voor
Dit keer ben ik aan de beurt om mij aan u voor te stellen. Welnu, mijn naam is Bertus Bruins. 
Ik ben opgegroeid in Broekhuizen, een gehucht dat ligt tussen Rogat en Koekange. “Oeze 
skoele” was de openbare school in Koekange, op de plek waar tegenwoordig de 
brandweerkazerne is. Na de lagere school ging je dan automatisch voor voortgezet onderwijs 
naar Meppel. De ambachtsschool, dat leek me wat en vooral metaal vond ik als jong ventje al 
mooi. Met het diploma op zak trad ik in dienst bij een firma te Leeuwarden als hulpmonteur 
in de centrale-verwarmingsinstallatietechniek. Nog altijd heb ik iets met metaal en 
verwarming; toch is dit niet mijn vakgebied gebleven. Door studies te volgen kwam ik op 
kantoor en ging daar werktuigbouwkundige installaties ontwerpen; nu rekende en tekende ik 
dus veel. PTT Telecom was mijn volgende en laatste werkgever; de laatste jaren had ik daar 
de functie van coach / opleider van computergebruikers. Dan komt er een moment dat het 
werken niet meer nodig is en je een andere tijdsinvulling zoekt. Tuinieren en knutselen is 
mooi, maar je moet er wel van houden. Onze buurman Louis T vroeg of de zang niet iets voor
mij was; na enige aarzeling ben ik aan het handje met hem meegegaan. En ik moet u zeggen: 
het viel mij reuze mee, tot op heden heb ik er veel plezier aan mogen beleven, vooral het 
meerstemmig zingen geeft mij een goed gevoel. 

De Activiteitencommissie
Na overleg met Anneke Westerveen van de commissie verzorgt uw redacteur deze keer deze 
rubriek.
Door het achterwege blijven van de nieuwjaarsconcerten kreeg de  eerste repetitie in het 
nieuwe jaar een ander karakter: de wensen “moesten” nog worden uitgewisseld. De 
commissie heft hieraan een feestelijk tintje gegeven door rond te gaan met schalen vol hartige
hapjes. Een sympathiek initiatief op het juiste moment.
In april organiseerde de commissie een brunch in aansluiting op het lenteconcert. Helaas had 
menigeen te klagen over kwaliteit en prijs van het gebodene. De inmiddels ontstane traditie is
het niettemin waard te worden voortgezet.
De fietstochten van vrouwenkoor en mannenkoor kenden een zeer wisselend succes; ik 
verwijs u naar de respectievelijke verslagen hieronder.

