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Agenda

- iedere laatste maandag van de maand repeteren mannen en vrouwen samen om 20.45
- het bestuur van het vrouwenkoor vergadert naar behoefte 
- het bestuur van het mannenkoor vergadert iedere 1e maandag van de maand om 20.00

17 december 2009 donderdag allen Kerstconcert in kerk IJhorst
21 december 2009 maandag allen laatste repetitie van 2009 (maar 

NIET gezamenlijk zingen!)  
28 december 2009 maandag allen geen repetitie (de Havezate is 

gesloten)
04 januari 2010 maandag allen eerste repetitie in 2010 (met 

nieuwjaarsborrel)
27 maart 2010 zaterdag mannen concours KNZV in Westerbork  
10 april 2010    zaterdag vrouwen zangersfeest Bond van Koren in 

Drenthe, in Hoogeveen  
28 mei 2010  zaterdag mannen concours in Gorssel       
04 juli 2010  zondag allen zomerconcert bij de Havixhorst
05 juli 2010 maandag allen laatste repetitie voor de 

zomervakantie
23 augustus 2010 maandag allen hervatting van de repetities
06 november 2010 ... zaterdag mannen concert in kerk IJhorst met 

mannenkoor Cäcilia uit 
Bösensell

06-07 november 
2010

zaterdag-
zondag

mannen bezoek uit Bösensell

Gelieve de website en de mail regelmatig te raadplegen, aangezien die hoe langer hoe 
meer gebruikt zullen worden voor het doen van mededelingen.
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Van de redactie
U ontvangt deze Nieuwsbrief rond het weekend voor de Kerst, en dat is vlak na ons 
concert van donderdag 17 december. Dat betekent dat u van dit concert, waarvan het 
gehoopte succes vermoedelijk nog steeds in onze hoofden naklinkt, in deze Nieuwsbrief 
niets zult terugvinden.
Ik hoop dat hij u niettemin aangename lectuur biedt.
Ik wens u prettige Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Louis 

Het woord van de algemeen voorzitter
Het jaar 2009 loopt alweer ten einde en ook dit jaar heb ik het gevoel, dat het steeds 
sneller gaat, voor je het weet zijn de bladeren weer van de bomen en is het weer december,
met de bekende feestdagen als Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw.
Voor Wijker Kunst is het afgelopen jaar een relatief rustig jaar geweest met weinig echte 
hoogtepunten.
Dat wil niet zeggen dat we met z’n allen maar wat hebben stilgezeten. Na het bijna 
traditionele Voorjaarsconcert zijn we al vrij snel begonnen aan de voorbereidingen voor 
het komende Kerstconcert, dat op het moment dat deze Nieuwsbrief verschijnt, alweer 
achter de rug zal zijn.
Voor het komende jaar 2010 zijn al weer enkele concerten gepland en daarbij kunnen we 
ook melden dat het mannenkoor dit jaar haar 65-jarig bestaan viert. Een en ander zal 
gepaard gaan met een uitwisselingsconcert met Bösensell, in november.
Wijker Kunst in haar geheel zal dit jubileum vieren in 2011 en binnen het bestuur zijn wij 
alvast aan het nadenken over de invulling daarvan. Daarbij zijn suggesties van Uw kant   
van harte welkom.
Het afgelopen jaar heeft zich ook duidelijk onderscheiden wat betreft de sociale 
verbondenheid en hebben we ervaren hoe belangrijk ook dit aspect is binnen onze 
vereniging.
Zo hebben we het afgelopen jaar verscheidene keren opgetreden op verschillende 
huwelijksrecepties en een enkele keer gebeurt dat ook tijdens een crematie of begrafenis.
Hierbij mag nog wel eens vermeld worden dat wij in voorkomende gevallen altijd een 
beroep kunnen doen op onze dirigent en dat hij aan zo’n verzoek geheel belangeloos 
voldoet. Zo zijn wij in staat om ook onder soms extreme omstandigheden toch nog een 
verantwoord muzikaal optreden te verzorgen.
Ook wil ik nog eens noemen dat het - met name bij een gedeelte van het mannenkoor - een
goede gewoonte is om elkaar bij verjaardagen tijdens de nazit uitbundig het Hoeralied van 
Jan van Poppel toe te zingen.
Helaas zijn er ook gevallen van ernstige ziekten en ongelukken van leden of hun familie 
en het is dan voor de betrokkenen goed te ervaren dat er een club is die met je meeleeft.
Zo is de betrokkenheid van het gehele koor met de familie Westerd groot en je merkt ook 
hoe goed dit hen doet, maar ook onszelf, want je leeft mee en je wilt graag waar nodig 
daadwerkelijk helpen.
We kunnen rustig stellen dat we naast een zangvereniging ook een vriendenclub zijn, en al 
zal het streven altijd zijn om zo goed en mooi mogelijk te zingen, het sociale leven speelt 
een niet te onderschatten rol.
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Zelf heb ik dit afgelopen jaar nog eens goed ervaren. Ik heb namelijk voor één keer op 
projectbasis meegezongen in een ander koor en daarbij merkte ik dat veel leden elkaar niet
eens kenden en nog minder van elkaar afwisten. .Er was ook nauwelijks tijd om elkaar te 
ontmoeten, want ze repeteerden in een kerkzaal en als de repetitie afgelopen was, wist 
iedereen niet hoe snel hij weg moest komen, en in de pauze zat iedereen bij zijn of haar 
eigen clubje.
Door deze ervaring kan ik dus redelijk vergelijken en is mijn gevoel nog weer eens 
bevestigd dat het zingen bij en lid zijn van Wijker Kunst aanvoelt als een warm bad en dat 
we hier in de Wijk en omgeving blij kunnen zijn dat we zo’n club hebben.
Ik wens u allen heel fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling en we zien elkaar dan 
weer graag terug op 4 januari, op de eerste repetitie in 2010.
 Hendrik Veeningen, algemeen voorzitter 

