
Nieuwsbrief zomer 2008

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

11 juni 2008 woensdag allen repetitie in het Apollo-huis, op 
de gewone tijden

23 juni 2008 maandag allen laatste repetitie avond voor de 
vakantie, aan de Veendijk 
(Havelte), aanvang 20.00

11 aug.2008  maandag allen eerste repetitie na de vakantie 
? ? allen        oefenen met combo voor concert

met Apollo 
18 oktober 2008 zaterdag  allen  medewerking aan het 

jubileumconcert van Apollo in 
Ogterop

1 november 2008      zaterdag mannen concert met NAM-koor in kerk 
IJhorst

5 januari 2009           maandag allen eerste repetitie in 2009 , met 
nieuwjaarsborrel

2e helft maart 2009   allen voorjaarsconcert in kerk IJhorst

Van de redactie
Dankzij de vlotheid waarmee ik de bijdragen ontving, kan ik u nog mooi voor de laatste 
repetitie deze Nieuwsbrief aanbieden. 
Aan het einde vindt u als bijlage de verslagen van de dit jaar gehouden jaarvergaderingen. 
Ik wens u allen veel plezier bij het lezen, een goede zomer, en daarna weer een frisse start, 
met uitgeruste stem.

Louis
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Het woord van de algemeen voorzitter
Voor u ligt alweer het zomernummer van de Nieuwsbrief van Wijker Kunst.
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we elkaar in de eerste repetitie van het jaar 2008 een
gelukkig Nieuwjaar toewensten, maar inmiddels is het al weer juni en zijn we toe aan het 
zomerreces.
In het afgelopen half jaar hebben we flink gerepeteerd op met name de beide gezamenlijke
stukken van Mendelssohn-Bartholdy en Brahms.
Met name Mendelssohns “Denn Er hat seine Engeln befohlen” heeft bij de leden veel 
indruk gemaakt.
Zoals het vaker gaat met wat moeilijker stukken, merk je aanvankelijk enige weerstand 
tegen de repertoirekeus maar als het dan wat vorm begint te krijgen, gaan de leden het 
steeds meer waarderen en uiteindelijk hebben we het met veel plezier gezongen. Dit stuk 
zal ongetwijfeld nog wel eens op het repertoire staan.
Het achtstemmige dubbelkoorwerk van Johannes Brahms lag toch wat moeilijker in de 
markt. Dit werd voor een deel veroorzaakt door het feit dat wij als Wijker Kunst in dit stuk
een begeleidende rol speelden, terwijl het kamerkoor Cantabel de hoofdmelodie vertolkte.
Samen met het regionaal kamerkoor Cantabel uit Sleen en omgeving hebben we de 
voorjaarsconcerten georganiseerd.
Achteraf was de keuze van de data 26 en 27 april niet zo gelukkig, want het bleek dat er 
toen al meivakantie was. In combinatie met het fraaie zomerweer was dit er mede oorzaak 
van dat de publieke belangstelling tegenviel. Met name in Coevorden was het droevig 
gesteld maar toch hebben we ook daar met plezier gezongen en zelfs nog iets beter dan in 
onze eigen vertrouwde kerk te IJhorst.
Wel kun je je afvragen of een concert samen met een ander koor wel iets toevoegt aan het 
geheel of dat je het moet zoeken in de vorm van medewerking van een solist(e).
Voorlopig gaan we ons richten op het jubileumconcert van Apollo op 18 october a.s. in 
schouwburg Ogterop te Meppel.
Als gemengd koor zingen we daar een selectie van Andrew Lloyd Webber onder 
begeleiding van een combo in dezelfde samenstelling als in 1996, het jubileumjaar, toen 
dit stuk ook is opgenomen op de Jubileum-CD.
Onlangs beluisterde ik deze CD nog eens en het viel mij weer op hoe goed deze CD 
eigenlijk is. Hij verveelt geen moment door de diversiteit  van de gezongen stukken en 
kwalitatief valt er ook weinig op aan te merken.
In het najaar van 2008 heeft met name het mannenkoor enkele concerten op het 
programma staan, o,a een gezamenlijk concert met het NAM-koor uit Schoonebeek.
Een  Kerstconcert is niet aan de orde omdat het jubilerende Apollo dit voor haar rekening 
neemt.
In 2009 is er in ieder geval een Voorjaarsconcert, terwijl de muziekcommissie voor de 
verdere toekomst een voorstel heeft gedaan om eens iets heel anders te doen.
Het plan is om het oratorium “The Crucifiction” van John Stainer uit te voeren in de 
Paastijd 2010, als alternatief voor de vele Matheuspasssionen die dan worden uitgevoerd.
Dit is een stuk dat uitgevoerd moet worden met solisten. Deze zullen van buiten 
aangetrokken moeten worden, want voor zulke zware rollen hebben wij geen solisten 
binnen het koor.
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Misschien wordt dit nog wel eens anders, want de dirigent heeft in overleg met het bestuur
plannen om aan professionele stemvorming te gaan doen.
Op vrijwillige basis kunnen individuele koorleden hieraan deelnemen en de cursus zal 
worden gegeven door een zangpedagoog, u hoort er ongetwijfeld binnenkort meer van.
Gezamenlijk zullen we dit zangseizoen afsluiten in de Veendijk en ik ben er van overtuigd 
dat de aktiviteitencommissie weer voor een gezellige avond zal zorgen. En dan is het 
vakantie maar ik ben me er van bewust dat velen van u de vakantie  er reeds op hebben 
zitten en anderen zullen na het zomerreces gaan. Als ze immers niet aan de schoolvakantie 
gebonden zijn, gaan de meeste mensen liever in het voor- of naseizoen.
Tijdens de zomervakantie zal een selectie van enkele koorleden nog meewerken aan de 
Wieker revue op het Wijker feest in de tent, in het kader van het streven van de 
Oranjevereniging om het Wijker feest weer terug te brengen in de sfeer van “door Wijkers 
voor Wijkers”.
Na de vakantie treffen we elkaar weer op de vertrouwde repetitie-avonden in De Havezate 
maar tot die tijd wens ik u namens het bestuur een alleszins goede zomertijd toe.

