
Nieuwsbrief zomer 2006

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

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

17 juli 2006     maandag allen laatste repetitie voor de vakantie (zie 
activiteitencommissie)

04 september 2006         maandag allen eerste repetitie na de vakantie.

30 september 2006     zaterdag vrouwen concert in kerk IJhorst met koor uit 
Pijnacker

06 oktober 2006            vrijdag  mannen  Concert in Schoonebeek met NAM-
koor

28 oktober 2006            zaterdag  mannen Zangersdag KNZV-Het Noorden, in 
kerk Zuidwolde

11 december 2006       maandag allen Repetitie in kerk IJhorst voor 
kerstconcert

18 december 2006       maandag allen Idem
22  december 2006         vrijdag allen Kerstconcert 2006 in  kerk IJhorst  
14 april 2007  zaterdag vrouwen Zangersdag in Hoogeveen

Van de redactie
In deze Nieuwsbrief vindt u de vertrouwde rubrieken. 
Uw bijzondere aandacht verdient mijns inziens de bijdrage die ik van een trotse oma ontving en die 
een verrassend licht werpt op de kwaliteit van onze zang: deze is het waard te dienen voor een 
cultureel werkstuk op de middelbare school. Leuk, Gerda van Oostrum (en natuurlijk ook de andere 
oma, Grietje Boverhof)! 
De laatste bladzijden van deze nieuwsbrief bevatten weer de notulen van de laatste jaarvergaderingen,
ten dienste vooral van degenen die daarbij niet aanwezig konden zijn. 
Ik wens u veel leesplezier en alvast een zonnig zomerreces.

Louis
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Het woord van de Voorzitter
Op het moment dat ik deze woorden voor de Nieuwsbrief zit te typen is het buiten nog allerminst 
zomer, het is begin juni en de temperatuur is ongeveer 10 graden beneden normaal.
Als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt zijn we al een aardig eindje in de zomer en hebben de 
meesten van u de vakantie er alweer op zitten.
Tijdens de zomervakantie ligt ook het meeste verenigingswerk stil, zo ook de repetities voor de zang.
Een mooi moment om weer even de balans op te maken en meteen vooruit te kijken naar hetgeen de 
toekomst voor ons in petto heeft.
Het jubileumjaar 2005/2006 ligt nu geheel achter ons , met het jubileumconcert op 18 maart in de 
kerk hebben we de festiviteiten officieel afgesloten.
Terugkijkend kunnen we allen met voldoening vaststellen dat alles wat we in dit kader hebben 
georganiseerd, uitstekend geslaagd is.
Het weekend in Praag in 2005 was het begin en nog vrij regelmatig hoor ik opmerkingen van diverse 
leden, hoe fijn zij deze dagen hebben ervaren; daarna zijn er diverse geslaagde concerten geweest met
als hoogtepunt uiteindelijk het jubileumconcert.
De koren hebben goed gezongen, het geformeerde ad-hockoortje had samen met de soliste Judith 
Sportel een gedeelte uit de opera Porgy and Bess ingestudeerd.
Persoonlijk hou ik niet zo van dit genre muziek maar wat dit koortje met Judith en niet te vergeten 
Alma hier neerzette, bracht mij zeer onder de indruk, we kunnen er dus rustig van uitgaan dat verder 
iedereen dit ook heel mooi heeft gevonden.
Een hoogtepunt op deze avond was ook het feit dat we onze pianiste Alma eens extra in het zonnetje 
konden zetten.
Het bestuur had namelijk ontdekt dat zij inmiddels 25 jaar onze koren begeleidde op de piano.
Voor haar kwam de huldiging totaal onverwacht en de verrassing was daardoor des te groter.
Zij kreeg een reisboek over Israël aangeboden alsmede een geldbedrag onder couvert.
Gelukkig kon het gehele koor bij deze huldiging aanwezig zijn en zodoende kon iedereen zijn of haar
waardering t.o.v Alma laten blijken.
Wij hopen dat ze nog vele jaren ons op dezelfde plezierige wijze zal kunnen blijven begeleiden.
Financieel wordt het wel steeds moeilijker om dit soort concerten te organiseren. In dit geval konden 
wij, mede doordat wij een professionele soliste hadden ingehuurd, een beroep doen op het Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor financiële ondersteuning.
Overigens heeft de collecte voor ditzelfde Pr Bernhard cultuurfonds het mooie bedrag van plm  € 
1200 opgebracht; 1/3 van dit bedrag mogen we zelf houden , zodat de kas gespekt kon worden met, 
afgerond,  € 400.
Speciaal wil ook nog even gewag maken van de twee artikelen  “Zingen in De Wijk” , die onze 
redacteur Louis heeft geschreven voor “’t Olde Karspel”, het blad van de Historische Vereniging de 
Wijk-Koekange. Beide artikelen zijn apart gebundeld en aan ieder lid als jubileumpresentje cadeau 
gedaan.
Na het zomerreces staat er alweer het een en ander op het programma, met name het mannenkoor 
heeft het behoorlijk druk met o.a. een uitwisselingsconcert met het NAM koor uit Schoonebeek en de
organisatie van een zangersdag van het K.N.Z.V., Gewest Het Noorden.
Op vrijdag 22 december geven we voor het eerst sinds jaren weer een kerstconcert, natuurlijk in de 
NH kerk te IJhorst.
Het programma is vrijwel rond en u zult merken dat het kerstrepertoire vanaf nu wat regelmatiger 
voorbij zal komen.
De begeleiding zal gebeuren door een professionele organist, terwijl we ook de medewerking hebben 
gevraagd van een hoboïste.
Nog verder vooruitkijkend kan ik u zeggen dat er in het voorjaar wederom een voorjaarsconcert zal 
zijn, wederom in de kerk.
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De muziekcommissie heeft als thema gekozen “Operette en Musical”, enkele stukken zijn reeds 
uitgezocht, maar suggesties van de leden zijn natuurlijk altijd welkom. Omtrent de invulling van een 
eventueel intermezzo zijn enige gesprekken geweest, maar deze hebben nog niet tot een bevredigend 
resultaat geleid.
Zoals u merkt is er binnen Wijker Kunst nog voldoende spirit om met plezier de zangkunst te 
beoefenen en ondanks of misschien wel dankzij de vergrijzing is de teamgeest immer goed.

