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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

04 juli 2010 zondag allen zomerconcert op de Havixhorst, 
tevens laatste activiteit voor de 
zomervakantie

05 juli 2010 maandag allen geen repetitie
23 aug.2010  maandag allen hervatting van de repetities 
09 oktober 2010        zaterdag vrouwen regioconcert in Havelte
06 november 2010 zaterdag mannen concert in kerk IJhorst met 

gastkoor vanwege 65 jarig 
jubileum

06-07 november 
2010

zaterdag en 
zondag

mannen bezoek van mannenkoor Cäcilia 
uit Bosensell

09 april  2011 zaterdag allen jubileumconcert in kerk IJhorst

Gelieve de website en de mail regelmatig te raadplegen, aangezien die hoe langer hoe 
meer gebruikt zullen worden voor de berichtgeving.

Van de redactie
Beste medezangers (m/v),
In deze Nieuwsbrief zult u geen inleidend woord van de algemeen voorzitter aantreffen. 
Zoals ieder weet, vervult Jaap Roorda deze functie op dit moment ad interim, omdat 
Hendrik Veeningen na een langdurig dienstverband heeft besloten om niet nòg een termijn 
in functie te blijven. Jaap is nu zelfs tweeledig voorzitter, want naast het gehele koor geeft 
hij ook bestuurlijk leiding aan het mannenkoor. Reden genoeg om het schrijven van deze 
inleiding aan de redacteur over te laten.
Binnen het bestuur is de laatste tijd herhaaldelijk gesproken over de interne organisatie. Zo
leverde de wijze waarop nieuwe muziek tijdens de repetities werd verstrekt, bij de dirigent
enige irritatie op, almede zo nu en dan de discipline. Wat die discipline betreft, zeker als 
we gezamenlijk zingen, zijn we een groot koor van meer dan 100 mensen en dan is het 
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bijna onvermijdelijk dat er bij de een of de ander niet helemaal duidelijk overkomt wat de 
dirigent zegt; daardoor ontstaat geroezemoes en dan wordt het nog moeilijker. Laten we 
ons hiervan bewust zijn en ervoor zorgen dat we op de repetities onze mond alleen 
gebruiken om te zingen!
En dan het uitdelen van nieuwe muziek. Er zijn inmiddels afspraken in de maak die ertoe 
moeten leiden dat dit soepel verloopt: de muziekcommissie en de dirigent zorgen dat al 
vóór een concert de muziekkeuze voor het concert erná is gemaakt, zodat de bibliothecaris
dan al voor aanschaf en/of vermenigvuldiging kan zorgdragen. Vervolgens zal de muziek 
worden uitgedeeld via de stemvertegenwoordigers. 
Bij een terugblik over de afgelopen periode valt mij allereerst de ernstige ziekte op die 
onze oud-voorzitter Hendrik heeft getroffen. Het bericht ervan viel als een bom in ons 
koor. Wij hopen van harte dat hij de kuren goed zal doorstaan en na de zomer zijn plek bij 
de 2e tenoren weer zal kunnen innemen. Aan de andere kant was het een ontroerend 
moment toen we op maandag 26 april Engbert Westerd  weer op de repetitie zagen, na 
bijna een jaar van afwezigheid als gevolg van zijn noodlottige val van de trap. Zingen kan 
veel voor mensen betekenen, en dat geldt zeer zeker voor Engbert. Het spreekt vanzelf dat 
we er alles aan zullen doen om deelname aan repetities voor hem mogelijk te maken. 
Over het zingen zelf vindt u verderop verslagen van het Volkorenfestival van de vrouwen 
in Hoogeveen en van de concoursen van de mannen in Westerbork en Gorssel.
Hèt grote evenement van zondagmiddag 4 juli in en rond de Havixhorst houdt ons allen 
ten zeerste bezig. We verwachten er veel van en hopen op goed weer, zodat het een echt 
zomers festijn kan worden.
En als de zomer dan ook nog eens goed wil doorzetten, kunnen we in augustus uitgerust en
vol energie beginnen aan een nieuw seizoen.
Het ga u allen goed!

Louis

Naschrift: 
1 Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vind u de verslagen van dit voorjaar gehouden 

jaaevergaderingen  
2 Er blijkt veel meer kopij te zijn vanuit het mannenkoor dan vanuit het 

vrouwenkoor. Een volgende keer kan dat natuurlijk geheel anders liggen…

Ledenzaken
Het vrouwenkoor heeft 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen, namelijk Josje Teunissen en 
Grietje Westerbeek.
Aaltje Veneman en Carolien Smith hebben afscheid genomen
Ria Benak is herstellende van een beenbreuk We hopen haar spoedig terug te zien.
Bij de mannen zijn Henk Luten en Jan Lubberink het koor komen versterken. Onlangs 
kwamen daar maar liefst 8 leden bij van het voormalige Mannenkoor Ruinerwold, te 
weten Piet Pronk, Roelof Boverhof, Jan Meijer, Klaas Kreuze, Roelof Meesters,  Roelof 
Pol, Jan Wesseling en Gerrit Brand. Zij lijken hun weg in ons koor al aardig te vinden.
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Tiemen Bakker heeft het koor verlaten omdat hij is verhuisd naar Dedemsvaart. Het is hem
net gelukt om de 25 jaar vol te maken, zodat de voorzitter hem op zijn laatste repetitie de 
passende versierselen van de KNZV kon opspelden.
Riekus Bakker bezoekt al geruime tijd de repetities niet meer vanwege problemen met zijn
gezondheid. Voor Guus de Jong geldt hetzelfde. We hopen dat het leed weldra geleden zal 
zijn.
Alle nieuwelingen van harte welkom en een veel zangplezier gewenst. En voor de 
vertrokken leden het allerbeste.
 
Anjercollecte
Onlangs hebben 31 leden van ons koor gelopen voor deze collecte. Samen hebben ze het 
prachtige bedrag van € 1332,09 opgehaald, waarvan 1/3, zijnde € 444,03,  naar onze 
vereniging gaat. Voor dit resultaat zijn we de collectanten, maar vooral de inwoners van de
Wijk, zeer dankbaar! 

Nieuwe leden stellen zich voor
Josje Teunissen
Ik ben van “gemengde” afkomst: half Hagenees, een kwart Napolitaans en een kwart “uut 
de Wiek” (is dit goed dialect?). Geboren in het huis van opa Blink in Wassenaar, daarna 18
keer verhuisd in de noordelijke helft van Nederland, voel ik me op veel plaatsen thuis, 
maar nergens geworteld. 
Mijn vader overleed jong; ik ben de oudste van vijf kinderen en was toen 12 jaar. Na het 
gymnasium in Ede wilde ik wel iets kunstzinnigs gaan studeren (muziek, beeldende 
kunst), maar de familie vond een makkelijke studie, waarmee je alle kanten uitkunt 
(rechten in Leiden) en met genoeg tijd voor mijn hobbies, verstandiger. Precies zo is het 
gegaan en eerlijk gezegd heb ik niet veel spijt van die keuze.
Na twee andere banen (kinderbescherming en de volkshogeschool in Bakkeveen) belandde
ik via vrienden bij de landbouwhogeschool in Wageningen, nu de Wageningen 
Universiteit.
Daar werd ik  “beleidsmedewerker Kunst en Cultuur”. Speciale colleges, lezingen, 
tentoonstellingen, concerten enzovoort werden belangrijk gevonden voor een bredere 
vorming van studenten (en personeel). Dit werk deed ik met veel plezier, vaak in 
samenwerking met studenten, kunstenaars en culturele instellingen.
Een paar jaar geleden ging ik met pensioen. Daarvoor had ik al besloten te verhuizen 
vanuit de Betuwe naar het Noorden. Vorig jaar was het zover: mijn 18e verhuizing, 
ditmaal naar De Wijk!