Hendrik Veeningen

Afscheid
Het was op 16 mei jl. dat er een afscheidsbijeenkomst werd gehouden, naar aanleiding van
het overlijden van ons oud koorlid Cornelis (Kees) van der Vlerk.
De bijeenkomst vond plaats in de Stefanuskerk te Westerbork.
Kees was al een jaar of zes geen lid meer van ons mannenkoor” en woonde ondertussen bij
een familielid in Orvelte.
Het was op een gewone repetitieavond dat Kees aan ons bekendmaakte, dat hij ons koor 
ging verlaten. HIj maakte daarbij op een bij hem passende manier de volgende opmerking:
“Mannen het spijt mij dat ik het koor ga verlaten, want ik had het zo mooi gevonden, 
wanneer voor mij de tijd gekomen zal zijn om het aardse bestaan te verlaten, dat het koor 
dan nog één maal het "Ritters Abschied"  voor mij zou gaan zingen.”
Na overleg in het bestuur hebben wij aan Kees een brief gezonden met daarin het aanbod, 
dat wij als mannenkoor "Wijker Kunst" bij zijn begrafenis dit lied voor hem zouden gaan 
zingen.
Kees, geboren in 1929, overleed ten gevolge van een ernstige ziekte op 
tweede pinksterdag.
Zijn familie vond de brief en nam contact met ons op. En op de vraag of dit aanbod nog 
steeds van toepassing was, heb ik natuurlijk bevestigend gereageerd.
Tijdens de afscheidsdienst waren wij van het mannenkoor dan ook aanwezig.
Deze afscheidsdienst was er een met een lach en een traan, passend bij Kees’ zijn manier 
van leven.
Muziek speelde een grote rol. Piano- en orgelspel, een lied van Freek de Jonge en liederen 
van Huub Oosterhuis en van ons mannenkoor werden ten gehore gebracht.
Veel sprekers benadrukten dat Kees een aimabel, sociaal bewogen en cultuurminnend 
mens was geweest.
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De sociale bewogenheid kwam naar voren toen de eenvoudige, strak grenenhouten kist 
met het stoffelijke overschot van Kees door zes van zijn pleegkinderen de kerk in en uit 
werd gedragen.
De 24 aanwezige leden van ons mannenkoor, onder leiding van dirigent Bert Lammers 
zongen het "Ritters Abschied". Voor de laatste keer klonk voor Kees "Fahr wohl, fahr 
wohl, mein armes Lieb".
Bij het uitgaan van de kerk werd er een kaars en een foto van Kees uitgereikt. Daarop staat
hij, olijk kijkend met op zijn hoofd een hoed, versierd met bloemen. 
Het was een waardig afscheid van een kleurrijk man. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe, om dit gemis van zo'n vader en opa een plaats te 
geven.

Jaap Roorda

Laatste repetitie voor de vakantie
De activiteitencommissie ontvangt ons op maandag 23 juni aan de Veendijk nummer 2 in 
Havelte. Voor wie, zoals ik, niet aanwezig was op de avond dat er informatie over is 
uitgereikt, meld ik 

 dat de kosten € 10 p.p. bedragen
 u zich nog kunt opgeven op de repetities van 11 en 16 juni 
 u de Veendijk nummer 2 bereikt door in Ruinerwold bij Klok linksaf te slaan. 

Uiteindelijk komt u uit op een T-splitsing, daar gaat u even rechtsaf en dan de brug 
over. Als u vervolgens bij een driesprong linksaan houdt, komt u er wel.

Louis

Cursus zingen?
De voorzitter had het er boven al over. Welnu, op maandag 2 juni heeft Bert op zijn 
verzoek met het bestuur gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheden om een cursus
aan te bieden aan ons, mannen en vrouwen zangers. Hij heeft daarmee de bedoeling om 
enerzijds onze prestaties te verbeteren en daarmee ons plezier in zingen – nog meer – te 
vergroten, en anderzijds wil hij eventuele nieuwe leden de stap naar het koor 
vergemakkelijken. Immers al is het geen regel, het komt toch voor dat gegadigden na een 
avond meezingen afhaken omdat ze vinden dat het voor hen te moeilijk is. Er zal dus aan 
zo’n cursus ook buiten het koor ruchtbaarheid gegeven worden. 
Het bestuur zal met de Muziekschool Meppel in overleg treden om de mogelijkheden te 
bespreken.

Louis

Fien gaat naar Kenia 
Eindelijk heeft ze bericht ontvangen van de organisatie "Stichting Ayunda en Todas 
Partes" dat haar werkvakantie nu definitief doorgaat .
Nadat het geruime tijd erg onrustig was in Kenia, is thans de situatie dusdanig dat de 
organisatie het aandurft om hun vrijwilligers in te zetten.
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In oktober gaat Fien met haar dochter Esther 3 weken helpen bij de bouw van een school.
Het is geweldig dat er mensen zijn die hun tijd en energie besteden aan deze projecten.
De reis- en verblijfkosten zijn bovendien voor eigen rekening. 
Wat zou het leuk zijn, als wij, leden van Wijker Kunst, dit project ondersteunen. 
Vandaar dat iedere zangavond de "Schoolspaarpot" op tafel staat.
De opbrengst  tot nu toe is: 

Januari  € 66,22  
Februari € 55,--  
Maart € 82,42 
April € 41,14 

We hebben goede hoop dat we in september een leuk  bedrag bij elkaar hebben, zodat  
Fien daar wat les-, muziek- en spelmateriaal voor kan aanschaffen..
Voor meer informatie kunt U ook terecht op www.ayuda-en-todas-partes.nl.
 