Hendrik Veeningen

Nieuws van de activiteitencommissie
Leden van het vrouwenkoor en het mannenkoor zijn het nieuwe jaar gezamenlijk begonnen met de 
traditionele nieuwjaarsborrel, vergezeld van de beste wensen voor alle koorleden, uitgesproken door 
algemeen voorzitter Hendrik Veeningen.
Op 18 en 19 maart waren we te gast bij ’t Vosje in IJhorst. De nazit die volgde op ons succesvolle 
jubileumconcert werd bezocht door een groot aantal leden met familie of vrienden. Op zondag kon 
men zich te goed doen aan de lekkere brunch. Het eten was prima en de stemming opperbest. Na al 
dat lekkers kon men met Engbert Westerd mee voor een wandeling. Je kon ook film kijken in een 
speciaal ingericht zaaltje.
Hiermee was het jubileumjaar afgesloten.
De werkzaamheden voor de versierde wagen zijn in volle gang. Bij Lucas en Giny Steenbergen 
hebben we gastvrij onderdak in de schuur aan de Blinkweg. Als de nieuwsbrief verspreid wordt, ligt 
waarschijnlijk de optocht van zaterdag 1 juli al achter ons. Dan weten we of we een prijsje in de 
wacht gesleept hebben. Een financiële injectie is zeer welkom.
Ten slotte de laatste repetitie voor de zomervakantie, op maandag 17 juli 2006. We zijn die avond te 
gast bij café Eurotap in Rogat. Iedereen wordt daar verwacht. Wat er precies gaat gebeuren is een 
geheimpje van de commissieleden. Het belooft een bijzonder plezierige avond te worden. De kosten 
bedragen € 10 per persoon. Dit bedrag kan vooraf worden betaald aan de activiteitencommissie. 
Eenieder krijgt hierover nog meer informatie.

Anneke Westerveen, secretaris 
 

Mutaties in het ledenbestand
= vrouwenkoor
Helen Hordijk heeft ons koor verlaten. Ze gaat elders op een iets hoger niveau verder.
Ook Ank van Tiel heeft besloten niet meer mee te zingen, helaas om gezondheidsredenen. Ze is 36 
jaar lid geweest. We zullen haar plezierige aanwezigheid node missen en wensen Ank voor de 
toekomst het allerbeste.
Gelukkig hebben we ook twee nieuwe leden kunnen begroeten: José Ruyter en Liesbeth van der Jagt-
Pasma.
 
= mannenkoor
Liefst drie nieuwe leden hebben we sinds de vorige nieuwsbrief in onze gelederen: 
Jan Blaauw, Jan Steenbergen en  Jan Compagner.

Uit de ziekenboeg
Rika Westerhuis verblijft in Reggersoord. Ze maakt goede vorderingen. Wij hopen van harte dat het 
herstel doorzet.
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
= Dieneke Velema .