Willem van der Linde
De bedoeling is, als ik het goed heb begrepen, hier iets te schrijven, vertellen over mijn 
ervaring als relatief nieuweling met het koor en daarbij ook iets over mijzelf. Dit 
waarschijnlijk om ‘de nieuweling’ wat beter te leren kennen. 
Allereerst: de entree in het koor, afgelopen oktober, was voor mij overweldigend: met 
applaus begroet! Ik wist even niet wat me overkwam. Dat ben ik eerlijk gezegd niet 
gewend ( het tegengestelde ook niet, voor de duidelijkheid!). Er heerst binnen het koor, zo 
heb ik inmiddels gemerkt, een zeer sociale sfeer. Ik denk dat dat ook wel een beetje hoort 
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bij wat we doen. We zingen samen. Dat is niet niks. Dat betekent dat je je ook bloot geeft, 
in figuurlijke zin weliswaar, maar toch! De eerste kennismaking was het zgn. voorzingen 
met de dirigent aan de piano: ik overwon mijn schroom om me luidkeels te laten horen en 
werd vervolgens ingedeeld bij de bassen. Daar voel ik me inmiddels inderdaad prima 
thuis. Dat ‘blootgeven’: je kunt in een koor goed zingen, maar het groepsverband vormt 
natuurlijk een mooie deken om je heen, waardoor je niet gauw in de kou komt te staan. 
Ik had geen enkele eigen ervaring met koorzang, behalve dan de enkele zangles op de 
lagere school en het zingen op de zondagsschool, lang geleden. Mijn ervaringen daarmee 
waren niet echt opwekkend, maar in ons koor (ja, ik begin al aardig te wennen!) gaat het 
stukken beter: nu mag ik er lekker ‘onderdoor’ zingen: bij de meester in de klas was dat 
niet de bedoeling en werd je er voor terechtgewezen! Echt waar!
Die sociale sfeer: ik ben door mijn werk als freelance filmmaker wel vaak betrokken bij 
‘groepswerk’ , maar dat is altijd in kort verband en vindt altijd plaats op verschillende 
plekken, over de hele wereld en in allerlei verbanden. Mijn sociale leven was jarenlang 
beperkt tot mijn werk en mijn gezin. Aan verenigingsleven deed ik niet, want mijn agenda 
was (en is nog wel eens) totaal onvoorspelbaar, op lange zowel als op korte termijn. De 
laatste jaren reis ik niet meer de hele wereld over. In 1994 ging ik met mijn gezin in het 
IJhorsterveld wonen, we bouwden een huis in de voormalige stallen en schuur van de 
ouderlijke boerderij. Op mijn 19e jaar verliet ik die plek, na 25 jaar kwam ik er weer te 
wonen. Neef Lucas vroeg me toen al eens: ‘Wil je niet bij het mannenkoor komen?’ Het 
heeft nog even geduurd, maar nu ben ik er toch. Ik herinner me zo goed hoe mijn vader 
altijd op maandagavond moest zingen, samen met een paar mannen uit de buurt ging hij 
naar de Wijk en de volgende dag werden de laatste nieuwtjes aan de eettafel verteld en 
besproken. Het kon er nog wel eens laat worden, ik herinner me de woorden van mijn 
moeder: ‘Lefert, det hoeft toch niet altied’….  Mijn vader wendde zich dan af en ging zo 
mogelijk een tukje doen.
Af en toe zag ik een concert, vader in zijn zwartgrijs gestreepte broek en zwarte jasje met 
wit overhemd die hij ook droeg bij het trouwen van mijn oudste zus. Een sjieke vader had 
ik dan! Een witte kerstnacht herinner ik me, in de kerk van Blijdenstijn, Ruinerwold. 
Ik vind het best moeilijk om sommige liederen onder de knie te krijgen, noten lezen went 
al weer een beetje (ooit kreeg ik pianoles van mijn opa) en bij sommige liederen denk ik 
wel eens: ‘Wat sta ik hier nou eigenlijk te zingen?’ Veel Duits, niks op tegen, maar wel 
veel Duits! Soms word ik enthousiast omdat het zo mooi klinkt. Een wonder eigenlijk dat 
je met elkaar zoiets voormekaar krijgt. Ook respect voor de dirigent die dat lukt!
Soms is het ook net een lastig lagere schoolklasje, met de dirigent als meester. Dat hoort er
ook bij, denk ik. Ik heb daar geen andere ervaring mee.
Al met al, van de andere leden moet ik er ook nog veel leren kennen. Dat komt 
langzamerhand en het komende fietstochtje helpt daar ook vast bij! Wel en wee wordt 
gedeeld, zo heb ik al gemerkt. Voor mij een plezierige plek om hopelijk nog lang naar toe 
te kunnen gaan!

Het  concours     van de mannen te     Westerbork
Het was voor ons mannenkoor een nieuwe ervaring om mee te doen aan een 
zangconcours.
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In het verleden werden zangersdagen georganiseerd, die op "vrije zaterdagen" of in de 
avonduren werden gehouden.
Deze zangersdagen voldeden echter niet langer meer aan de verwachtingen. Allengs was 
door voortschrijdend inzicht de behoefte ontstaan om op een andere manier invulling te 
geven aan een zangoptreden.
Afgevaardigden uit diverse koren hadden in een werkgroep in het jaar 2007 besloten om 
een zangconcours te organiseren onder auspiciën van de KNZV (Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond).
Deze voorgeschiedenis leidde tot een KNZV-Concours 2010, dat op zaterdag 27 maart 
2010 werd gehouden in De Voorhof, Hoogeveenseweg 4 te Westerbork.
Zodra de datum van ons zangconcours en de aldaar te zingen liederen bekend waren 
gemaakt, zijn vele repetitieavonden benut om ons liederenrepertoire zo goed mogelijk in te
studeren.
Vooral "Die launige Forelle" in 10 verschijningsvormen kreeg toen veel aandacht!
Ons liederenrepertoire bestond uit 3 liederen,t.w.:
--Good Charlotte's final voyage  (V.Tucker-Courtney)
--Der Gondelfahrer  (F.Schubert)
--Die launige Forelle  (F.Schöggl)
Op zaterdag 27 maart 2010 vertrokken we om 11.45 uur met diverse auto's van de 
Havezate naar het "Wilhelmina Zalencentrum" te Beilen om voorafgaande aan ons 
optreden eerst wat extra in te zingen en stemoefeningen te doen. Daarna gingen we 
gezamenlijk op weg naar "De Voorhof" te Westerbork.
Nadat 7 koren uit de regio KNZV-Noord hun repertoire hadden laten horen,was ons 
mannenkoor om 15.05 uur als laatste koor aan de beurt.
Vol zelfvertrouwen stapten we het podium op om onze muzikale kwaliteiten te etaleren.
De zaal was redelijk bezet met nieuwsgierige toehoorders en kritische juryleden, Deze 
juryleden moesten onze prestaties wegen met een puntenbeoordeling.
Direct na ons optreden was van 15.25 uur tot 15.55 uur juryberaad. Tijdens dat beraad 
werd door ons onderling druk gespeculeerd hoe we het ervan afgebracht hadden.
We waren uitermate ontevreden over de wijze waarop wij "Der Gondelfahrer" hadden 
gezongen.
Ons voorgevoel was, dat de jury dit zeker niet zou zijn ontgaan!
Om 15.55 uur maakte de juryvoorzitter de resultaten van het zangconcours bekend.
Vanzelfsprekend kan er maar één koor winnaar zijn en dat was het "Dubbelmannenkwartet
Octaaf" uit Ruinerwold met 892 punten.Ons Mannenkoor behaalde de 8e plaats met 712 
punten, derhalve wel ruim voldoende!
We zijn stellig van mening, indien wij "Die launige Forelle" niet redelijk goed hadden 
gezongen, we mogelijk nog minder punten hadden behaald.
Het past ons om wat zelfkritiek te hebben!! Indien we tesamen met onze dirigent hard 
werken kunnen we mogelijk bij een volgende gelegenheid wat betere resultaten halen!
 