De fietstocht van het vrouwenkoor
Op weerberichten moet je soms niet afgaan, zo bleek  dinsdag na Pinksteren, toen de 
vrouwen zouden fietsen. De berichten voor die dag waren dermate slecht dat de 
commissie de tocht afblies. En hoe was het die dag met het weer? Prachtig! Het viel dus 
alleszins mee, maar de commissie zal er een vervelend gevoel aan hebben overgehouden. 
Volgend jaar beter. Gelukkig kwam de tocht voor de mannen nog; hebben daar nu meer 
vrouwen dan gewoonlijk aan meegedaan?
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De fietstocht van het mannenkoor
Op zondag 6 juni des morgens om 9.00 verzamelden bij de Havezate 34 personen zich. 
Allen met een auto met de fietsen erop. We vertrokken richting Beilen. 
Bij het gemeentehuis parkeerden we de auto's en maakten ons startklaar. De 
fietscommissie had koffie en koek meegenomen. Jaap en Anneke Roorda kwamen daar 
ook al snel bij ons, ze hadden wat vertraging die morgen, maar waren wel een kalf rijker; 
gelukkig waren ze op tijd voor de koffie. 
De route ging via rustige wegen en fietspaden richting Westerbork en Orvelte. Hier 
hadden we onze eerste stop. ledereen was 45 minuten vrij om te doen wat hij of zij wilde. 
Sommigen gingen wat drinken op een terras en anderen gingen Orvelte bekijken. We 
vervolgden onze route en de volgende stop was de plek waar we de meegebrachte 
broodjes gingen eten, een picknickplaats in de boswachterij Schoonloo. Hier stonden 
enkele banken en lagen vele grote keien. ledereen had een plekje en de boterhammen 
smaakten prima, zo lekker in de zon. 
Weer op de fiets vervolgden onze route naar de volgende stop, een "speelplaats", een 
zandbak plus veel groen, Blankeveen geheten. Hier gingen we hetjaarlijkse spel spelen. 
Bertus heeft dit spel ooit gemaakt en wij vermaakten ons er ook nu goed mee. Jan en 
Reina Tijink gingen ons hier verlaten vanwege andere verplichtingen; ze kregen een 
routekaart mee en konden zo terug naar Beilen waar de auto stond. Het spel wordt 
gespeeld in 4 groepen van 8 personen. Net zoals vorig jaar werd het spel gewonnen door 
Albert Scheper. Zijn prijs was dat hij toegezongen werd door de koorleden. De 
fietscommissie had een vloeibare versnapering bij zich die ieder goed smaakte. Alles 
werd opgeruimd en we vervolgden onze tocht richting Zwiggelte, waar we een terrasje 
pikten, lekker buiten met z'n allen in de zon. De tocht ging verder richting Beilen waar we
de fietsen weer op de auto plaatsten. Enkele leden waren erg nieuwsgierig waar we 
zouden gaan eten. Bertus en Engbert hebben dit de gehele dag geheim gehouden, maar 
voor we weer vertrokken, meldden ze dat we gingen eten in Spier, in het Schottingshuis. 
De commissie had hier een zaal gereserveerd voor het koor. Eerst een paar drankjes en 
dan mocht de soep erin want iedereen had trek. We hebben ons het diner goed laten 
smaken.
Na afloop werd de fietscommissie bedankt voor haar werk door de voorzitter van het 
mannenkoor, Jaap Roorda. Het zat er weer op voor dit jaar en iedereen ging weer 
huiswaarts.
De fietscommissie hoopt volgend jaar weer een tocht uit te zetten en natuurlijk ook dat 
iedereen dan weer mee gaat.
Bedankt voor jullie deelname. 

Bertus en Dinie Stegeman, Engbert en Femmy Westerd. 
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Nieuws van de jubileumcommissie
In de commissie heeft Jantje v.d. Woude haar plaats afgestaan aan Roelina Vos.

En dan – nogmaals - de info over Praag 2005 die u op 13 juni tijdens de repetitie 
al heeft ontvangen:

Zoals u allen zult weten viert onze zangvereniging in 2005 (mannenkoor) en in 2006 
(vrouwenkoor) het 60 jarig bestaan.
Er is op de laatste alg. ledenvergadering een jubileumcommissie ingesteld die de taak kreeg 
uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om dit heuglijke feit gepast te vieren.
Verschillende mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, totdat er een prachtige folder werd 
ontvangen van MCT (Muziek & Cultuur Tours) een reisorganisatie uit Maastricht.
Zij bieden ons aan deel te nemen aan de Internationale Praagse Korendagen 2005 met 
deelname van ca 500 zangers uit div. landen van Europa. Die worden onder meer beoordeeld 
door een internationale vakjury, die ons na 3 à 4 weken zal laten weten wat hun mening is 
over onze prestaties.
Dit brengt ons direct tot het unieke van het geheel, wij kunnen deelnemen met zowel het 
vrouwenkoor als het mannenkoor maar ook als gemend koor en van alle drie krijgen we een 
beoordeling.
De jubileumcommissie vond dit een voor Wijker Kunst unieke en binnen ons jubileum zeer 
gepaste mogelijkheid om in gezamenlijkheid iets leuks en tegelijk cultureels te doen, en dat 
in een geweldige ambiance. Zo enthousiast werden we dat wij bij het bestuur mandaat hebben
gevraagd om te proberen dit rond te krijgen.
Er kan gezongen worden in verschillende kerken in Praag, maar het hoofdoptreden is op 
zaterdagmiddag in de Smetenazaal waar we ook beoordeeld zullen worden (zie ook de 
indeling op zaterdag in het voorlopige schema). 
Ons zangblok is aansluitend en zal ca 50 min. zijn. 
Verder worden we steeds met dezelfde bus met dezelfde chauffeur gebracht en gehaald.
Wij als Wijker Kunst kunnen allen ondergebracht worden in hotel Pramen daar dit hotel  
afdelingen kent van 2 en 3 sterren. Het verschil hiertussen komt straks nog aan de orde. Het 
hotel ligt vlakbij de metro.
De jubileumcommissie vraagt u vriendelijk dit voorstel rustig en in zijn geheel te lezen, met 
uw evt. partner te bespreken en ons te laten weten waar uw voorkeur naar uit gaat.  