In 1968 trouwde ik met Roel. Hij kreeg een baan in Meppel en met drie kinderen is het lastig om 
buiten de deur te werken dus ik stopte en we verhuisden in 1978 naar de Stapel. We klusten veel en
na verloop van tijd ging ik invalwerk doen in de buurt. Na een baan aan het Stapeler schooltje, 
later in Koekange en in Koekangerveld kwam ik op de Horst. Ik heb altijd met veel plezier 
gewerkt en eigenlijk mis ik het wel.
Mijn liefde voor muziek is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader speelde klarinet in het 
Hoogeveens Harmonieorkest en ook speelde hij met Drentse muzikanten in het Drents
Harmonieorkest en leerde daar Nico Siefers als jong broekie kennen .De Avereester Kunstkring 
heeft hij muzikaal begeleid en ook Meppelse orkesten konden zonodig op hem rekenen.
Mijn moeder speelde piano (amateur) en in mijn jonge jaren hadden ze met vrienden een 
huisorkest. Bij ons thuis werd dan gespeeld, waarvan ik als kind erg genoot.
Natuurlijk kreeg ik pianoles, maar toen de middelbare schooltijd aanbrak moest er geleerd worden 
en werden alle lessen gestopt.
Op de lagere school deed ik veel aan gym en schaatste graag. Op de middelbare school deed ik 
veel aan volleybal en speelde in toernooien. Ook tenniste ik in die tijd.
Een tijd lang was ik in Hoogeveen bij een kerkkoor, maar het reizen werd me te veel en vond ik in 
de buurt Wijkerkunst, waar ik al 12 jaar met plezier zing.
De kinderen zijn sinds hun studie de deur uit en ik ben inmiddels met de fpu, zodat er ruimte is om
een bestuursfunctie te aanvaarden, vandaar.
Inmiddels oppasoma van twee kleinkinderen één dag in de week. 
Gelukkig heb ik ook nog tijd over voor andere hobby’s. 
Ik hoop dat ons nog vele jaren zangplezier zijn gegeven!

= Emma Eefting 
Ik ben Emma Eefting-Mos, geboren in de Wijk op 2 juli 1950, in de Molenstraat, waar ik nog 
steeds woon.
Mijn ouders hadden een groente- en kruidenierswinkel. In 1970 zijn ze gestopt met de zaak omdat 
mijn vader problemen met zijn gezondheid had gekregen. In 1971 werd hij ongeneeslijk ziek en is 
vrij snel overleden. Ik was de jongste thuis en zou aan de kant van de winkel komen wonen, zo 
was al in overleg met mijn vader besloten. In november ’72 zijn we getrouwd. We hebben twee 
zonen gekregen, William en Emiel. Ik heb tot april ’74 bij de Bondsspaarbank in Meppel gewerkt. 
In ’80 ben ik begonnen in de Wijk, bij de bank die toen nog Bondsspaarbank heette. Daar ben ik 
gebleven tot november 2005. 
Mijn moeder paste in de beginjaren op de jongens. Later is mijn moeder ziek geworden; zij kreeg 
afasie. Zoals zij er vroeger voor mij was geweest, was ik er nu voor haar. 
In 2003 hebben wij het huis verbouwd, dat wil zeggen dat we van twee woningen één hebben 
gemaakt. Ik ben blij dat mijn moeder dat nog heeft meegekregen.
Wij hebben het erg naar de zin in de Wijk. De jongens zijn ook in de Wijk blijven wonen.
Toen ik na 25 jaar met plezier bij de bank te hebben gewerkt, te maken kreeg met 
reorganisatieplannen die mij niet bevielen – ik vond dat mijn gerichtheid op persoonlijke service 
eronder zou lijden – ben ik eruit gestapt. Ik kan mijn ei nu kwijt in het bestuur van de zang en in 
het werk dat ik als vrijwilliger in het bejaardenhuis doe. Ook zwem en fiets ik graag= Femmy 

Ik geef de pen door aan……
In de vorige nieuwsbrief eindigde Jantje v.d. Woude aldus haar bijdrage. Ik ga graag op deze oproep 
in omdat ik het zelf leuk vind te lezen over andere mensen, over wie en wat ze zijn en zoal doen en 
denken. Maar ook als het niet erg persoonlijk is, kan het voor een ander interessant zijn.
Welnu, ik ben Femmy Lubberink-Nijsingh, geboren in 1938 in het Westerhuizingerveld in de 
toenmalige gemeente Avereest.
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In 1960 ben ik getrouwd met Lucas Lubberink en woon nu al 45 jaar "op"de Lankhorst  waar wij een 
boerderij hebben. Maar wie kan mij een verklaring geven over het feit dat je "op" de Lankhorst, "in" 
De Wijk of "aan" de Bloemberg woont, want daar ben ik wel benieuwd naar.
Wij hebben vier dochters,"vier schoonzoons" en elf kleinkinderen.
Naast mijn werkzaamheden thuis ben ik in het verenigingsleven altijd actief geweest, in het bijzonder
bij de NBvP"Vrouwen van Nu" voorheen Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen .Nadat ik daar 
mijn bestuurlijke activiteiten had afgesloten ben ik in 1998 lid geworden van Wijker Kunst. Ik heb 
niet het gevoel dat ik een groot talent ben, maar ik geniet erg van de kooravonden en het repertoire 
spreekt mij erg aan en even nergens anders aan denken  is belangrijk in deze jachtige maatschappij.
Sinds 2005 ben ik bestuurslid van het vrouwenkoor en kan ik meedenken over het koorgebeuren. 
Verder bridge ik, ben ik als vrijwilliger chauffeur op de buurtbus en zit ik in de ouderenwerkgroep in 
IJhorst
Tussendoor wil ik ook nog graag de sociale contacten met familie en vrienden onderhouden en een 
huishouden bestieren. Ja sommige mensen moeten zich nu eenmaal overal mee bemoeien…
Ten slotte: Wie neemt voor het volgende nummer de pen van mij over?