Snel Kooij

En wat vond de jury er dan wel van?  
KNZV 
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 2010
Zangersconcours

Juryverslag

Concours van de KNZV-Vereniging Het Noorden, 27 maart  “De Voorhof” in Westerbork.

Juryleden: Jos Janssen, Henk Swart en John Damsma (vz)

Koor: Mannenkoor Wijker Kunst.
Dirigent: Bert Lammers.

 De inzet waarmee jullie zingen is hartverwarmend!

 Werk aan de zuiverheid, die kan echt beter.

 Zing veel meer vanuit de tekst en besteed aandacht aan de woordaccenten. Vaak krijgen slot-
lettergrepen, b.v. 'Hel-le', een verkeerd accent.

 Wees nauwkeurig op gelijkheid bij met name de inzetten.

 De verschillende stemgroepen kunnen homogener klinken. Werk aan een mooie balans en aan 
klinker-egalisatie.

 Aandacht voor de vocale aspecten!

 Houd met de keuze van repertoire rekening met de mogelijkheden van het koor. Schubert klonk 
als net iets te hoog gegrepen. 

Wij hebben met veel genoegen naar jullie geluisterd!
Veel succes voor de toekomst en hartelijk dank voor jullie komst!
Namens de jury,
John Damsma, voorzitter

Westerbork was een concours, er werd dus een eindklassering opgemaakt. Die zag er als 
volgt uit:
Punten      Nummer      Naam van het koor  
   892               1            Dubbelmannenkwartet Octaaf, Ruinerwold
   884               2            Meppeler Mannenkoor
   804               3            Asser Mannenkoor
   800               4            Emmens Mannenkoor
   786               5            Koninklijk Mannenkoor Gruno, Groningen
   766               6            Wolvega's Mannenkoor
   724               7            Mannenkoor Vledder
   712               8            Mannenkoor Wijker Kunst

Secretaris Jan Blaauw verbond hieraan de volgende conclusie: “Eigenlijk hebben  alle koren een 
voldoende gehaald en wij hebben dus een  7.1 gehaald.. Een voordeel is wel dat we het de volgende keer alleen 
maar beter kunnen doen.” 

Met die “volgende keer” heeft hij hopelijk bedoeld: “de volgende keer in Westerbork”. Zo 
niet,dan moet hij wel een teleurgesteld man zijn…
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Het mannenkoorfestival in Gorssel

WE ZATEN GELUKKIG GOED 
Het was even schrikken voor ons mannenkoor op zaterdag 29 mei toen we het prachtige 
dorpshuis “Het Trefpunt” in het Gelderse Gorssel betraden. Bij het kopen van een 
programma bleek namelijk dat we op een “Ouderen Zangconcours” waren terecht 
gekomen!!Had de vergrijzing in ons koor al zulke vormen aangenomen?? Een vergissing 
van ons bestuur??Toen de voorzitter van het ontvangstcomité ons later welkom heette, kon
hij ons geruststellen! In het vervolg zou de naam gewijzigd worden in: “Gorssels 
Korenfestival”. Een pak van ons hart!!
Ter zake.
In de winter deelde onze voorzitter mede, dat er een uitnodiging was binnengekomen om 
deel te nemen aan bovenstaande manifestatie. Na een korte enquête kon de conclusie 
worden getrokken dat er voldoende animo bij onze leden was om eens deel te nemen aan 
dit concours.
En zo verzamelden wij ons op zaterdagmorgen 29 mei op het plein voor “De 
Havezathe”.Tsjonge, zouden er zoveel leden meegaan, want er stonden twee bussen voor 
ons klaar!! Eentje van Prins Koekange en eentje van Boerhof Meppel. Na wat telefoontjes 
over en weer bleek dat Boerhof verkeerd zat en met de staart tussen de benen naar Meppel 
terug kon keren. En wie nu denkt dat één bus voor ons te weinig zou zijn, heeft het mis! 
Slechts 27 deelnemers werden er geteld (wel een ander getal dan bij de vingeropsteking in 
de winter!!!) Maar goed, het zit niet altijd in de kwantiteit, de kwaliteit is ook belangrijk. 
En bovendien is de stemming op zo’n moment ook doorslaggevend. En gelukkig: die was 
100 %!
Even was er discussie of  Gorssel nu in Overijssel ligt of in Gelderland. Een van de leden 
had er zelfs een discussie met zijn vrouw over gehad (zij: Overijssel, hij: Gelderland). De 
chauffeur had de discussie op afstand gevolgd en sprak met een gezicht van: “Leer mij 
Nederland kennen” het verlossende woord: Gelderland!!
En inderdaad, na een klein uurtje werden we via een bord verwelkomd met: ”Provincie 
Gelderland”.
We waren aangekomen op een korenconcours/-festival, wat notabene 4 dagen duurde.
Voor deze zaterdagmiddag  hadden zich 10 koren ingeschreven, t.w.: Mannenkoor 
“Cantabilé” uit Klazinaveen, Chr. Mannenkoor Steenwijk, Mannenkoor “Wijker Kunst” 
uit de Wijk, Chr. Mannenkoor Westerhaar, Beltrums Mannenkoor uit Beltrum, Chr. 
Mannenkoor Dronten, Gregoriaans Koor “Con Amore” uit Dedemsvaart, Mannenkoor 
Warnsveld, Vordens Mannenkoor en Chr. Mannenkoor Meppel.
We hadden ons lichaam nauwelijks op een stoel geplaatst of er stond al koffie voor ons, 
een kop soep en een broodje croquet. Hap, slok, weg was het, want dirigent Bert (die 
inmiddels met pianiste Alma was gearriveerd) stond te wenken dat er ingezongen moest 
worden. We gingen daarvoor naar het handenarbeidlokaal in dit gebouw met haar vele 
mogelijkheden.
We neurieden wat, zongen wat en konden, met de succeswensen van Bert, richting 
“concertzaal”, een netjes aangeklede sporthal met helaas (zoals alle sporthallen) een 
slechte akoestiek. En na geluisterd te hebben naar een goed zingend dubbelmannenkwartet
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“Cantabile” uit Klazinaveen en een eenzijdig repertoire zingend Chr. Mannenkoor 
Steenwijk, konden wij “aan de bak”.
De reeds genoemde slechte akoestiek (je hoorde echt de andere secties niet zingen!!) was 
niet bevorderlijk voor een topprestatie, doch de beoordeling van de jury  was van dien 
aard, dat je kunt spreken van een goed optreden of, zoals secretaris Jan Blaauw later in de 
bus toelichtte: “In cijfers uitgedrukt denk ik dat we van een 7 à 8 kunnen spreken”!! Hoe 
dan ook, we hadden een fijne dag, de thuisblijvers hebben veel gemist en de teambuilding 
in ons koor vierde deze dag hoogtij!
Wat mij persoonlijk betreft: “Vaker doen”!!