Donderdag 5 mei (Hemelvaart);
Gereisd wordt met een touringcar, met alles erop en eraan, van de organisatie MCT en we 
worden gehaald uit De Wijk. Vertrek ca 06.00 uur. 
We houden de hele reis dezelfde chauffeur. 
We reizen rechtstreeks naar Praag, d.w.z. geen verzamelpunt of overstap.
De reis tijd zal ca 12 uur zijn en er wordt om de ca 3 uur gestopt.
Voor deze eerste dag in de bus dient u zelf voor eten en drinken te zorgen; er is in de bus wel 
koffie, thee en frisdrank te koop.
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Bij aankomst in Pilzen om ca 17.00 uur staat er in het restaurant van de Urquell-brouwerij 
een diner klaar voor ons.  Hier voegt onze reisleider zich bij ons; hij blijft alle dagen bij ons.
Aansluitend naar het hotel in Praag, aankomst ca 20.00 uur.

Vrijdag 6 mei.
08.00 uur. Na het gevarieerde ontbijtbuffet, staat om 09.00 uur onze Nederlandstalige gids 
klaar voor een boeiende verkenning van Praag, de Altstadt of de Praagse Burcht.
De bus parkeert achter de Lorettakerk en dan loop je naar beneden via de bekende brug.
Dit duurt ca 3 uur en er wordt een koffiepauze ingelast.
Vanaf ca 12.00 uur kunt u uw tijd vrij besteden; u moet zelf voor de lunch zorgen.
Om ca 18.30 uur wordt het diner gereserveerd in een besproken lokaliteit.
Mogelijkheid ‘s avonds een voorstelling te bezoeken; dit moet vooraf opgegeven worden.

Zaterdag 7 mei,
Hoogtepunt van onze reis, optreden in de fameuze Smetana Concertzaal.
Vertrek 10.00 uur naar het monumentale Obecnì Dům.
Om 11.00 uur begint de openingsceremonie, opgeluisterd door een optreden van het Prague 
Philharmonic Choir, in aanwezigheid van tal van genodigden onder wie Vaclav Havel en 
echtgenote.
Na de lunch wordt er vanaf 13.00 uur gezongen tot ca 18.00 uur.
Tijdens dit zangfestival kunt u vrij in- en uitlopen: u hoeft niet per se naar alle koren te 
luisteren.
Aansluitend is er een diner naar keuze in het hotel of in de stad.
Voor een omkleedruimte en een ruimte voor het inzingen wordt gezorgd.
Iedere deelnemer krijgt een programmaboekje.

Zondag 8 mei,
Vrij tot ca 12.00 uur.
Indien er belangstelling is kan het geregeld worden dan we ergens in de stad een kerkdienst 
opluisteren met zang.
Ook is het mogelijk om ‘s middags deel te nemen aan een Open Door Concert in de Sint-
Nicolaasbasiliek, een schitterende entourage, veel publiek, prachtig.
Het is ook mogelijk om het centrum van Praag te verkennen of om met de bus naar 
Theresienstadt te gaan.
‘s Avonds worden we gehaald door de touringcar voor een groots afscheidsdiner, waarbij alle 
festivalkoren van de partij zijn; muzikale medewerking wordt verleend door de Burgkapelle. 
Deze Burgkapelle wordt onder meer ingezet bij staatsontvangsten, maar is ook goed thuis in 
stemmingsmuziek.
Ook wordt er die avond een oorkonde uitgereikt aan de deelnemende verenigingen.
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Maandag 9 mei,
Laatste dag van een onvergetelijke koorreis.
Eerst ontbijten, daarna uitchecken uit het hotel.
09.00 uur vertrek richting Nederland met regelmatige stops voor koffie en lunch.
Mogelijkheid om op de terugreis nog gezamenlijk te dineren op het 
“Weingut Maischeiderhof” met wijnproeverij in de buurt van Koblenz.
Om ca 22.00 uur zijn we dan weer in de Wijk, boordevol indrukken en vele mooie ervaringen
rijker.