De fietstocht van het mannenkoor  
“Ast ’t reegn’t dan goat wij niet,” zo sprak oenze Bertus het koor toe, in de voorbereiding op onze 
jaarlijkse fietstocht op 28 mei. Het was de weken voor de geplande datum absoluut geen fietsweer. 
Maar de weergoden warten ons goed gezind, want de dagen ervoor waren superslecht en de dagen 
erna ook niet om over naar huis te schrijven.Maar juist die ene zondag was het drrog. Niet dat het nou
ideaal fietsweer was (veel wind en  te koud), maar een kniesoor die daarover valt, het was droog. En 
dus stapten we welgemoed op de fiets, na eerst in Dalen, waar het startpunt was, te zijn getrakteerd 
op koffie met een lekkere koek, Dat gaat er altijd in, daar kunnen we dan een tijdje op teren, zo dacht 
de feestcommissie, want het eerste stuk was wel erg lang. Langs mooie wegen en paden gingen we 
via Schoonebeek over de grens. Ja ja, we zijn ook in het buitenland geweest, helemaal in Duitsland 
en dat is niet zomaar wat. Paden in en paden uit en maar fietsen. “De grote leiders” Bertus en Engbert
hadden de sjors er goed in, ze dachten zeker dat we op een koffie en een koek wel een paar uur 
konden teren. In de fietsend egelederen gegon het hier en daar wat te pruttelen en te morrelen. Wij 
mut ook ies stoppen heur, want oeze mage begunt te rommelen. ’t Bint wel altied dezulfde persoon’ 
die doar last van kriegt, det is mij wel op e’vallen.
Maar goed, op de ene of de andere manier kwam dit gemorrel bij de heren terecht en werd er opeens 
gestopt “Am Kanal”. Hè hè, dat doet een mens goed. Thermoskannen, broodjes, fruit en andere 
etenswaren kwamen tevoorschijn. Het is altijd spannend om te zien wat eenieder zoal heeft 
meegesleept.
Toen kwam er een heikel punt aan de orde, er diende nog wel een verslag gemaakt te worden voor de 
achterblijvers en wie was bereid dit te doen? zo was de vraag. En toen werd het ineens akelig stil, 
niemand van de mannen reageerde, hoewel het toch hun fietspad was. Wij als vrouwen waren te gast, 
toch? Maar zoals het vaak gaat, waren het de vrouwen die het voortouw namen en dus was er iemand 
van deze club die het op zich nam. “mann schaamt oe!”
Maar geen gezeur, nadat we verkwikt en opgefrist waren, gingen we weer verder door de natuur, die 
op het ogenblik wel héél mooi is. Na een tijdje gefietst te hebben, werd er deze keer sneller een 
tussenstop ingelast.We moesten wel aan het werk, namelijk in de vorm van klobbegooien. Voor wie 
niet weet wat dit inhoudt, geef ik enige uitleg. Op een drietal (of waren het er nou vier, ik weet het 
niet meer, maakt ook niet uit) weren er plastic buizen op de grond geplaatst met ddarop een 
dobbelsteen. De bedoeling was dat je op een bepaalde afstand met twee ballen de dobbelsteen eraf 
probeerde te mikken. Sommigen werden hier bloedfanatiek van en gooiden trefzeker de dobbelsteen 
eraf; anderen bakten er niets van. Wie had er ook alweer gewonnen? Het echtpaar Hendriks was wel 
erg fanatiek en in vorm, dat is me wel bijgebleven. Leuk was het wel, een simpel spel met veel lol. 
Ach ja, wij zijn nog van het oude soort en met weinig tevreden. Na afloop aan de drank, want koud 
waren we wel geworden; met berenburg en andere dranken werden we weer op temperatuur gebracht.
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Toen eenieder weer zo ver was, werd de tocht voortgezet door de mooie Duitse dreven. Uiteindelijk 
belandden we ook nog in een Duitse taveerne, alwaar de benen weer eens even gestrekt konden 
worden. Voor sommigen was dit zeer welkom, daar benen, spieren en knieën hier en daar toch wat op
gingen spelen na a;l dat getrap tegen de harde wind in.
Hierna verlieten we de Duitse dreven en fietsten welgemoed richting Dalen, alwaar onze tocht 
begonnen was, en waar we onze fietsen weer op de auto knoopten, om dan met elkaar de tocht af te 
sluiten in restaurant De Baander met een heerlijke Drentse maaltijd, bestaande uit “broene boo’n en 
capcieners” en allerlei lekkere bijvoegsels. Sommigen stonden dadelijk al in de startblokken, zo’n 
trek hadden ze. Na zo’n fikse fietstocht viel het erin als koek.
Toen wass het nog niet mooi genoeg en kregen we een verrukkelijk toetjesbuffet waar ieder zich te 
goed aan deed.
Het was tijd om afscheid te nemen van elkaar. Tussen de maaltijd door had voorzitter Jaap Roorda de 
feestcommissie, bestaande uit Bertus Syegeman en Engbert Westerd en hun assisterende echtgenotes 
al heel hartelijk bedankt voor deze bijzonder plezierige dag. En daar sluit ik mij van harte bij aan.
Elk jaar weer weten zij een mooie fietstocht uit te zoeken, en het moet mij van het hart dat se sfeer 
ook altijd heel gemoedelijk en genoeglijk is en dat is iets waar we zuinig op moeten zijn in deze tijd. 
Dit verslag heb ik met plezier gemaakt, want zo beleef je de tocht twee keer. Dus mann’n veult oe nit 
bezwoard. 
Diegenen die thuis gebleven zijn, hebben wat gemist. Hopelijk weer tot het volgend jaar.