Jan Tijink

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2010.doc Wijker Kunst

8



Het Volkorenfestival van het vrouwenkoor
 Op zaterdag 10 april nam het vrouwenkoor deel aan het festival met jurering in De 
Tamboer in Hoogeveen (het Volkorenfestival).
We kijken met plezier terug op een geslaagd concert. Veel dames zijn nog gebleven om 
tijdens het middag- en avondprogramma naar de vele andere koren te luisteren,
alsook om van de speciale artiesten te genieten.
Hieronder volgt het beoordelingsformulier dat we van de jury hebben ontvangen, zodat 
eenieder dit nog eens kan nalezen.
Allemaal bedankt voor uw inzet!
Marja

Datum: zaterdag 10 april 2010
Locatie: Theater De Tamboer
Naam koor Vrouwenkoor Wijker Kunst
Aantal leden 47 (62 leden)
Samenstelling Vrouwenkoor
Naam dirigent E. Lammers
Begeleiding Piano:  Alma Grooters
Uitgevoerde werken 3 Romantische Lieder

Mailied
Zigeunerleben
Martha (& soliste)

Categorie Motivatie
1. Muzikaliteit goed

Toont het koor in de 
uitvoering van de werken 
muzikaliteit

Het koor zou wat mij betreft nog meer aan de 
muzikale zaken mogen werken. Het koor zingt in
sommige liederen iets te veel alleen noten, maar 
over het algemeen prima!

2. Zuiverheid, 
stemgebruik en 
koorklank

goed

Hier wordt de 
zangtechniek van het koor
beoordeeld

Het koor zingt redelijk zuiver. Hier en daar 
intonatieproblemen. In de koorklank is het koor 
niet altijd in balans (middenstem te zacht). In de 
hoogste sopranen vaak te grof en te scherp. Pas 
op voor te hard stemgebruik. Koor heeft bij 
mezzoforte zingen mooie klank.  Blijf actief 
zingen bij zacht zingen!

3. Interpretatie en 
expressie

goed/
matig

Bij deze categorie wordt 
beoordeeld hoe het koor 
omgaat met de tekst en de

Het koor zingt mooi qua interpretatie. Wel straalt 
het koor te veel dezelfde gezichtsexpressie uit – 
bij vrolijk of droef – gezicht is gelijk! 
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bijbehorende expressie Dynamisch mooie aanpak. Soms is forte iets te 
grof. In Zigeunerleben iets te puntig gezongen 
voor spanning in de tekst. Meer legato geeft meer
spanning.

4. Dirigent en 
instrumentale 
begeleiding

goed

Hoe inspireert de dirigent 
zijn koor en hoe gaat het 
koor om met de 
aanwijzingen van de 
dirigent. Indien aanwezig:
hoe wordt het koor 
instrumentaal begeleid.

Zoals van Bert Lammers bekend duidelijk in 
aangeven. Pianiste zeer accuraat. Ritmisch wat 
problemen tussen koor en piano, vooral in 
Mailied. Slotritme zingt koor niet goed, 1/16 
noten niet actief genoeg.

5. Presentatie en 
uitstraling

goed/
uitmuntend

Hoe presenteert het koor 
zich aan het publiek en 
welke uitstraling heeft het
koor.

Kleding – presentatie netjes – mooi op elkaar 
afgestemd – bloem mooie aanvulling – wissel 
van kleur is advies. Verder netjes verzorgd.

6. Algehele indruk goed
Wat is de totaalindruk die 
het koor achterlaat.

Het koor laat in zijn totaliteit een goede indruk 
achter, prima prestatie. Niet te veel in de muziek 
kijken en niet ‘te moeilijke stukken’ zingen zou 
nog advies zijn. Compliment voor soliste, werk 
aan articulatie. Succes ermee!

Naam juryleden Berna Bork, Gerrit Jan Rutjens

Ten slotte de uitslag van het concours : 
 