Femmie en Engbert Westerd , Grietje Boverhof  

Een nieuw lid van het mannenkoor stelt zich voor
Ik ben Rolf van de Wetering, nu nog samenwonend (sinds 8 jaar) maar in september ga ik 
trouwen met Yvonne Janzen. Ik ben geboren in 1966 op de Knijpe tegenover het tolhuisje 
op de oude gemeentegrens Meppel/de Wijk (vóór de gemeentelijke herindeling). De 
boerderij die daar stond moest wijken voor het viaduct en de nieuwe Hoogeveense Vaart 
die daar nu loopt. Toen zijn we verhuisd naar Oosterwolde (Friesland), om in 1970 weer 
naar de Wijk terug te keren, waar mijn ouders een pluimveebedrijf zijn begonnen. Hier heb
ik verder mijn jeugd doorgebracht. Nu ben ik dus weer woonachtig in de Wijk, sinds eind 
2004 aan de Oosterakker, tegenover het grootste ooievaarsnest van Nederland. 
Nadat ik de Middelbare Hotelschool in Zwolle had doorlopen, heb ik een aantal jaren in 
Blokzijl gewoond en gewerkt bij restaurant Kaatje bij de Sluis, waar ik ben begonnen  als 
stagiaire in de keuken en geëindigd ben als souschef. In die periode hebben we ook de 2 
Michelinsterren behaald. Op het hoogtepunt ben ik eruit gestapt, omdat er meer is in het 
leven dan alleen maar werken. Toen die tijd waren werkweken van 70/80 uur normaal en 
vrije dagen zeldzaam, dus na 8 jaar horeca vond ik het wel genoeg. Het heeft altijd nog 
wel mijn interesse en kennissen die zelf een horecazaak hebben, doen  nog wel eens een 
beroep op mij om een handje te helpen bij drukte, want het is net fietsen: je verleert het 
niet. Vervolgens ben ik de logistiek binnengestapt, waar in ik al diverse functies zoals 
magazijnbeheerder, logistiek coördinator, inkoper, aanvoer- en productieplanner, heb 
vervuld. Momenteel ben ik werkzaam als aanvoerplanner bij Impress in Hoogeveen. 
Mijn hobby’s zijn koken, lezen, motorrijden en uit eten gaan.
Hoe ik zo bij Wijker Kunst ben beland? Dat is gekomen door Roelina Vos en mijn 
aanstaande. Ze  zijn collega’s en men weet hoe het met vrouwen gaat: die bedenken altijd 
wat bijzonders, dus zij hadden bedacht dat Wijker Kunst wel wat voor Rolf was, dus 
hebben ze Hilco voor het karretje gespannen. Die belde mij op een avond met de 
legendarische zin: ”Het gerucht giet daj graag zingen wilt.”  Zeg daar maar is nee tegen. 
Dus maar afgesproken dat ik een keer mee zou gaan, om te kijken of het wat was. Nou. het
was wel wat en het bevalt uitstekend, vandaar dit schrijven.  Mijn muzikale carrière was in
mijn jeugd al snel gesneuveld. Mijn ouders vonden dat ik piano moest gaan spelen. Echter,
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na een paar lessen kwam de pianolerares al te overlijden. Dit was dermate traumatisch dat 
ik er maar niet meer aan begonnen ben. Op de Mavo heeft Harry Keijl mij ook meerdere 
malen gevraagd voor een koor, maar dit heb ik altijd vriendelijk afgewimpeld. Het is Hilco
dus nu wel gelukt en het bevalt mij prima als jongste van het koor.
Rest mij nog eenieder een prettige vakantie toe te wensen. Wij gaan zelf al 12 juni richting
Italië (Umbrië/Toscane), vandaar dat ik er 23 juni aan de Veendijk niet bij zal zijn.

Met vriendelijke groet, 
Rolf van de Wetering

Ik weet niet meer van wie ik het volgende stukje heb ontvangen; het zou een lid van de 
muziekcommissie geweest kunnen zijn. Lees maar, en trek er lering uit: 
Niet ieder schijnt het te weten, maar in de verstrekte muziek mag niet worden geschreven, 
laat staan dat er markeringen in kleur zouden mogen worden aangebracht! 
Wil je dat wèl doen, maak dan een kopie! 
Een andere manier is deze: steek de muziek in een showmap met gaatjes en markeer dan 
de te zingen muziekregels op de showmap. Als je de showmap later voor een andere 
partituur wilt gebruiken, kun je de markering er makkelijk weer afvegen

Louis

 ONZE KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING “APOLLO”110 JAAR OUD/JONG!!