Dit is het programma in grote lijnen, maar er zijn vele mogelijkheden dit nog te veranderen, 
aan te passen zoals we het willen.

Dag-tot-dagprogramma met keuze mogelijkheden.
Vaste Nederlandstalige reisbegeleider.
Familie en aanhang van het koor kunnen meereizen.
Comfortabele hotelaccommodatie ( 3 of 2 sterren)

Prijzen Hotel Pramen

3 – sterren 2 - sterren
-eigen badkamer met bad/douche/toilet/föhn -per twee kamers ruime badkamer
-per kamer twee gescheiden bedden met douche/toilet
-kamer voorzien van kleuren-tv en telefoon.

Per persoon; toeslag eenpersoons kamer
Hotel*** 5 dagen €  325,00 €  42,00
Hotel** 5 dagen €  279,00 €  32,00

Hotel*** 4 dagen €  275,00 €  31,00
Hotel** 4 dagen €  249,00 €  24,00

Naar keuze; afscheidsdiner tijdens terugreis, per persoon€  13,00

Voor de goede orde: we moeten ons goed realiseren dat de genoemde prijzen per persoon 
zijn, incl. ontbijt en diner en dat de lunch voor eigen rekening is.
Een lunch kost in Praag ca € 6,00.    
Ook zal er ongetwijfeld zakgeld nodig zijn voor de div. versnaperingen die u her en der 
gebruikt 
Ons advies is om zelf een reis- en annuleringverzekering af te sluiten.
Bij diëten, opgeven wat men wèl mag eten.
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Een persoonlijke evaring met muziek
De Koningin-Elisabethwedstrijd in België

De Koningin-Elisabethwedstrijd is omstreeks 1951 in het leven geroepen door Koningin 
Elisabeth, de toenmalige echtgenote van koning Albert I. 
Zij was zeer geliefd bij het volk, vooral door haar menslievend optreden in de eerste 
wereldoorlog.
Door haar grote muzikale belangstelling (zij was zelf violiste) is deze wedstrijd uitgegroeid 
tot een wereldwijd evenement waar vele jonge musici en zangeressen en zangers hun kunnen 
tonen.
Er zijn drie disciplines: viool, piano en zang.
Dit jaar in mei was het zangconcours. Oplettende tv-kijkers hebben dit op de Belgische 
televisie kunnen volgen. Twaalf finalisten streden toen om de prijzen. Uiteindelijk waren er 
zes “laureaten” die behalve geldprijzen ook concerten en cd-opnamen kregen. Een van die 
concerten was eerste pinksterdag met het symfonisch orkest van de Vlaamse Opera in De 
Singel in Antwerpen. Ik had het geluk dat mijn zoon Peter in dit orkest speelt als altviolist en 
hij heeft mij een kaartje bezorgd. Het was een onvergetelijk concert met een gevarieerd 
programma.
Een Poolse, Canadese, een Moldavische zangeres en twee Belgen wisselden elkaar af met 
aria’s van Mozart, Bellini, Rossini, Puccini en vele anderen.

Annie Hogerheijde

Culturele prijs van Drenthe 2004 
Het bestuur heeft zich in de vorm van de onderstaande brief, opgesteld door secretaris Dick 
Vrielink, ingezet om ons lid Jan Tijink voor te dragen voor deze prijs. Inmiddels is bekend 
geworden dat onze inzet zonder resultaat is gebleven: de prijs is toegekend aan literair-
historicus Henk Nijkeuter. Het zij zo.
Uw redacteur is er overigens van overtuigd dat de hem eigen bescheidenheid Jan ervan zal 
weerhouden om na lezing van deze brief binnen ons koor met de borst vooruit te gaan lopen.

Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe
t.a.v. mevr. E den Engelsman
Stafgroep Cultuur en Welzijn
Postbus 122
9400 AC Assen

Zuidwolde, 7 december 2003

Geacht College,
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Het Algemeen Bestuur van de Muziek- en Zangvereniging “Wijker Kunst” te De 
Wijk heeft in haar vergadering van 19 nov. j.l. besloten dhr. Jan Tijink ( Prins 
Clauslaan 1, 7957 CE te De Wijk) 
voor te dragen als kandidaat voor de Culturele Prijs van Drenthe 2004 
vanwege zijn grote verdiensten voor de cultuur in Drenthe.