Een medefietster (naam en adres bij de redactie bekend)
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Zaterdagavond, de avond van het concert, 

De koorleden zongen onder leiding van Bert. 

Het vrouwenkoor zong als eerst, 

Als engeltjes.. heel beheerst. 

Liedjes in het Duits en Engels over liefde en verliefdheid. 

Geen noot met onzekerheid. 

Vol trots zaten wij te kijken, 

Naar onze oma's met stemmen als dijken. 

Na de liefdesliedjes moest oma zingen met het kwartet, 

De noten werden zuiver ingezet. 

In hun beste Engels ("de weej wie weur") zong het koor er nog 2, 

Onze oma's zongen natuurlijk weer uit volle borst mee. 

Toen kwam een selectie van liedjes, uit de opera 'Porgy and Bess', 

Met de soliste Judith Sportel was dit een groot succes. 

Het vrouwen- en ad hoc koor had hun deel gehad, 

Snel pauze houden, die kerkbankjes waren we nu wel even zat!

Na de koffie en koekjes, 

Allemaal weer zitten en kijken in de programmaboekjes. 

Want nu kwam het mannenkoor, 

En dat was ook een lust voor het oor, 

Met liedjes in het Duits en Italiaans over drank en gezelligheid

Stonden zij te swingen, één en al jolijt. 

Ook hierbij was sopraan Judith Sportel weer van de partij, 

Zij stond natuurlijk weer op de voorste rij. 

Bij 'La Vergine degli Angeli' verliep de samenzang met Judith niet helemaal vlekkeloos, 

Maar ondanks dat klonk het grandioos. 

Toen kwamen de vrouwen er weer bij, 

Het concert was bijna voorbij. 

Nog 3 liedjes zongen ze met z'n allen samen, 

Voor de klanken hoefden zij zich echt niet te schamen. 

Judith zong nog l x solo met Alma's pianobegeleiding, 

Toen zij ook de hoogste noot haalde was dat een kroon op alle voorbereiding, 

Als verrassing werd Alma aan het eind nog in het zonnetie gezet, 

En werd ze bedankt voor het feit dat ze zich al 35 jaar inzet.

Hiermee was het concert afgelopen en werd het publiek uitgenodigd

Om nog even na te zitten met een drankje… al was het zeker niet verplicht.

Al met al een gezellige avond,

Al gingen we naar huis met pijn in onze kont.
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Samenstelling besturen en commissies

Mannenkoor Vrouwenkoor
Voorzitter Jaap Roorda Voorzitster Jantje vd Woude
Vice-voorzitter Jan Zijlstra Vice-voorz. / 2e penn. Femmy Lubberink
Secretaris Dick Vrielink Secretaresse Anneke Westerveen
Penningmeester Arend Hendriks Penningmeesteresse Dieneke Velema
Lid Louis Timans Lid Emma Eefting

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Voorzitter Hendrik Veeningen De 3 voorzitters
Secretaris Gerrit van de Belt
Penningmeester Dieneke Velema
2e penningmeester Arend Hendriks
Leden De leden van het 

mannen- en van het 
vrouwenbestuur

Muziekcommissie
Voorzitter: vacant
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 
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Bijlagen: de notulen/verslagen van de jaarvergaderingen 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Wijker Kunst ,gehouden op 
donderdag 23 februari 2006 in de Havezate.

Afwezig met kennisgeving:Margriet Teunissen,Annie Hogerheide,Hanneke Steenbergen,Emma 
Eefting,Femmie Westerd ,Reina en Jan Tijink, Henk Oosterveen, Lucas Steenbergen, Paul Mussche, Dick Vrielink.
Aanwezig volgens de presentielijst 44 personen (leden + bestuur).

Om 20.00 uur opent voorzitter Hendrik Veeningen de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. 
Hij maakt melding van de moeite die het gekost heeft om een vergaderlocatie te regelen.

Verslag vorige vergadering van 4-3-2005. Deze was afgedrukt in de nieuwsbrief zomer 2005.
 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De notuliste, Anneke Westerveen, wordt bedankt 
voor het samenstellen.