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, dat “Apollo” in haar 110e levensjaar zit.
Een vereniging, evenals Wijker Kunst, die niet meer weg te denken is uit de gemeenschap 
de Wijk. 
Het bestuur van”Apollo” heeft besloten om op bescheiden wijze aandacht te besteden aan 
dit jubileum in de vorm van een aantal aktiviteiten door het gehele jaar heen. Inmiddels 
heeft men reeds twee zeer geslaagde evenementen achter de rug. Een festival voor 
jeugdorkesten uit de regio en een zeer geslaagd jubileumconcert van alle geledingen van 
“Apollo”. Op zondag 22 juni volgt er een feestelijke dag voor alle leden plus partners, 
waarbij er zowel in de Wijk als in IJhorst muziek gemaakt zal worden. De dag wordt 
afgesloten met een feestelijke maaltijd bij ’t Vosje.
Op 13 september geeft de malletband, samen met De Dickninger Geuzen, een concert in 
de sporthal, op 18 oktober geeft het A-orkest een gala-concert in schouwburg Ogterop en 
op 22 november is er, na de intocht van Sinterklaas, een pepernotenconcert door het B-
orkest.
En wat was men bij “Apollo”verheugd, toen het bestuur van Wijker Kunst zo positief 
reageerde op het verzoek om mee te werken aan het Gala-concert in schouwburg Ogterop 
op 18 oktober. Inmiddels is er contact geweest tussen de beide dirigenten Bert Lammers en
Lute Hoekstra en de muziekcommissies, aangevuld met de beide voorzitters. Het 
programma voor die avond staat voor een groot gedeelte in de steigers! Wijker Kunst zal 
voor de pauze een bijdrage leveren met het werk “Andrew Lloyd Webber in concert” en 
aan het eind van het concert  zal getracht worden om “iets samen te doen”.Aan het concert 
werkt ook mee, de zoon van een van onze dames-leden, Reinier Hogerheide, inmiddels 
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een zeer bekend klarinettist all over the world en als leraar verbonden aan de conservatoria
van Arnhem, Groningen en Salzburg. Reinier is indertijd bij “Apollo” begonnen, toen zijn 
vader daar nog dirigent was. Hij is hier nog steeds woonachtig en was meteen spontaan 
bereid aan dit concert mee te werken. Hij zal met het groot orkest soleren.
De avond wordt gepresenteerd door RTV-presentatrice Annette Timmer.
Na afloop is er in de foyer van Ogterop een groot bal o.l.v. “Tandem” (Hans Peter Sloots 
en Jos van Kampen)
  
Jan Tijink, voorzitter jubileumcommissie “Apollo”

De Bond van Koren
Op de jaarvergadering van het vrouwenkoor kwam er een vraag wat de Bond van Koren, 
zoal doet voor de  koren. Op de vergadering zelf is toen gezegd dat wij hier later op terug 
zouden komen.
Om nu zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, lijkt het ons een goed idee dat in de 
nieuwsbrief te verwoorden.
Hierbij zal ik een greep doen uit wat de bond zoal doet.
Voor diegenen die een computer hebben, is het handig de website BVKID te bezoeken.
Hierop staan veel gegevens.
Dit volgende is misschien het vermelden waard:

 Bemiddeling. 
 Collectieve contracten en lidmaatschappen, ten behoeve van leden van een 

koor aan te gaan.
 Zich mede tot doel stellen, zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties.
 Raad geven aan hen die een zangvereniging  trachten op te richten.
 Organiseren van concerten en zangersfeesten.
 Organiseren van vormingsbijeenkomsten
 Bumarechten.
 Jubilarissen(40 jaar)
 Vorming en scholing.Workshops op maat.
 Advies b.v. bij het opstellen van statuten en overeenkomsten met dirigenten.
 Lidmaatschapskosten zijn  € 9,65

Ineke ter Linde

De fietstocht van het mannenkoor
Zondag 1 juni was het weer zover. De immer actieve activiteitencommissie had eenieder 
opgeroepen om deel te nemen aan de jaarlijkse fietstocht. De weersverwachtingen waren 
positief en zo hadden zo’n dertig enthousiastelingen zich al om 09.00 uur  gemeld bij de 
Havezate.  Bertus S en Engbert W namen op de gebruikelijke wijze het voortouw zodat we
even later in een colonne van zo’n vijftien auto’s met elk twee fietsen achterop via de 
toeristische route naar het dorpje Hoonhorst reden, een paar kilometer ten zuiden van 
Dalfsen. In het plaatselijke cafe stonden de koffie en de kruidkoek al klaar zodat we zo 
rond half elf welgemutst aan de eerste etappe konden beginnen. Bertus en Engbert hadden 
weer een schitterende route voorbereid en zo fietsten we door een afwisselend landschap 
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(wat hier en daar wel wat leek op onze eigen omgeving maar toch weer anders was omdat 
het voor bijna iedereen terra incognita was) via Heino naar het  onbeduidende vlekje 
Liederholsthuis. Hier werd, na ruim 10 kilometer, de eerste stop ingelast en konden de 
deelnemers op het terras van de plaatselijke uitspanning een consumptie tot zich nemen. 
Blijkbaar bevonden we ons inmiddels in een katholieke enclave in dit stukje Salland, het 
dorpje bestond naast een handvol huizen uit een enorme kerk en daar recht tegenover een 
groot cafe, eigenlijk zoals je dat vooral ten zuiden van de grote rivieren aantreft. Na een 
half uurtje startte de tweede etappe die ons via Laag Zuthem en de oostrand van Zwolle 
naar de Wijthmener Plas bracht. Halverwege werd even langs de weg gestopt om de 
meegebrachte lunch van broodjes, krentenbollen, koffie en dergelijke te nuttigen. De 
Wijthmener Plas bleek een prettig aangelegd recreatiegebied aan de oostrand van de stad 
te zijn en ondanks het mooie weer was het er nog erg rustig. Zo was er meer dan 
voldoende ruimte om het meegebrachte spelmateriaal ten behoeve van het welbekende 
kobbe-gooien uit zetten. Terwijl de zon nu echt doorbrak en de temperatuur flink opliep 
stortte eenieder zich vol enthousiasme op het spel en werden de fraaiste worpen 
afgewisseld met de meest afgrijseelijke missers. Uieindelijk bleek schrijver dezes het 
hoogste aantal punten te hebben behaald, hetgeen direct resulteerde in het overhandigen 
van de prijs, te weten de opdracht dit stukje te schrijven. Daarna kwamen de eerste 
borrels/wijnen/frisdranken ter tafel alsmede de welhaast legendarische zakken met 
doppinda’s. In de schaduw genoot eenieder van een drankje en een handje met pinda’s 
zodat we gevoed en gelaafd vol optimisme aan de laatste etappe richting Hoonhorst 
konden beginnen. Helaas bleek het eeuwige pechduiveltje van plan dit optimisme de kop 
in te drukken, ondergetekende liep al na enkele honderden meters een flinke klapband op. 
Het leek wel alsof een aantal echte doe-het-zelvers hierop had gewacht, zij storten zich op 
het ongelukkige rijwiel en hadden de band al gerepareerd voordat de zachtjes vloekende 
eigenaar tot tien had kunnen  tellen.
Zo kwam na in totaal zo’n 35 kilometer fietsen Hoonhorste weer in zicht. Na het opladen 
van de fietsen werd de tocht naar Het Vergulde Ros in Halfweg aanvaard. In de achter dit 
gerenommeerde etablissement gelegen tuin werd een drankje gedronken waarna een ieder 
zich hongerig naar het uitgebreide stamppot-buffet begaf. De verschillende gerechten met 
snijbonen, andijvie, rode kool, bietjes, speklappen, rookworst en gehaktballen smaakten 
als bij grootmoeder thuis. Ook het daarna aangekondigde dessert-buffet was, met 
gerechten als rijstepap, watergruwel/krentjebrij, gortepap en hangop voortreffelijk 
afgestemd op de doelgroep (gelukkig was er ook gewoon vanille ijs....). Zo rond 19.00 uur 
nam de voorzitter van het mannenkoor, Jaap R., het woord om de organisatoren van deze 
schitterende dag hartelijk te bedanken voor hun organisatie, waarna eenieder zich 
vermoeid en warm langzaam maar zeker naar huis begaf.
Het aloude gezegde kan wel van stal worden gehaald: de thuisblijvers hebben weer eens 
ongelijk gekregen! Tot volgend jaar dus maar.