1. Vrouwenkoor De Liesterkrallen, Havelte                                                     47,0 pt.
 
2. Popkoor Harmony Singers, Hoogeveen                                                      46,5 pt. 
 
3. Mannenkoor Drents Triple Kwartet, Emmen                                               44,5 pt.
 
4. Gemengd koor Advendo, Hooghalen                                                           43,0 pt.
 
5. Popkoor 2000, Ruinen                                                                                   42,5 pt.
 
6. Gemengd koor Woudklank, Roden                                                              40,5 pt.
 
7. Projectkoor Gemengde Zangvereniging Sleen                                           37,5 pt

De fietstocht van de mannen
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DE “ENGBERT WESTERD TOCHT” 2010
Het was even wennen toen wij ons op zondagmorgen 6 juni op het plein bij “De 
Havezathe”meldden voor de jaarlijkse fietstocht van de leden van het mannenkoor met  
hun partners. We misten iemand en wel ons aller Engbert Westerd en zijn vrouw Femmy, 
die jarenlang, samen met Bertus en Dinie Stegeman, deze tocht hebben uitgezet. Je zag dat
een aantal van ons nog duidelijk bij de fietstocht van vorig jaar was, toen Engbert nog in 
volle glorie en met veel enthousiasme ons door het prachtige Twentse land leidde. De 
nacht erop kreeg hij dat fatale ongeluk! We wisten met z’n allen zeker, dat de gedachten 
van Engbert ook deze dag bij ons zouden zijn! Doch de Groningers zeggen: “t Is naait 
aans” en de Fransman zegt”C’est la vie”(Dat is het leven).
En dat leven rolt door, ook voor ons als leden van Wijker Kunst!!
Alie en Herman Slomp waren bereid gevonden om de taken van Engbert en Femmy over 
te  nemen en Dinie en Bertus Stegeman te helpen bij de organisatie van deze jaarlijkse 
fietstocht.
En zo kon het gebeuren, dat Herman Slomp, gewapend met een door hem nieuw 
aangeschafte fluit (die hij die dag nog vele malen zou gebruiken) het vertreksein gaf van 
een lange stoet auto’s +aanhangers met fietsen; 36 deelnemers telde de stoet en het ging 
via de A28 richting Beilen, waar we bij de Bijlen rechtsaf moesten om op het grote 
parkeerplein van het gemeentehuis van Midden Drenthe te komen. En ja hoor, daar 
toverden Dinie en Alie koffie (met heerlijke koek van Ubak) uit de kofferbak. De toon van 
gezelligheid was toen meteen gezet!
En het grote raden kon beginnen waar we naar toe zouden gaan. De mensen die het 
hielden op richting Hooghalen, Laaghalen (eventueel T.T.baan) zaten er het dichtst bij, 
want na die heerlijke koffie met koek kon de tocht beginnen richting het mooie dorpje 
Hijken. Het was voor Herman nog even wennen aan zijn nieuwe “vooropbaan” want we 
schoten een paar keer rechtdoor, terwijl we links- of rechtsaf moesten. Maar…..het zij hem
vergeven, want we zijn er zeker van dat good old Bertus hem de kneepjes van dit beslist 
niet gemakkelijke vak in de loop van het jaar wel bij zal brengen!
Toen we het dorpje Hijken achter ons lieten en dat werkelijk schitterende Hijkerveld 
opdraaiden, waren de och’s en ooh’s niet van de lucht bij het zien van zoveel schoonheid! 
Wat is ons Drentse land toch een paradijs op aarde!!
En bij zo’n prachtig gebied als het Hijkerveld hoort natuurlijk een schaapskudde (zonder 
herder overigens) en een schaapskooi. Dat was de plaats waar onze picknick werd 
gehouden. Buitengewoon gezellig in een kring om de schaapskooi.!!! Bovendien was er 
toevalligerwijze ook een bevoorrading van een wielerclassic van Erik Dekker. En laten 
deze mensen bij die bevoorrading nou blijven zitten met een voorraad sinaasappels en 
bananen. Of we er eentje wilden hebben??? Nou dat moet je aan die “zunige”Drenthen 
niet vragen!! Als roofdieren vlogen we er op af!
En na de kwaliteit van de sinaasappel  en de banaan luidruchtig (zodat de mensen van de 
bevoorrading het duidelijk konden horen!) positief te hebben beoordeeld, trok de stoet 
verder het Hijkerveld over, nogmaals genietend van dit wonderschone stukje Drenthe.
Over een viaduct staken we de A28 over om via het dorp Hooghalen aan te komen in nog 
zo’n mooi stuk natuurschoon nl. “Het Groote Zand”.
En daar gebeurde dan eindelijk waar de deelnemers (en vooral de al wat oudere 
deelnemers!) al weken, zelfs maanden naar uit hadden gekeken! Het Nationaal en 
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Internationaal zeer geliefde spel “klobbegooien” moest worden gespeeld!! En omdat er 
nogal wat nieuwelingen in ons gezelschap zaten, legde Bertus het spel even op zijn zeer 
gedegen manier uit. “Ie gooit met zo’n balle tegen die klobbe an en dan dondert die 
dobbelstiene d’r of en wie de mieste punten hef, hef wunnen”.
Nou, makkelijker kon het toch niet! Het werd een gezellige boel daar op die plaats, vooral 
toen de commissie met wat flessen (met iets er in!!) op de proppen kwam. En niet te 
vergeten de gebrande pinda’s die veelvuldig aan de vele passérende fietsers werden 
aangeboden. Een fietser (een wat ouder man) heeft de dag van zijn leven gehad, want hij 
werd toegezongen met het lijflied van onze club, het vierstemmig (???) gezongen Hoera! 
De beste man kon van emotie bijna niet meer fietsen, doch hij had niet in de gaten dat het 
lied niet voor hem bestemd was, maar voor de winnaar van het “lobbegooien”(Willem van 
der Linde).
Terwijl de lucht in het westen begon te betrekken en er berichten binnen kwamen dat het 
in de Wijk al pijpestelen regende (later bleek geen druppel!!), begonnen we aan onze 
laatste etappel richting Beilen naar de parkeerplaats van onze auto’s. En aangezien de 
magen van sommigen wat begonnen te knagen, wilden we nu toch wel eens weten waar 
we zouden gaan eten. “Rij maar naar het Schortinghuis in Spier” riep de commissie in 
koor. “Op het terras en donders graag een koel glaasje bier” riep een aantal mannen (het 
was de gehele dag 28 graden C. geweest).
En terwijl we met z’n allen een toost uitbrachten, reed daar in zijn scootmobiel ons aller 
Engbert (begeleid door zijn Femmy) het terras op. Wat een verrassing!!! 
Samen met ons hebben Femmy en Engbert al etend deze heerlijke dag afgesloten.
Voorzitter Jaap Roorda bedankte de commissie voor het organiseren van dit festijn, terwijl 
Bertus  Stegeman stelde dat de tocht eigenlijk de tocht van Engbert was geweest, want 
juist hij had enorm veel tips doorgegeven. Vandaar de titel boven dit epistel.

Jan Tijink

De vrouwen hadden ook al gefietst, op 29 mei
Ik ontving hiervan een – anoniem - verslag. Uit het handschrift viel op te maken dat het 
door diverse mensen was gemaakt. Hier volgt mijn vertaling in drukletters:

Heb genoten van de fietstocht, vooral het aandappel gooien viel in de smaak, 
alleen de kralen zijn nog zoek. We waren met 20 dames en het was heel gezellig. 
Het weer was goed en de stemming zat er goed in.
Een heerlijke dag, weinig wind. En vooral het veranderen van partner. Je spreekt met dames die je 
alleen kent, maar nooit gesproken hebt. Heel goed.
Ik heb niet geweten dat er achter de Oosterboer zo’n mooie 
dierenweide en theehuis was. Ga beslist met de kleindochter een keer 
op bezoek.
Fijn in de omgeving samen fietsen, kletsen, koffie drinken en lekker 
eten!
Een leuke onderbreking was de aardappelrace. De winnaar (degene die 
het verst kon gooien) zou een reis naar de Bahama’s winnen.Het pakte 
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anders uit: degene die het verst achteruit gooide was de winnaar. Al 
met al lof voor de bedenkers van deze leuke middag.
We hebben ontzettend genoten van de mooie fietstocht. Aan het eind 
kwamen we op een plekje waar ik niet eerder was geweest en konden 
we de nieuwe school bewonderen, en dan op naar Erna om een hapje te
eten. Zo dicht bij de Wijk en zulke mooie weggetjes. Erg leuk en 
gezellig.
Bij Erna  een een lekker glaasje wijn gedronken, waarna we nog genoten
van een lekker visje of varkenshaasje met alles erop en eraan.
Voor het eerst van mijn leven deed ik aan een fietstocht mee van de 
zang en het is me heel goed bevallen. Leuk dat we zo nu en dan 
wisselden van partner, allemaal heel gezellig. Hoewel ik geboren en 
getogen ben in deze streek, heb ik op voor mij totaal nieuwe fietspaden 
gereden. Hulde aan de organisatie, volgend jaar ga ik weer mee!
Een prachtige fietstocht, uitgezet door Gienke en Grietje. Langs de 
kinderboerderij en de manege in de Oosterboer met heel aparte 
beesten, dan naar Blijdensteijn en langs de Wold A over het fietspad 
naar de forellenkwekerij. Stops genoeg en mooi weer. Via Weerwille en 
het fietspad naar de Wijk om gezellig samen wat te drinken en te eten. 
Heel geslaagd!
Een mooie fietstocht, het weer ook redelijk, vaak een tussenstop met 
een drankje of koffie, altijd weer gezellig dat je elkaar zo weer eens 
spreekt. Volgend jaar weer!
Mooie fietspaadjes, tussen zuring, boterbloemen, fluitekruid, achter 
elkaar door de Drentse lente, die vast veel mooier is dan in de rest van 
Nederland! Een mooie herinnering en voor mij ook een kennismaking 
met dit voor mij (nog) onbekende deel van Nederland.
Genoten van het flutekruid!! Dat vooral, maar ook van alle andere 
mooie (natuur)dingen. En van elkaar natuurlijk. Een heerlijke middag.
Vandaag een route gefietst die ik nog nooit gefietst heb. Zo dicht bij 
huis, wat een verrassing!
 

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
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 meer

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 Marja Peeters
Penningmeester Albert Kreulen Penningmeesteresse Dieneke Velema
Lid Louis Timans Lid Hennie Brals

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Voorzitter (ad 
interim)

Jaap Roorda De 3 voorzitters

Secretaris Gerrit van de Belt
Penningmeester Dieneke Velema
2e penningmeester Albert Kreulen
Leden De leden van het 

mannen- en van het 
vrouwenkoorbestuur

Muziekcommissie 
Voorzitter: Gido Onderstal
Leden: Betty Feenstra

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

Bibliothecaris: Jan Zijlstra

Activiteitencommissie 
Leden: Rolf v.d Wetering

Luuk Steenbergen
Fien Visser
Truida Wieken
Anneke Westerveen 
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Bijlage: de notulen van de dit jaar gehouden jaarvergaderingen

Notulen Jaarvergadering vrouwenkoor Wijker Kunst. 15 februari 2010

1. Opening: Jantje heet ons hartelijk welkom.

2. Notulen van 9 januari  2009 worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen: Optreedschema voor 10 april in de Tamboer.