Ingekomen: Een brief van Studio De Kadans uit Zuidlaren. Zij organiseren op 5 maart een Popzangdag met 
individuele deelname en op 3 juni Het Noord Nederlands Koren Festival.
Het vrouwenkoor is hier enthousiast over en wil zich aanmelden.
b ) Een brief van Lucas Steenbergen, met een voorstel voor andere repetitie tijden----rondvraag.
c ) Jaap Roorda deelt mee dat ons podium door Bertus Stegeman is voorzien van een achterleuning van r.v.s., en is 
geverfd door Jan Zijlstra en Tonnie van Essen.

Het jaarverslag 2005 van de secretaris wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.

Het financieel jaarverslag 2005 presenteert Lammie Engel via sheets (gemaakt door Dick Vrielink).
Zij geeft uitleg bij de gestelde vragen. Het is voor iedereen duidelijk.
Het verslag van de kascontrole wordt gedaan door Tieme Bakker. De kas is prima in orde bevonden.
De voorzitter dankt Lammie hartelijk voor de 8 jaren waarin zij als penningmeester is opgetreden.
Tevens maakt hij van de gelegenheid gebruik om haar opvolgster, Dieneke Velema, aan de vergadering voor te 
stellen. Ook meld hij de vervanging van Dinie Bult door Emma Eefting in het damesbestuur.
De getoonde begroting 2006 wordt tevens vastgesteld zonder aanpassingen.
De contributie verhoging die halfweg 2005 is doorgevoerd, zal in 2006 natuurlijk het gehele jaar van invloed zijn. 
De toegekende ,maar nog niet uitgekeerde subsidies van het Prins Bernhard Fonds zullen pas in 2006 tot uiting 
komen .Daardoor zal ook het tekort over 2005 nog substantieel verminderen.

Het jaarverslag van de activiteiten commissie wordt voorgelezen door Anneke Westerveen. Vooral  de reis naar 
Praag en de Kerstmarkt hebben veel werkzaamheden met zich mee gebracht.

Het jaarverslag van de muziekcommissie wordt voorgelezen door Gerda van Oostrum.

Bestuursverkiezing. Jaap Roorda hanteert nu even de voorzittershamer.
Daar voorzitter Hendrik Veeningen 4 jaar in functie is , is hij statutair aftredend. Maar hij heeft zich herkiesbaar 
gesteld. Er zijn nul tegenkandidaten en Jaap kan nu dus melden dat Hendrik is herkozen.
Hierop bedankt Hendrik de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.

Na de pauze gaan we verder met een discussie over het beleid van bestuur , dirigent en commissies.
*** Volgens Gerrit Zomer besteden we aan sommige stukken (o.a. die met de solisten) wel erg veel tijd. Dit remt 
de animo. Als de te zingen stukken worden gedragen door het koor …..zingt het beter en plezieriger.
*** Hendrik vraagt naar suggesties voor nieuw repertoire na het concert van 18/3.
Reacties :----zijn via een CD de mogelijke stukken ook te selecteren?
               ----graag ook eens een blokje populaire muziek instuderen.
               ----zijn er geen test/present exemplaren van muziekuitgevers beschikbaar (Haske e.d.)
               ----de mening van de dirigent is meestal doorslaggevend bij de keuze.
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*** De meningen over Bert (dirigent) zijn zeer positief. Hij is veel meer ontspannen dan in vroegere jaren. Wel 
vindt men dat hij heel vaak te nadrukkelijk met de piano repeteert. Niet voor iedereen is de functie van de 
ademhalings oefeningen duidelijk.
*** Het idee van Lucas Steenbergen ,voor een andere indeling van de repetitie tijden ,krijgt geen bijval. 75 minuten
zingen zonder onderbreking is te lang. De aandacht verslapt en de pauze heeft ook een sociale functie.
Wel vindt men dat we efficiënter met de tijd kunnen omgaan. Sneller (zonder treuzelen) beginnen en met iets meer 
concentratie bezig zijn.
*** Nieuwjaars concerten oude stijl. Bij de beide koren is gepeild naar de mening hierover.
De dames waren in overgrote meerderheid tegen en de mannen zijn verdeeld.
Het bestuur heeft geoordeeld dat er een democratische meerderheid tegen is en dus is het besluit…..>
We blijven bij voorjaarsconcerten in de kerk.

Rondvraag.
*** Engbert Westerd wil graag het uitdelen van nieuwe bladmuziek vóór de repetitie.
*** Bertus Stegeman deelt mee dat we op 1 juli mee doen met een versierde wagen tijdens het Wijker Feest. 
---onderwerp Amadeus(Mozart). Er zijn veel figuranten nodig. Verdere informatie volgt.
*** Louis Timans wil graag dat Bert nauwkeuriger aangeeft waar we beginnen moeten. Zijn partituur sluit niet 
altijd aan op onze muziek.
*** Grietje Boverhof zou graag in de nieuwsbrief zien :  het lid ……stelt zich voor (ook die leden die al langer lid 
zijn)      of---   we geven de pen door aan…….
*** Jaap Roorda  doet de suggestie om een schema te maken van het koor.
           met naam en evt. foto------dus meer   …..wie is wie.