Gido Onderstal

Een paar websites die van nut kunnen zijn voor zangers:
www.knzv-noord.nl leert onder meer wat de koren uit het noorden van het land 

organiseren
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www.muziekabcd.nl een schat aan mogelijkheden om je kennis van muziek op 
te vijzelen

www.bvkid.nl/nl de Bond van Koren, waarbij het vrouwenkoor is 
aangesloten

Louis
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Samenstelling besturen en commissies
Mannenkoor Vrouwenkoor

Voorzitter Jaap Roorda Voorzitster Jantje van der Woude
Vice-voorzitter Freerk Fridrichs Vice-voorz. / 2e penn. Femmy Lubberink
Secretaris Jan Blaauw Secretaresse Ineke ter Linde
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: Hilco Vos
Secretaris: Gido Onderstal
Leden: Betty Feenstra

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

Activiteitencommissie 
voorzitter: Bertus Stegeman
Leden: Luuk Steenbergen

Fien Visser
Truida Wieken
Anneke Westerveen 
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Bijlagen: de notulen van de drie dit voorjaar gehouden jaarvergaderingen

Notulen van de jaarvergadering van het vrouwenkoor van Wijker Kunst, gehouden op 11 
februari 2008 in de Raadszaal van de Havezathe in De Wijk.

De voorzitter opent de vergadering en heet 48 leden welkom. Er wordt medegedeeld dat 1 
drankje en een hapje, wordt aangeboden en betaald uit de kas.

Notulen van 19 februari 2007, worden onveranderd goedgekeurd.

Er zijn geen ingekomen stukken te vermelden.

Mededelingen: Naast de presentielijst, is er een intekenlijst voor de revue.
Jantje geeft uitleg, betreffende de te houden revue. Deze is opgezet, door de Oranje 
vereniging, ter ere van het 75 jarige bestaan. Alle verenigingen kunnen zich presenteren.
Het dagelijkse bestuur heeft toe gezegd, hieraan mee te doen.
Een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren, kan zich hiervoor opgeven. Deze lijst wordt
ook door het mannenkoor ingevuld. Beide lijsten worden gegeven aan de activiteiten 
commissie.
We zijn er op attent gemaakt, dat traktaties alleen worden toegestaan, in overleg met de 
dames van de Havezathe.

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris, Ineke ter Linde en wordt 
goedgekeurd.

Financieel verslag; hierover zijn enkele vragen,
Eerst legt Emma Eefting uit, dat het geld van de nonnenpakken, nog in “het verkeerde 
jaar” is geboekt , aan het einde van 2008 wil ze dat bijstellen.
Aly Slomp vraagt wat de Bond van Koren doet voor 595 euro. Jantje: bv. Buma, de 
concerten in Zuidlaren, mogelijkheid om van hun een speldje te krijgen bij 40 jarig 
lidmaatschap.
In het verleden is er voor gekozen, omdat in eigen hand te houden ( G sleutel).
Het bestuur zoekt  nog uit, welke diensten de Bond van Koren nog meer levert.
Anneke Westerveen, vraagt of de Bond rekening houdt, met de leeftijd van onze leden. Dit
wordt alleen gedaan, als we ons Ouderen koor gaan noemen en dat willen we niet.
Lammy Engel, heeft een vraag over kledinggeld., er zijn 3 leden die 50 euro terug krijgen, 
zij hebben wel betaald voor de kleding, maar deze nooit gedragen. José Ruyter, heeft het 
bedrag reeds teruggekregen. Marja Peters en Ineke ter Linde, krijgen het bedrag nog terug.
Greetje Huisjes heeft een vraag over de contributie en de afdracht naar de centrale kas. 
Een klein deel van de contributie blijft  in de vrouwenkas ( lief en leed).