Ledenzaken:
= Vrouwenkoor
Helaas hebben Tineke van der Haar  en Ina Hoving hun lidmaatschap van ons koor 
beëindigd.
Tineke heeft na lang wikken en wegen besloten haar lidmaatschap op te zeggen, daar zij 
geregeld niet in staat was om de repetities van het vrouwenkoor bij te wonen op de 
maandagavond.
Ina Hoving heeft na een proefperiode besloten om nog een tijdje te wachten om lid te 
worden. Ze vond het koor leuk, maar was er nog niet aan toe om zich definitief aan te 
melden.
We hebben twee nieuwe leden kunnen verwelkomen Josje Teunissen en Grietje 
Westerbeek. Beide dames wensen wij veel zangplezier.
Ineke ter Linde
= Mannenkoor
Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn – tot onze vreugde -  Roelof Gortemaker en Willem van 
der Linde ons koor komen versterken en heeft Henk Bierman – tot onze spijt – zijn 
lidmaatschap opgezegd.
Riekus Bakker heeft de laatste tijd door ziekte veel repetities moeten missen. We wensen 
hem van harte beterschap en hopen hem binnenkort terug te zien.      
Het deed ons erg goed Engbert Westerd terug te zien op de huwelijksrecepties van Bertus 
en Dinie Stegeman en van Pouwel en Hillie Mussche. Als die van Snel en Corrie Kooij in 
het weekend was geweest, zou hij daar ongetwijfeld ook acte de présence hebben gegeven.
Moge het jullie goed gaan, Engbert en Femmie!
Louis

Van Femmie ontving ik de volgende mail voor de Nieuwsbrief:

Beste leden van Wijker Kunst,
 
In de nacht van 8 op 9 juni heeft zich voor Engbert en mij en onze kinderen een drama 
afgespeeld. Door de val van de trap heeft Engbert een dwarslaesie opgelopen. Na de 
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ziekenhuisopname is Engbert naar het revalidatiecentrum in Haren gegaan. Hij verblijft 
daar op een speciale afdeling voor dwarslaesiepatiénten. De revalidatie gaat redelijk goed. 
Wij zijn wat ongeduldig, we zouden graag wat meer resultaat willen. De rechterarm kan 
hij redelijk gebruiken en de linkerarm wordt langzaamaan ook beter. Jammer genoeg heeft 
hij geen gevoel en kracht in zijn handen. Dit belemmert het bewegen, pakken en voelen 
erg. Hopelijk komt er nog verbetering in.
Wij hebben in deze maanden ervaren wat mensen voor je kunnen betekenen, en Wijker 
Kunst blijkt een vereniging te zijn waar mensen hart hebben voor elkaar. Wij zijn erg blij 
en trots lid te zijn van deze vereniging. Alle post, telefoon, mails en aanbiedingen om te 
komen en naar Engbert toe te gaan hebben ons héél veel goed gedaan. 
Wij willen jullie hiervoor bedanken en om iedereen hier in te betrekken, doe we dit via de 
nieuwsbrief.
Wanneer Engbert weer helemaal thuis komt, wil hij graag weer naar de repetities van het 
koor; hij mist het zingen en de nazit heel erg!
Voor jullie allemaal mooie feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar.
 