Overeenkomstig het door u opgestelde reglement willen wij dit als volgt 
toelichten.

Discipline: 
De verdiensten van dhr. Tijink betreffen de muziek en de taal.

Motivatie artistiek:
Jan Tijink maakt gedurende tientallen jaren deel uit van:
Het mannenkoor van “Wijker Kunst” te De Wijk (bijna 20 jaar)
De Koninklijke Muziekvereniging “Apollo” te De Wijk (meer dan 25 jaar)
Het “Drents Senioren Orkest”.(actief lid en voorzitter ca 14 jaar)

Zijn bijdrage aan deze muziekgezelschappen is buitengewoon te noemen. Zo 
geeft hij regelmatig muziekles aan de leden van het mannen- en vrouwenkoor en
is lid van de muziekcommissie die het repertoir van de koren samenstelt in 
overleg met de dirigent.

Daarnaast weet hij door zijn presentatie bij Radio Drenthe ( met name in het 
wekelijkse programma ‘Muziekprofiel’) belangstelling te wekken voor muziek in 
het algemeen en voor koormuziek en muziek van Harmonie- en Fanfare- 
orkesten in het bijzonder. 
Zijn speciale aandacht voor jonge muzikanten en zangers die hun muziekale 
vorming voortzetten aan muziekschool en conservatorium heeft ongetwijfeld een 
positieve invloed op de participatie aan koren en orkesten en dus aan de 
muziekcultuur en is zeer te waarderen.
Dat hij in deze presentatie de drentse taal zo vanzelfsprekende gebruikt is ook te 
waarderen.
Het gegeven dat Jan Tijink binnenkort 70 jaar wordt en hij de presentatie van 
‘Muziekprofiel’ zal beeindigen, waardoor een belangrijk verlies voor de Drentse 
Cultuur dreigt, vormt mede aanleiding juist op dit moment hem als kandidaat aan 
te melden.

Motivatie belang voor Drenthe:
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Het belang voor Drenthe is vooral gelegen in de jarenlange promotie van koren 
en orkesten in heel Drenthe o.a. via het hiervoor reeds genoemde programma 
‘Muziekprofiel’(vanaf 1989). 
Daarbij laat hij zowel de amateurkoren en – orkesten uit Drente zelf horen, maar 
ook hoe professionele uitvoeringen klinken. 
Zo stimuleert hij deelname aan en waardering voor amateuristische 
muziekbeoefening voor de talloze koren en orkesten in heel Drenthe.
Ook het bespreken en aankondigen van concerten in heel Drenthe vormen een 
vast en gewaardeerd onderdeel van het programma op zaterdagavond, wat een 
sterk wervende betekenis heeft voor het bezoek van die concerten.
Alle koren en orkesten (In elk dorp zijn dat er, zoals u weet, meerdere met in 
totaal een zeer groot aantal actieve drentse muziekbeoefenaren) weten dat zeer 
te waarderen.
Dat hij voor de feitelijke presentatie van die concerten heel vaak gevraagd wordt 
en beschikbaar is, laat zijn grote betrokkenheid daarbij nog eens extra zien. Bij 
de presentatie kan hij, als voormalig hoofdonderwijzer, het niet laten wat 
educatieve waarde in die presentatie te mengen, waardoor niet alleen de titels 
genoemd worden maar ook enige achtergrond van muziek en componist 
overgebracht wordt. 
Ook in die presentatie maakt hij door het gebruik van de drentse taal duidelijk dat
het steeds weer gaat om een autentieke culturele gebeurtenis, waarbij de 
mensen trots kunnen zijn op hun prestaties en hun eigen taal en cultuur.
In het radio-programma op zondagmorgen (‘Veur de preek’) weet hij de 
belangstelling voor muziek te koppelen aan een inhoudelijke verdieping door z’n 
gesprekken met predikanten over muziek en meer filosofische of 
levensbeschouwelijke onderwerpen.