De kas is gecontroleerd, door Fien Visser en Aly Slomp, deze is goedgekeurd. Fien Visser 
is aftredend en Maaike Wiepkes, komt erbij.
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De dames worden bedankt en het financiële verslag goedgekeurd. 

Truida Wieken doet verslag van de muziekcommissie. Er waren vragen, deze heeft Truida 
meegenomen en komt hierop terug.

Betty Feenstra, wordt met applaus herkozen, als lid van de muziekcommissie.

Femmy Lubberink en Jantje van der Woude,eveneens met applaus herkozen, als 
bestuursleden.

De fietstocht van 2008, wordt dit jaar uitgezet door Gienke Slomp en Grietje Boverhof. 
Woensdag 18 juni is de geplande datum.

Concertkleding: Voorstel is om de zwarte kleding op marktplaats te zetten. Liet 
Maris,neemt dit op zich.
De prijs is nader overeen te komen.
Gerda van Oostrum, heeft een digitale foto en zorgt  hiervoor.
Margriet Teunissen,stelt voor , om 1 pak te bewaren voor het archief.
ReinaTijink heeft nog een eerst gedragen jurk in haar bezit.
De andere kostuums worden nog opgezocht, dan is het goed om dit compleet te maken.

Enquête: door deze vragenlijst, hebben wij inzicht gekregen in dat wat er leeft onder de 
leden.
Muziekkeuze: 50%  is tevreden met de keuze.
De uitslag met de op/aanmerkingen gaan naar de muziekcommissie.
Meerdere optredens: 1/3 hoeft niet, maar  het is toch wenselijk dat wij als vrouwenkoor 
iets ondernemen.
Voor het zingen in een kleine groep, bestaat veel animo, vooral het zingen in 
verzorgingshuizen., of met kerst tijdens een kerkdienst. ( Er hebben zich  28 personen 
aangemeld).

Voor eventuele vacatures zijn er op alle punten reacties gekomen.
Bestuur:1
Muziekcommissie:4
Activiteitencommissie:1

De oefen CD wordt veel gebruikt, maar is niet voor iedereen duidelijk.
De muziekcommissie neemt dit mee.
De enquête is voor 62 leden uitgedeeld, we hebben er 54 teruggekregen.

Er is een plan voor een zomerconcert op 14 juni 2008 in de kerk te IJhorst voor twee 
koren. . Er is hiervoor een koor ( Soroki) uit Amsterdam benaderd. Dit is een koor, 
bestaande uit 8 personen, die Russische Volksliederen vertolken.
Het is een internationaal koor van vrouwen uit Rusland, Polen en Nederland, ,die allen de 
Russische taal machtig zijn.
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Rondvraag: Gienke Slomp vraagt hoe de muziekkeuze tot stand komt, zij heeft een folder ,
welke interessant is voor de muziekcommissie.( Truida) 

Ina Zijlstra: het pad tussen de eerste en de tweede sopranen is zo breed. Dit gaan we 
veranderen.

Grietje Bolling: vraagt of we nog iets horen van het koor uit Pijnacker. Wij hebben contact
gehad met een bestuurslid van het koor. Het jaar 2007, was voor hen een druk jaar gezien 
hun 55 jarig jubileum. Mogelijk was het komende jaar iets te organiseren(2008).Wij 
wachten bericht af.

Bij de tweede alten, komt er een stemvertegenwoordiger bij, dit is Annie van de Berg, 
tel.nr. 441504.

Anneke Westerveen: wil graag een Kerstconcert, dit neemt ze mee naar de Algemene 
Ledenvergadering  van 10 maart 2008.

Jantje van der Woude: vraagt  om ook werkelijk om 19.30 uur te beginnen en dat we ons 
zo goed mogelijk proberen te houden aan de opstelling, dat betekent, van elke stem 3 
personen naast elkaar en 5 rijen achter elkaar.

Jantje, bedankt al diegenen die extra dingen doen voor het koor en wenst een ieder wel 
thuis en sluit daarna de vergadering.

Notulist: Ineke ter Linde

VERSLAG  JAARVERGADERING  van het mannenkoor dd. 11-02-2008   in  De Havezate
te De Wijk 

Aanwezig: Bestuur Mannenkoor 5 leden en 28 leden (zie presentielijst)…..totaal is 75 %.
Afwezig   : Met bericht van verhindering Herman Slomp, overige leden zonder bericht.