4. Jaarverslag wordt voorgelezen door Ineke ter Linde.

5. Financieel verslag: het verslag werd goedgekeurd.
Aaltje Zomer vraagt waarom de bondscontributie niet uit de centrale kas wordt 
betaald. Dieneke geeft uitleg: in het Algemeen Bestuur is afgesproken dat elk koor 
de contributie rechtstreeks aan zijn eigen Bond afdraagt.
Het Financieel verslag werd goedgekeurd.

6. Kascommissie: de kas is gecontroleerd en in orde bevonden, penningmeester en 
bestuur wordt decharge verleend.
Maaike Wiepkes is aftredend. Betty Feenstra blijft aan en Anneke Westerveen wordt
met applaus als nieuw lid verwelkomd.

7. Verslag van de Muziekcommissie: deze is gemaakt door Gido Onderstal voor beide 
afdelingen. Betty Feenstra heeft het verslag voorgelezen.
N.a.v. het verslag, vroeg Carolien Smith, wat de opmerkingen waren t.o.v. het 
Kerstconcert.
Jantje legt uit, dat het gaat om b.v.

 De sfeer.
 De vele koorwisselingen.
 De solo van de organist.
 Samenwerking met publiek.
 Ontbreken van een presentator.

Aftredend lid van de commissie is Truida Wieken, ze heeft zich herkiesbaar gesteld.

8. Bestuurslid aftredend is Ineke ter Linde, zij is niet herkiesbaar. Ineke wordt hartelijk
bedankt en krijgt een mooi bakje met vaste plantjes.
Marja Peeters komt nieuw in het bestuur en wordt met applaus ontvangen.

9.  Verslag van de fietstocht is gemaakt door Tineke Idema en Jantje van der Woude 
en staat vermeld in de Nieuwsbrief.

10. Grietje Boverhof en Gienke Slomp gaan de nieuwe fietstocht uitzetten voor 26 mei  
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11.We hebben gevraagd of er animo is voor een derde concert in 2010. De meerderheid 
is er voor om geen extra concert te geven, maar willen graag nieuwe muziek 
instuderen.
Dus de concerten voor dit jaar zijn: 10 april naar de Tamboer en 4 juli op de 
Havixhorst.
De laatste zangavond zou 5 juli zijn, misschien wordt dit samengevoegd.
Er is een vraag om met een ander koor een concert te geven in juni/juli 2011.
Op de site van de Bond van Koren kunnen wij contactadressen vinden.
Het bestuur zal hiernaar kijken.

11.Rondvraag:
 Femmy Westerd vraagt of er een nieuw Regioconcert opgezet kan worden.
 Liet Maris samen met Popkoor Nameless is prima, maar dan volgend jaar.
 Anneke Westerveen vraagt of er een plan is voor volgend jaar, in ieder geval 

een jubileumconcert  9 april 2011.
 Hermien Mussche wil graag de nieuwe muziek tijdig in de map.
 Maaike Wiepkes vraagt wat we precies gaan zingen op 10 april.

Jantje zegt dat het een moeilijk stukje is, want niemand van de 
muziekcommissie weet iets te melden hierover en in de notulen v.d. commissie
stond dat het klaar was.
De vraag is nu ook voor het bestuur waar is dit misgegaan.
Bert heeft uiteindelijk de nummers bekendgemaakt.

 Joop Haven denkt dat de Muziekcommissie zich laat ondersneeuwen.
 Gerda van Oostrum denkt dat Bert uiteindelijk het laatste woord heeft.

De Muziekcommissie moet alert blijven.
 Dineke Wildeboer vraagt of de muziek gekopieerd mag worden. Je mag wel 

van kopieën zingen, maar officieel moet je een originele versie hebben.
 Loura van de Belt zegt dat er nog een nieuw muziekstuk moet zijn en wel 

Cantate Cantabile. De Muziekcommissie neemt dit mee.
 Aly Slomp vraagt of we muziek kunnen lenen. Jantje: wij zijn als koor groter 

dan de meeste regiokoren.
 Jantje zegt dat we mooie stukken kunnen melden aan de Muziekcommissie.
 Martha Spijk het uitdelen van de muziek zou beter kunnen, we overleggen dit 

met de Muziekcommissie.
 Aly Slomp vraagt of er al iets bekend is over een uitstapje.

Anneke Westerveen zegt dat het dit jaar niet doorgaat. De reden hiervoor is ons
niet helemaal duidelijk. Dit onderwerp komt op de Algemene Jaarvergadering 
terug.

 Loura van de Belt wil graag een langetermijnplan.
 Fien Visser vindt de temperatuur in de zaal te laag. Jantje: de afspraak is 20 

graden en dan gaat de verwarming uit. Probleem is, dat het niet anders kan, het

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2010.doc Wijker Kunst

17



is aan of uit. Mogelijk een thermostaat? Dit kunnen we vragen.We kunnen ook 
de gordijnen dichtdoen, of het hele koor anders neerzetten. Dit gaan we 
overleggen met Bert.

 Uit de vergadering kwam naar voren, dat de dirigent op een positievere en 
meer opbouwende manier kritiek zou kunnen geven, zodat iedereen met 
plezier naar het koor komt.

 Betty Steenbergen is blij met alle hulp, maar probeert zoveel mogelijk 
zelfstandig te opereren. Zij geeft aan dat ze wel hulp vraagt waar dat nodig is.

 Anneke Westerveen vraagt naar de nieuwe ledenlijst, hiermee hebben wij 
bewust gewacht tot na deze avond.

Sluiting:  De hapjes en het drankje worden betaald uit onze kas.
Jantje bedankt ons voor de grote opkomst en de inbreng en wenst ons wel 
thuis.

Op de valreep vraagt Ina Zijlstra, waarom de dames weer op een andere plek 
staan.
Jantje geeft aan dat wij hebben uitgevoerd, wat er is gevraagd (stemtest en 
lengte).

Notulist,
Ineke ter Linde

 

 

VERSLAG  JAARVERGADERING  dd. 15-02-2010   in  De Havezate te De Wijk 

Aanwezig: Bestuur Mannenkoor 5 leden + 32 leden (zie presentielijst)….…..totaal 79%.
Afwezig   : Met bericht van verhindering van G. Loode, T. Bakker, G. Loode, M v.d. Berg,
                  G, de Jong. 