Belangrijke initiatieven:
Jan Tijink was in de afgelopen jaren mede-initiatiefnemer voor een aantal 
culturele evenementen zoals:  
de productie van een CD met muziek van Drentse Koren (in 1999)
het ‘Requiem voor de 20 ste eeuw’ (met concerten in Assen, Emmen, Hoogeveen
en Meppel door een groot gemengd koor  samengesteld uit leden van allerlei 
koren uit Drenthe, versterkt met professionele solisten)
het concert ‘Voices and Music’ in de Tamboer te Hoogeveen van een drietal 
koren uit Beilen, Hoogeveen en De Wijk  en ‘Apollo’ uit De Wijk (in 2001)
de maandelijkse concerten in de Ned. Herv. Kerk te IJhorst (elk jaar in de 
wintermaanden)
de oprichting van ‘Het Byzantijnskoor Drenthe’ (october 2003)
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Ook voor de instandhouding en ontwikkeling van Drentse taal levert Jan Tijink 
een wezenlijke bijdrage.
Zo adviseert hij de Stichting ‘Het Drentse Boek’ bij de voorbereiding van 
publikaties van gedichten en boeken in het Drents.
Daarnaast is hij reeds jarenlang als jury-lid betrokken bij het stimuleren van 
spreken, lezen, schrijven en voordragen van verhalen en gedichten in de Drentse
taal onder kinderen in het basisonderwijs in Drenthe. Resulterend in een centrale
presentatie met een prijsuitreiking uitgezonden door TV-Drenthe.

De bijzondere verdienste van Jan Tijink voor de cultuur in Drenthe blijkt ook door 
zijn jarenlange participatie in de projectencommissie van het Prins Bernard 
Cultuurfonds Drenthe.

Het is zeer waarschijnlijk dat wij bij deze opsomming van de verdiensten van 
betrokkene niet volledig zijn geweest. (Wij doen deze voordracht nadrukkeliojk 
buiten medeweten van betrokkene.)
Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat een vraaggesprek dat Omroep Drenthe 
ongetwijfeld aan het voorbereiden is ter gelegenheid van het afscheid van Jan 
Tijink, aanvullende informatie zal kunnen opleveren. 
Een gericht interview van betrokkene door een journalist kan de hier slechts 
globaal geschetste betekenis nader verdiepen en toetsen. 
We hopen u hiermee voldoende informatie verstrekt te hebben om deze 
kandidatuur te kunnen beoordelen.

Hoogachtend,

Het bestuur van Wijker Kunst
H. Veeningen, Voorzitter      D. Vrielink, Secretaris.
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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

05 juli 04 maandag allen slotavond voor zomerreces, in 
Dalen: 
18.45 bij Havezathe voor vervoer 
per auto (en/of bus?)

23 augustus 04 maandag allen hervatting repetities
19 augustus 04 donderdag Algemeen Bestuur   20.00, in de Havezate
23 oktober 04 zaterdag allen Havezathe: 09.30-11.30 repetitie 

met AMDG en zangers voor 13/11
30 oktober 04 zaterdag allen Havezathe: 09.30-11.30 repetitie 

met AMDG en zangers voor 13/11
06 november 04 zaterdag allen generale repetitie, in Beilen, voor 

13/11
13 november 04 zaterdag allen Jubileumconcert AMDG, in Beilen
20 maart 05 zondag allen Voorjaarsconcert
09 april 05 zaterdag vrouwen zangersdag in de Tamboer
05/06 t/m 09 mei 05 Do/vr - ma allen Praag?
30 september 05 vrijdag vrouwen Regioconcert, in kerk IJhorst
12 of 19 november 05 zaterdag mannen jubileumconcert met Bösensell, in 

kerk IJhorst
3e weekend maart 06 allen 60-jarig jubileum

Nieuwsbrief juni 04 Wijker Kunst 14


	Het woord van de Voorzitter
	Mutaties in het ledenbestand
	Uitslag van de publieksjury van het zangersfeest op 17 april in Hoogeveen
	Dameskoor “Wijker Kunst”, de Wijk
	Nieuwe leden stellen zich voor
	De Activiteitencommissie
	Prijzen Hotel Pramen

	Muziekcommissie
	Voorzitter: Hendrik Veeningen