Hierna sluit Hendrik deze zeer levendige vergadering .Hij bedankt een ieder voor hun inbreng en wenst hun wel 
thuis.

 De Wijk , 1 maart 2006 
Gerrit van de Belt , secretaris  Algemeen Bestuur

Notulen van de Jaarvergadering van het vrouwenkoor van Wijker Kunst gehouden op 
op 6 februari 2006 in het Apollohuis.

Voorzitter Jantje van der Woude opent de vergadering en heet 40 dames hartelijk  welkom.
De notulen van de jaarvergadering van 24 januri 2005 worden onveranderd goedgekeurd.
Verder deelt de voorzitter mee dat de algemene jaarvergadering wordt gehouden op 23 februari 2006 in de 
Havezathe.
Er is een brief ingekomen van Dick Vrielink over het vóór en tegen van een nieuwjaarsconcert of een lenteconcert. 
De voorzitter leest de brief voor, waarna er een levendige discussie volgt. De dames willen wel een 
nieuwjaarsconcert, maar dan in de kerk van IJhorst. Men wil ook graag gezamenlijk koffiedrinken met de gasten. 
Men is tegen twee zondagsconcerten achter elkaar. Dus toch maar liever een lenteconcert.
Wel voelen de dames voor een najaarsconcert. Betty Feenstra vindt dit zeer onverstandig, omdat we daarvoor te 
weinig tijd hebben. Betty legt uit waarom ze dat vindt. Niet alle dames delen dezelfde mening. Vrouwenkoor Con 
Amore uit Pijnacker (ontmoet in Praag) zou wel een uitwisseling met Wijker Kunst willen. Onze dames staan hier 
niet afwijzend tegenover. Het bestuur zal bekijken wat mogelijk is.
Het jaarverslag wordt gelezen en goedgekeurd.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Fien Visser wordt gekozen in de kascommissie.
Gerda van Oostrum leest het verslag voor van de muziekcommissie. Zij wordt herkozen in die commissie.
De datum voor de fietstocht wordt 30 mei of 13 juni 2006.
Lammy Engel en Diny Bult nemen afscheid als leden van het bestuur. Er zijn vriendelijke woorden en een vaas met
bloemen voor beide dames.
Dieneke Velema en Emma Eefting worden als nieuwe bestuursleden gekozen.
Reina Tijink meldt dat er in Het Wapen een foute datum in de agenda staat.
Geesje Steenbergen vraagt of we naar de zangersdag in Hoogeveen gaan. In 2006 is er geen zangersdag.
Hermien Mussche vraagt wie de muziek kiest voor de kerstdienst. Dat gebeurt in overleg met de dominee.

Nieuwsbrief   zomer 2006 Wijker Kunst 12



Betty Feenstra wil grag een corsage op de zwarte jurk ter gelegenheid van het jubileumconcert. Maar wat gebeurt 
er als we de gele blouses aandoen? Over de kleding zijn verschillende meningen. Reina Tijink vindt het onterecht 
dat de dames tegen de gele blouses zijn. Destijds is een commissie van vijf dames benoemd. Zij hebben hun werk 
gedaan en in overleg met de leden zijn de blouses gekozen. Margriet Teunissen vindt een zwart topje onder de gele 
blouse beter staan.Er zijn  nog veel blouses in voorraad.
Ina Zijlstra zegt dat er jonge dames zijn die graag iets anders willen.
De vergadring loopt ten einde. Zonder pauze, want de dames willen graag zo snel mogelijk naar huis.
Zieken die genoemd worden zijn: Tiny Hoenders, Aaltje Scheper, Gretha Klomp en Femmy Westerd.
Verder wordt eenieder bedankt voor de aanwezigheid. Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Anneke Westerveen, secretaris

VERSLAG JAARVERGADERINGvan het mannenkoor d.d. 6.02.06 (In De Havezate
te De Wijk)

Aanwezig: Bestuur Mannenkoor en 21 leden (zie presentielijst)

Afwezig    : met bericht van verhindering L. Timans, W. Flinkert en B. Flik; overige leden
zonder bericht.
___________________________________________________________________________

1. Opening
Voorzitter Jaap Roorda heet allen welkom, hij is niet zo tevreden over de opkomst van 21 van 40 de leden. 

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 26 januari 2005 wordt vastgesteld nadat duidelijk is gemaakt dat de boom aan 
de ‘Noord’zijde is geplant, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Aan de bar van De Havezate is de drooglegging beëindigd
Samen met ‘Het Noorden’ organiseren wij een zangersdag in oktober.
Het mannenkoor is uitgenodigd mee te werken aan een concert van het NAM-koor in Schonebeek op 6 oktober a.s. 
Het bestuur heeft in principe een toezegging gedaan.
De Algemene Ledenvergadering  van Wijker Kunst is verplaatst naar do 23 februari a.s.