1.   Opening 
      Voorzitter Jaap Roorda opent de vergadering met woord van welkom.
2.   Verslag vorige vergadering 
      Het verslag van de vorige vergadering van 19 februari 2007 wordt zonder op- of 
aanmerkingen
      goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3.   Ingekomen stukken/mededelingen 
      --Klaas Jansen heeft in een brief aangegeven dat hij zijn lidmaatschap na 53 jaar moet 
        beëindigen, hij hoopt nu de concerten als publiek te bezoeken.
      --Ferry van de Velde heeft in een brief aangegeven dat hij zijn lidmaatschap moet 
beëindigen,
        Voor hem werd het te laat ‘savonds i.v.m. z’n werk.
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      --Henk Oosterveen heeft in een e-mail te kennen gegeven dat hij moest kiezen tussen 
        “Wijker Kunst”en “De Geuzen” i.v.m. te drukke werkzaamheden. Hij heeft gekozen 
voor 
        “De Geuzen”, omdat hij daar de voorzitter is.
4.   Jaarverslag van de secretaris over 2007  
      Het jaarverslag van de secretaris wordt door hem voorgelezen en zonder op- of 
aanmerkingen
      goedgekeurd.
5.   Jaarverslag van de penningmeester over 2007
      De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
      Wat is toch de “correctie contributie” vraagt Jan Steenbergen. Dat is dat sommigen, 
door 
      omstandigheden, hun contributie niet hebben voldaan.
      En die stemvork dan, is dat wel nodig, vraagt Lucas Steenbergen. Deze stemvork is, 
als
      kunstwerk, aan Bösensell cadeau gegeven.
      Het financieel overzicht wordt verder ongewijzigd goedgekeurd.
6.   Verslag kascommissie
      Nadat Engbert Westerd namens de kascommissie heeft gemeld dat de kas in orde is 
bevonden
      stelt hij de vergadering voor  de penningmeester en dus het bestuur te dechargeren. De
      vergadering stemt daarmee in met luid applaus. De voorzitter bedankt de commissie. 
      De plaats van Engbert Westerd wordt ingenomen door Snel Kooij, die hierdoor samen 
met 
      Gido Onderstal de kascommissie vormt voor 2008.
7.   Bestuursverkiezing 
      Jan Zijlstra is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Freek Fridrichs voor in de
de
      vacature van Jan Zijlstra. Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt hij bij
      acclamatie gekozen. Jan Zijlstra wordt door de voorzitter geprezen voor het vele werk 
wat hij 
      voor het koor gedaan heeft. De vergadering beloont dit met een warm applaus.
8.   Discussie over het beleid 
      De voorzitter geeft aan dat Jan Tijink, secretaris muziekcommissie, deze functie wil 
beëindigen.
      Als opvolger heeft Gido Onderstal zich beschikbaar gesteld. De voorzitter bedankt Jan 
Tijink
      voor het vele werk voor het koor en voor zijn specifieke deskundigheid in de 
muziekcommissie. 
      De vergadering beloont hem met een warm applaus.
      Als stemvertegenwoordiger voor de baritons heeft Albert Scheper de plaats van Jan 
Zijlstra
      overgenomen.
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9.   Rondvraag 
      Gido Onderstal stelt voor meer “The American songbook” in het algemene repertoire 
te brengen.
      Op dit moment heeft het Duitse genre de overhand, terwijl ook het Amerikaanse genre 
prachtig 
      muziek heeft. 
     
      Wat betreft de oefen CD’s is men van mening dat deze niet verplicht moeten worden. 
Toch zijn
      de CD’s een aanvulling en moeten we hier zeker verder mee gaan. Mooi is vindt men 
dat op de
      laatste CD niet alleen de stemmelodie wordt weergegeven maar ook dat een compleet 
koor het
      gehele lied zingt. 
      Gerrit Loode vindt de CD’s niet altijd even duidelijk.
      Jan Zijlstra geeft aan dat Mannenkoor Meppel een beter systeem heeft. Jan zal 
binnenkort een
      voorbeeld aan ons koor gaan demonstreren. 
      Voor een gedeelte van het koor is de CD niet nodig omdat ze er thuis niets mee doen. 
Maar er 
      is ook een gedeelte van het koor die het positief vindt en er graag mee door wil gaan. 
Het beste
      is vindt men om de oefen CD’s op de computer af te spelen (Media Player) i.p.v. de 
CD speler.
      (Opmerking: Misschien is het zinvol een gebruiksvoorschrift te maken hoe de oefen 
CD’s voor 
      de computer (Media Player) het beste te gebruiken zijn)
      
      Tieme Bakker stelt de vraag of een repetitieruimte in de nieuwe bredeschool ook 
mogelijk is. 
      Hierop antwoordt Jan Tijink dat er geen ruimte zal zijn maar dat dit bovendien heel 
duur is.

      Engbert Westerd stelt de vraag of er ook  nog aan een dubbelkwartet gedacht moet 
worden.
      
      Klaas Donker vraagt of het mogelijk is het te zingen repertoire bij concerten eerder 
bekend te 
      maken. Dit zal aan de muziekcommissie worden voorgelegd.

      
10. Sluiting 
      De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met dank aan de aanwezigen.
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Vastgesteld op 11 februari 2008       te  De Wijk.

                                                                                                            
      
Voorzitter:    Jaap Roorda

Secretaris:   Jan Blaauw

   
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Wijker Kunst, gehouden op maandag 
10  maart 2008 in de grote zaal van de Havezate.

Afwezig met kennisgeving:Truida Wieken, Grietje Bolling, Snel Kooy, Jan en Hanneke 
Steenbergen, Henny Brals, Rikus Bakker.
Aanwezig: 79 personen hebben de presentielijst getekend.

Prompt om 19.30 uur opent voorzitter Hendrik Veeningen de vergadering. Hij heet allen 
hartelijk welkom en zegt blij te zijn met de grote opkomst. Ook legt hij uit waarom we dit 
keer op maandag avond vergaderen.  Of deze opzet voor herhaling vatbaar is, zal moeten 
blijken.

Verslag vorige vergadering van 28-3-2007. Deze was afgedrukt in de nieuwsbrief zomer 
2007.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en getekend door de 
voorzitter.

Ingekomen stukkenen/of mededelingen. a)  De voorzitter meldt de laatste 
bestuursmutaties.
Bij de mannen is de aftredende Jan Zijlstra opgevolgd door Freek Fridrichs en in de 
muziekcommissie is Jan Tijink opgevolgd door Gido Onderstal. Hendrik bedankt de 
afgetredenen voor hun jarenlange inzet en stelt de nieuwe mensen voor aan de 
vergadering.
b)  Bij de muziekbibliotheek is er ook veel veranderd. Vanaf nu is Jan Zijlstra als de 
centrale 
“biebman”verantwoordelijk voor beheer , bestellen ,kopiëren enz. voor het gehele koor. 
Hendrik bedankt Aaltje Zomer voor het vele werk wat zij voor de bieb verzet heeft. Dan 
verrast Jantje van der Woude haar met een prachtige bos bloemen, maar ook Hendrik 
Veeningen krijgt bloemen. Deze is immers bij de mannen de persoon die stopt met het 
zelfde soort werk.
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c) Er is ingekomen een brief van de gemeente De Wolden. De Anjercollecte 2008 zal 
plaatsvinden in de week 19-24 mei. Wij hebben ons hiervoor aangemeld .(we zijn dit jaar 
aan de beurt).
d)  ontvangen een e-mail van de Dickninger Geuzen. Zij houden hun voorjaarsconcert op 
zondag 30 maart in de Havezate , samen met Meander.
e)  ontvangen een folder van M.C.T. –koorreizen (de organisator van onze Praag reis). 
Emma Eefting presenteert de mogelijkheden. Voor de één daagse reis op 2 november naar 
Maastricht is zeer weinig belangstelling. Voor de buitenlandse reis in 2009/2010 naar 
Berlijn of Thüringen gaan veel meer vingers de lucht in. Het bestuur zal de mogelijkheden 
verder bestuderen.