1.   Opening 
      Voorzitter Jaap Roorda opent de vergadering met woord van welkom.
2.   Verslag vorige vergadering 
      Het verslag van de vorige vergadering van 9 februari 2009 wordt aan de vergadering 
      voorgelezen en daarna zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
3.   Ingekomen stukken/mededelingen
      --E-mail van Tiemen Bakker met bericht van verhindering.
      --KNZV-Vereniging “Het Noorden”, stuurt een deelnameformulier voor het concours op 27 maart
        2010 in Westerbork.
      --Gorssel stuurt een deelnameformulier voor een concours op 29 mei 2010 in Gorssel.   
4.   Jaarverslag van de secretaris over 2008  
      Het jaarverslag van de secretaris wordt door hem voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen
      goedgekeurd, alleen “De Havixhorst” staat niet in IJhorst maar in De Wijk.
5.   Jaarverslag van de penningmeester over 2008
      De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
      Het financieel overzicht wordt verder ongewijzigd goedgekeurd.
6.   Verslag kascommissie
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      Nadat Snel Kooij 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. 
      Jan Zijlstra en Dick Vrielink worden benoemd tot leden van de nieuwe kascommissie.
7.   Bestuursverkiezing 
      Arend Hendriks is aftredend en is niet herkiesbaar. (statutair aftreden) Met algemene stemmen
      wordt Albert Kreulen gekozen als nieuwe penningmeester.
      De voorzitter roemt Arend voor het degelijk kasbeheer gedurende vele jaren (vanaf 1992).
      De vergadering beloonde dit met een daverend applaus.
8.   Muziekcommissie
      Als afgevaardigde van het mannenkoor in de muziekcommissie heeft Geerhard v.d. Beld zich 
      beschikbaar gesteld en neemt de plaats van Hilco Vos over.
8.   Discussie over het beleid 
      --Jan Zijlstra meldt voor wat betreft het concours/festival van KNZV-vereniging “Het Noorden”, 
        dat altijd om de 4 jaar plaatsvindt op de laatste zaterdag in maart, dat “Wijker Kunst” als 
        KNZV-lid verplicht is hier aan deel te nemen.
        (overigens zaterdag 27 maart 2010 doet “Wijker Kunst” voor het eerst mee)
      --Hilco Vos vraagt aan het bestuur om voortaan het verslag van de jaarvergadering ook naar 
        de leden te sturen.
      --Aan nieuwe leden zal voortaan het muzieknotenboek aangereikt worden. Dit boek is vroeger 
        opgesteld door Jan Tijink. Distributie wordt geregeld door Jan Zijlstra.
      --Jan Tijink stelt de vraag waarom het mannenkoor geen gehoor heeft gegeven aan het 
        mannenkoorweekend van 29-30-31 januari jl. dit met het doel om nieuwe leden te werven.
        De voorzitter geeft aan dat dit een besluit van het bestuur geweest is. Overigens alle 
        activiteiten georganiseerd door de KNZV waren steeds uitvoerig op onze website te volgen.
      --Voor wat betreft het werven van nieuwe leden stellen Jan Steenbergen en Gido Onderstal voor 
        om bijvoorbeeld zelf één keer per jaar een actie te ondernemen. Hilco ziet dat niet zo zitten.
        Roel Stegeman stelt voor er dan ook een flyeractie bij te betrekken. 
        Lucas Steenbergen was aanwezig bij zo’n openbare repetitie, georganiseerd door onze dirigent
        Bert Lammers, en was hiervan onder de indruk, is misschien ook iets voor ons.
      --Gerrit Zomer komt met het voorstel om een openbare repetitieavond in een bejaardenhuis te
        organiseren, oa. in Zuidwolde. Dick Vrielink ziet hiervoor meerdere mogelijkheden.
      --Bertus Luten vraagt of een concert door “Wijker Kunst” (gezamenlijk koor) in Staphorst  tot de
        mogelijkheden behoort. De voorzitter ziet dit niet zo gemakkelijk zitten. Verder vraagt Bertus 
        om aangekondigde concerten ook in het Staphorster blad “Den en Reest” te vermelden. De 
        voorzitter laat weten dat dit wel altijd doorgegeven wordt maar niet altijd opgenomen.
      --Jan Steenbergen heeft iets gehoord over een concert bij de Havixhorst en vraagt naar verdere
        uitleg. Hilco Vos, initiatiefnemer vanuit de muziekcommissie, legt uit dat de organisatie van het
        zomerconcert al in volle gang is en dat het gepland staat voor 4 juli. Zowel voor goed weer als
        voor slecht weer is een programma in de maak. Bij het concert zijn op verschillende terrassen 
        optredens van het mannenkoor, het vrouwenkoor en er is ook instrumentale muziek. Naast alle
        terrassen van de Havixhorst wordt ook de beeldentuin er bij betrokken. Bezoekers kunnen   
        hiervoor en kaartje kopen voor entree + koffie en iets lekkers + plattegrond + programma.
        (arrangement) Tony van Essen maakt Hilco erop attent dat er vooral gezorgd moet worden
        voor een goede muziekkeuze, dit is zeer belangrijk voor het welslagen. Snel Kooij beaamt dit 
        ook. De voorzitter zegt dat overwogen wordt hiervan een jaarlijks evenement te maken.
        Jan Steenbergen, ook enthousiast geworden, overweegt zelfs om dit evenement in de
        kunstroute van “De Wijk-IJhorst” te betrekken.
        Jan Tijink brengt aan de orde later als Engbert Westerd maandagsavonds weer terug komt
        om hem dan op te halen. De voorzitter vindt dit vanzelfsprekend en zegt dat halen en brengen
        dan geregeld gaat worden.
         
9.   Rondvraag
      --Klaas Donker vraagt vriendelijk om alstublieft de muziekmap eens uit te dunnen. Hij krijgt de
        map haast niet meer dicht. Wil de muziekcommissie dit s.v.p. even schriftelijk doorgeven.
      --Gido Onderstal vraagt waarom er in de kas naar verhouding zoveel geld zit. De voorzitter legt
        uit dat voor het komend jubileumjaar er meer nodig is voor extra activiteiten.
      --Bertus Stegeman vond het laatste kerstconcert helemaal niks. Er moeten volgens hem in het 
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        repertoire ook oudere alom bekende kerstliederen gezongen worden. De voorzitter zegt dat dit 
        onderwerp straks in de algemene vergadering uitvoerig aan de orde zal komen.
        Verder stelt Bertus voor dat de dirigent zich tijdens het concert naar het publiek omdraait
        en buigt als dank voor het applaus.
      --Gerrit Zomer herhaalt nog eens een keer dat inzingen korter moet.

         
10. Sluiting 
      De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met dank aan de aanwezigen.
      
         

Voorzitter:    Jaap Roorda

Secretaris:   Jan Blaauw

   
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Wijker Kunst, gehouden op maandag      29 maart 
2010 in de grote zaal van de Havezate.
Aanwezig : 80 personen hebben de presentielijst getekend.

Om 21.10 uur opent Jaap Roorda de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. 
Hij zal de vergadering leiden bij afwezigheid van de zieke voorzitter Hendrik Veeningen.

Verslag vorige vergadering van 16-3-2009. ( was met de uitnodiging meegezonden).
Deze wordt redactioneel goedgekeurd en door Jaap ondertekend. Gido Onderstal merkt op dat er nog 
geen uitleg is geweest van de commissie, die het bestaan van wel 4 kassen heeft onderzocht. Die uitleg 
geeft Jaap nu alsnog……> volgens de statuten klopt de huidige situatie. In het huishoudelijk reglement 
staat bovendien dat elke afdeling een penningmeester heeft , die elk kwartaal de contributie int en daarvan
een overeengekomen bedrag afdraagt aan de penningmeester van Wijker Kunst. 

Ingekomen stukken en/of mededelingen. a) afgemeld zijn Gerrit Loode, Gerard van de Beld, Aaltje 
Scheper, Grietje Westerbeek, Josje Vos, Willem van de Linde, Jan Steenbergen.
b) ingekomen een brief van Univé (Reest Aa en Linde). Het stemresultaat van de sponsoractie is bekend. 
Wijker Kunst ontvangt van 2010 t/m 2012 een bedrag van € 500= per jaar. Een geweldig fijn bedrag ( de 
voorgaande jaren was dit “slechts” € 200= per jaar).Ook wordt gewezen op de button op onze site. Per 
afgesloten verzekering via de site ontvangt de vereniging € 25,00 .
c)  Hilco (als voorzitter van de werkgroep) schetst  in grote lijnen de inhoud van het zomerconcert     op 4 
juli op de Havixhorst . In een 7 tal blokjes zullen zang en muziek elkaar, op diverse locaties, afwisselen. 
Dit gebeuren komt dan in de plaats van de laatste repetitie. Hilco wordt beloond met een welgemeend 
applaus. Men wil wel graag dat het programma tijdig op onze site komt.
d)   De nieuw aangetreden bestuursleden worden voorgesteld. Marja Peeters heeft  het secretariaat van 
Ineke ter Linde overgenomen. Albert Kreulen is de opvolger van Arend Hendriks als penningmeester.