4. Jaarverslag 2005
Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2005
financiële verslag ongewijzigd wordt goedgekeurd. De penningmeester Arend H geeft een toelichting
op de cijfers.
De vraag of de contributie verhoogd moet worden nu er een nadelig saldo is wordt door de voorzitter ontkennend 
beantwoord. Bij de laatste verhoging is afgesproken dat binnen 3 a 4 jaren de contributie niet verhoogd zal worden.
Het nadelig saldo van bijna € 800 zal in belangrijke mate gecompenseerd worden door de toegezegde subsidie van 
het Prins Bernard Cultuurfonds. De contributie aan het KNZV wordt toegelicht, waarna het
Het voorstel van het bestuur om de term ‘Kledingfonds’ niet meer te gebruiken nu dat fonds het karakter krijgt van
een algemeen reservefonds vindt weinig instemming in de vergadering. Het handhaven van het Kledingfonds wordt
zinvol geacht, zoals ook de vrouwen dat doen. Nieuwe leden moeten bij de aanschaf van een pak (nieuw of oud)
een eigen bijdrage betalen en krijgen daarna een pak van het koor in bruikleen.
De jaarlijkse reservering in het kledingfonds dient dan gehandhaafd te blijven zodat tezijnertijd een belangrijk deel
van de benodigde euro’s beschikbaar is als er nieuwe pakken nodig zijn.

6. Goedkeuring financiële jaarstukken.
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Nadat Tieme Bakker namens de kascommissie zingend heeft gemeld dat de kas perfect in orde is bevonden, stelt hij
de vergadering voor de penningmeester en dus het bestuur te dechargeren. 
De vergadering stemt daarmee met applaus in. Tieme Bakker wordt voor z’n origineel verslag bedankt door de
voorzitter. Bertus Luten en Engbert Westerd worden benoemd tot leden van de nieuwe kascommissie. 

7. Discussie over het beleid
Jan Tijink maakt zich zorgen over het beperkt aantal mannen bij de 1ste tenoren, wellicht moet het bestuur actie
ondernemen om leden van de groep 2de tenoren te vragen over te stappen. De voorzitter zegt toe dat het bestuur
direct na het Jubileumconcert dit probleem in overleg met dirigent en de 2de tenoren zal aanpakken.
Bertus  Luten  is  zeer  tevreden over  het  repertoire  voor  het  komende  concert,  maar  vindt  het  jammer  dat  we
daarnaast zo weinig optreden in de informele sfeer, zoals in bejaardentehuizen e.d. Als meerdere leden dit idee
ondersteunen doet Dick Vrielink de suggestie eens een openbare repetitie te houden in de centrale hal van ‘De
Zantingehof’ in Zuidwolde. Dit kan wellicht ook een wervende functie hebben.  
Jan Tijink suggereert eens een concert te geven in de prachtige raadzaal van het nieuwe gemeentehuis van De
Wolden. Het bestuur zal een en ander overwegen.
Hendrik Veeningen brengt de vraag Nieuwjaarsconcert of Voorjaarsconcert aan de orde. De voor- en nadelen van
beide worden min of meer besproken, waarbij verschillende opties mogelijk blijven:
- Afwisselend twee Nieuwjaarsconcerten en het volgende jaar een  Lenteconcert.
- Jaarlijks zowel Nieuwjaarsconcerten als een Lenteconcert, met aangepaste programma’s
- Toch nog kiezen uit één van beide, al dan niet rekening houdend met de voorkeur van de dirigent.
Op de komende algemene vergadering kan dit punt opnieuw aan de orde komen als ook de dames dit punt in hun
vergadering besproken hebben.
Engbert Westerd stelt voor om hoe dan ook te zoeken naar een wat moderner repertoire zodat ook ander publiek
kan worden aangesproken. Dit voorstel krijgt veel ondersteuning in de vergadering.
Jan Tijink mist de verkiezing muziekcommissie op de agenda van deze vergadering. Hoewel sommige leden zwaar
tillen aan de benodigde specifieke deskundigheid stemt de vergadering in met het idee die commissie regelmatig te
vernieuwen. (Dat kan in het HHR geregeld worden. secr.)

8. Rondvraag / sluiting
Gerrit  Zomer  vindt  dat  de  vier  solisten  er  wat  de  waardering  betreft  wat  bekaaid  zijn  afgekomen.  Hendrik
Veeningen zegt dat per ongeluk in z’n nawoord bij het concert een passage is weggevallen die juist daarover ging.
De voorzitter meent z’n waardering wel degelijk uitgesproken te hebben en vraagt de vergadering alsnog met een
groot applaus de erkenning van de vergadering te onderstrepen.
Hilco Vos zegt namens de vier leden dat zij het met veel plezier gedaan hebben, mede door de inzet van Arend
Hendriks als pianist/repetitor.
Jan Tijink heeft van leden van andere koren gehoord dat men de kameraadschappelijke sfeer in ons koor zeer
waardeert (net als hijzelf overigens!).

De voorzitter sluit om 21.10 u de vergadering met dank aan de aanwezige leden.

Vastgesteld op                          te De Wijk.

Voorzitter: Secretaris:

Jaap Roorda Dick Vrielink
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