Het jaarverslag 2007 van de secretaris wordt voorgelezen en zonder aanpassingen 
goedgekeurd.
Hilco Vos merkt op  dat het misschien een goed idee is,om in het vervolg ook de leden die 
het afgelopen jaar zijn toegetreden op dit moment voor te stellen.

Het jaarverslag 2007 van de penningmeester . De resultaten worden via een overhead 
projector getoond. Helaas is dit geen succes. De mensen in de zaal kunnen het niet lezen. 
(in het vervolg met een duidelijker beeld presenteren of anders toch maar weer de papieren
versie.) Nu geeft de penningmeester,Dieneke Velema, een uitvoerige uitleg over de cijfers. 
Dit tot volle tevredenheid.
De kascommissie, bij monde van Fien Visser, deelt mee dat ze de kas in prima staat 
hebben aangetroffen Ze stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met 
applaus onderstreept. De getoonde begroting 2008 wordt eveneens zonder aanpassingen  
aangenomen.

Het jaarverslag van de activiteitencommissie wordt voorgelezen door Anneke 
Westerveen.
Van de nieuwjaarsborrel tot aan de kerstmarkt,een jaar vol activiteiten. De markt is zelfs 
met een positief saldo van € 736= afgesloten. Er moet nog wel een oplossing voor de 
“versierde”wagen worden gevonden .Die staat nu bij Luuk Steenbergen, en er zijn kosten.

Het jaarverslag van de muziekcommissie wordt voorgelezen door hun voorzitter ,Hilco 
Vos.

Daar het verenigingsarchief niet op orde is, en zich her en der delen bevinden , wordt er 
een oproep gedaan om te melden wie nog zaken in zijn/haar bezit heeft. Het is de 
bedoeling om alles nauwkeurig te ordenen. Er hebben zich al vrijwilligers voor gemeld. 
Jan Zijlstra meldt dat hij nog veel verslagen in z’n computer heeft zitten ,wat moet hij 
hiermee?  De secretaris zal dit met hem bespreken.
Bertus Stegeman heeft nog diverse geschenken thuis, afkomstig van de uitwisselingen met
Bösensell.
Anneke Westerveen vraagt om bij het inleveren van foto’s ,op de achterkant te vermelden 
wie er zoal afgebeeld zijn.
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Discussie over het beleid van bestuur, dirigent en commissies.
Jan Zijlstra vindt dat we nogal wat moeite hebben met het instuderen van nieuwe stukken. 
Hierdoor kunnen we ons repertoir maar weinig vernieuwen. Er zijn middelen om dit beter 
en sneller te laten verlopen. De verstrekte CD’s zijn daar een voorbeeld van. Maar er zijn 
ook andere methoden ,zoals het systeem PC-Vieuwer wat door het Meppeler Mannenkoor 
wordt gebruikt. Hij wil dit graag aan kleine of grotere groepen demonstreren. 
Diverse leden  zijn niet erg gelukkig met de nu gebruikte CD’s. Lyda Dijkstra  heeft liever 
ingezongen CD’s dan het instrumentale wat er nu op staat. Jaap Roorda is van mening dat 
een CD slechts een hulpmiddel is ,zonder verplichting om hem te gebruiken. Velen 
gebruiken de CD’s niet ,ze kunnen het niet goed volgen en met de computer kan lang niet 
iedereen over weg.
Bertus Stegeman wil graag diverse stukken van A.L. Webber  weer in de map terug zien. 
(wordt aan gewerkt).

Rondvraag
*** Tiny Hoenders vraagt wanneer we het gezamenlijke stuk met Cantabel gaan repeteren.
Op een repetitie avond is dit te moeilijk. De koren “wonen” te ver uit elkaar , en niet alle 
leden kunnen ook op een andere avond. Een mogelijkheid is om vervroegd in te zingen op 
de eerste concertdag (zaterdag) ,maar dit gaat ter beoordeling van Bert.
*** Anneke Westerveen vraagt of de activiteitencommissie de vrije hand heeft om onze 
bijdrage aan de Wieker Revue vorm te geven.  …>.ja, ze kunnen met de aangemelde 
deelnemers overleggen wat ze doen en hoe ze het instuderen. Overleg met de Revue 
commissie (Jan Tijink )blijft nodig.
*** De activiteitencommissie  vraagt  hoe het zit met de bijdrage uit de centrale kas in 
2007. Er staat een bedrag op de begroting ,maar ze hebben niets ontvangen. ……>de 
begroting geeft de mogelijkheid voor een bijdrage indien het nodig is ;maar er is nog geld 
in hun kas.

Hendrik bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit hiermee de vergadering.( De 
afspraak was te stoppen om 20.45 uur ,een kwartierje pauze en dan een gezamenlijke 
repetitie om 21.00 uur.) 

Gerrit van de Belt , secretaris Algemeen Bestuur.
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