Jaarverslag 2009 van de secretaris. (was ook meegezonden). Ook deze worden redactioneel  goedgekeurd 
en ondertekend. Jan Tijink mist een evaluatie van het kerstconcert. Hij noemt de vele problemen die zich 
hebben voorgedaan. Jaap antwoordt dat hierover in het bestuur uitvoerig is gesproken. Er zal lering uit het
gebeurde worden getrokken en nog zorgvuldiger worden geregeld.

Jaarverslag 2009 van de penningmeester. (de financiële overzichten waren ook meegezonden).
Enkele vragen werden door de penningmeester, Dieneke Velema, naar volle tevredenheid beantwoord.
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Volgens Bertus Luten komt kaartverkoop bij concerten (met evt. voorverkoop) steeds meer in beeld.
Gido Onderstal vindt dat we heel veel geld in kas hebben en hiervan best een investering in professionele 
oefenmappen kunnen doen. Hierbij de mappen beter in te delen om het opzoeken van de muziek te 
versnellen.( op nummer of op alfabet).
Mede namens Maaike Wiepkes doet Gido  verslag van de kascontrole. Alles is in prima orde bevonden en
ze stellen dan ook voor om het bestuur te dechargeren met dank aan de penningmeester. Dit wordt met 
applaus beloond. De getoonde begroting 2010 wordt eveneens goedgekeurd.
Het bestuur stelt voor om 2 balansposten te schrappen. 1ste de post muziekarchief ( +afschrijvingen).
Het bedrag staat er wel, maar bij evt. verkoop brengt de muziek weinig tot niets op. Men is het daar mee 
eens, maar wijst er op dat i.v.m. de verzekering een (groter)  bedrag op de balans wel gewenst is.
2de de post reservemuziek (aanschaf). de jaarlijkse berekening is erg ondoorzichtig. Antwoord is ja.

Anneke Westerveen leest het verslag 2009 van de activiteitencommissie voor. Bertus Stegeman ,die heel 
veel jaren in deze commissie heeft gezeten, heeft zijn plaats afgestaan aan Rolf  van de Wetering. Jaap 
bedankt Bertus voor het vele werk dat hij in de loop der jaren heeft verricht.  Meegedeeld wordt dat 
Engbert en Femmie Westerd hun plaats in de fietsclub van de mannen hebben afgestaan aan Herman en 
Aly Slomp. De mannen gaan fietsen op 6 of 13 juni.
Het jaarverslag 2009 van de muziekcommissie wordt voorgelezen door Gido Onderstal. Jan Blaauw is 
van mening dat het uitdelen van de muziek veel beter kan. 

Bestuursverkiezing. Jantje van der Woude krijgt  het woord. Voorzitter Hendrik Veeningen is aftredend en
niet herkiesbaar. Daar er geen kandidaat was  gevonden, zouden de beide vicevoorzitters de taken 
waarnemen tot een nieuwe voorzitter is voorgedragen en benoemd. In onderling overleg hebben Jantje en 
Jaap besloten dat Jaap als interim gaat optreden.
Jaap neemt nu het woord…….> Hendrik is Wijker Kunst en Wijker Kunst is Hendrik.
Hij is al meer dan 40 jaar lid en heeft in die tijd de vereniging in vele functies gediend. Toen er 8 jaar 
geleden niemand beschikbaar was voor het vervullen van de voorzittersrol, was zijn antwoord….
ik doe het wel weer. Zo ook met het beheren van de muziek bibliotheek. Zijn afscheid van het bestuur was
gepland, maar dat dit op zo’n  manier zou verlopen, was niet te voorzien. Vanwege zijn ernstige ziekte is 
hij nu ook niet aanwezig. Jaap en Jantje gaan hem bezoeken met een bloemetje en zullen op gepaste wijze
aandacht schenken aan zijn aftreden.

Discussie over het beleid van bestuur, dirigent en commissies.
Jan Zijlstra wil graag het instuderen van de muziek per computer (als bij Meppeler M.K.)  invoeren. Hij 
geeft er een korte uitleg van. De gescande muziek via een viewer thuis af te spelen en mee te zingen. Hij 
is bereid een demonstratie avond te verzorgen. Hij noemt een investering van ± €1500.
Hilco merkt op dat niemand vanwege dit systeem van het koor dient te gaan. Het is een hulpmiddel ,maar 
geen verplichting. Zij, die geen computer hebben kunnen zodoende wel profiteren van anderen naast hun .
Bij een peiling blijkt ± 80 % van de aanwezigen wel belangstelling te hebben.
Vanuit de vergadering komt kritiek op het optreden van Bert. Zo vindt men dat gemengde stukken eerst in
de afzonderlijke koren moeten worden ingestudeerd. Nu is het met het gezamenlijk instuderen een 
behoorlijk onoverzichtelijk gebeuren. Jan Tijink vindt de voorbereiding op het concours onvoldoende. En 
waarom mochten de mannen van Bert niet in de zaal gaan luisteren? Ieder ander koor zat daar wel.! Vele 
andere opmerkingen geven aan dat we weer eens met Bert in gesprek moeten over zijn 
optreden…..waarom is hij de laatste tijd zo gespannen en kort af? Komt het door de concoursen?
Diverse leden melden dat Bert bij andere gelegenheden heel anders kan zijn. Ook de deelnemers aan z’n 
gelegenheidskoor prijzen zijn goede humeur daar. Toch zijn er ook leden die van mening zijn dat een 
zekere “tucht” bij zo’n groot koor nodig is .Meer discipline bij het opkomen bij concerten en beter 
luisteren naar de ceremoniemeester. Concoursen zijn niet  verplicht……de leden gaan vrijwillig.
Nu hij alle reacties gehoord heeft concludeert Jaap dat we zeker met Bert moeten gaan praten.

Rondvraag.
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Gido Onderstal…..1 kas van de activiteitencommissie, wordt nog niet gecontroleerd. Hij vindt dat het     
er ook bij hoort.  Jaap zegt toe dat dit in het vervolg gaat gebeuren. De statuten zijn hier duidelijk over.
Jan Tijink……waarom benoemt de activiteitencommissie zelf z’n nieuwe leden? Er is ook hier een 
rooster van aftreden nodig. ……..antw. het komt op de agenda van de ledenvergaderingen.
Jan Zijlstra….Jaap is nu ad interim, blijft hij ook voorzitter bij de mannen?.......antwoord is ja.
Aly Slomp ….stelt voor om bij het 65 j. jubileumconcert een serie uit de oude doos te zingen.
…Jantje antwoord dat pas nog bij de dames een peiling heeft uitgewezen dat men                                       
graag frisse/nieuwe nummers wilde zingen.
Het is inmiddels rond 11 uur,en Jaap gaat over tot de sluiting van de vergadering.
Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2010.doc Wijker Kunst

22


	Van de redactie
	Anjercollecte
	Nieuwe leden stellen zich voor