fem westerd-pol

Van de activiteitencommissie
Eerst een terugblik:
De laatste zangavond voor de vakantie, op 29 juni 2009, hebben het vrouwenkoor en 
mannenkoor gezamenlijk doorgebracht in de Havezate. Van een gezellige avond is geen 
sprake, vanwege het ongeluk dat de familie Westerd is overkomen. Na goede wensen voor 
vakantiegangers en thuisblijvers gaat eenieder zijns weegs. 
Op 9 oktober 2009 zijn we naar Ruinerwold getogen. Boerenblond verzorgde de avond 
voor de leden en hun partners bij café Reinders. 77 Personen hadden zich aangemeld. Na 
de voorstelling konden we nog geruime tijd met elkaar doorbrengen onder het genot van 
een hapje en een drankje.
Ondanks het miezerige en soms barre natte weer hebben we een goede en gezellige 
wintermarkt gehad. De stemming heeft zeker niet onder het weer geleden. Velen van ons 
koor hebben ervoor gezorgd dat we een leuk bedrag overhouden aan deze happening. Het 
moet toch altijd maar weer gebeuren!
Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig wat de opbrengst is. We hebben 290 zakjes knieperties 
verkocht. De opbrengst hiervan is 579,40 euro. De chocolademelk, glühwein en hotdog 
was minder, maar toch nog 430,50 euro.
Hier gaat nog wel het een en ander af aan kosten. Maar we hebben ons niet voor niets zo 
druk gemaakt.
Nogmaals iedereen dank voor de inzet, want zonder elkaar beginnen we niets.
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Ten slotte een – heel bescheiden - vooruitblik:
Van een meerdaags reisje of iets dergelijks is op dit moment nog niets te zeggen. We 
komen hier zeker op terug.  
Anneke Westerveen

Zangersfeest van het vrouwenkoor
We hebben brieven van de Bond van Koren in Drenthe en het is wel aardig voor jullie om 
iets meer te weten over het Zangersfeest van zaterdag 10 april.
Na drie jaar in "De Kimme" te hebben gezongen, keren we op veler verzoek terug naar de 
ons zo bekende "Tamboer" in Hoogeveen. We hebben de locatie destijds met pijn in het 
hart verlaten, omdat de huurprijs voor onze Bond niet meer op te brengen was. Dat is in 
principe nog steeds het geval.
Echter, na intensief overleg met de directie van de "Tamboer`hebben we een oplossing 
gevonden.
Dit verhaal van de Bond is bij ons binnengekomen en wij hebben ons toen opgegeven voor
het festival met jurering. Dit in overleg met Bert Lammers.
Bij de voorlopige aanmelding hebben zich 24 koren aangemeld.
 
                                                                              Passagezaal                            Univezaal
 
                       .Aanvang programma                              12.30                                     12.30
                        Optreden dames Stoppelenburg              14.30                                     15.30
                         Pauze                                                  15.00 /15.30               16.00/16.30 (?) 
                         Einde programma                                   17.30                                     17.30
 
Koren hebben exact 20 minuten voor hun optreden. De jurering zal onder leiding van 
Gerrit Jan Rutgers, van muziekschool Scala in Hoogeveen, worden verzorgd door 
docenten van genoemde muziekschool.
 
Het avondprogramma in de Univézaal wordt ingevuld met optredens van zes 
concourskoren en een optreden van bariton Henk Poort.
Leden van festivalkoren, wij dus, die het avondprogramma willen bijwonen, betalen de 
helft van de normale entree, te weten 7,50 euro.
Wij komen met meer informatie, maar nu kunnen we in ieder geval de datum noteren en 
vrijhouden om met een grote groep daar mee te doen en misschien ook het 
avondprogramma te gaan beluisteren.         
Het bestuur

Tot slot 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
www.muziekabcd.nl een schat aan mogelijkheden om je kennis van 

muziek op te vijzelen
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www.bvkid.nl/nl de Bond van Koren, waarbij het vrouwenkoor is 
aangesloten

www.koren.startkabel.nl lijsten met links naar talloze koren
www.koormuziek.startpagina.nl idem en nog veel mee

Louis
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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 Hennie Brals

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

Smenstelling besturen en commissies
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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