
Nieuwsbrief www.wijkerkunst.nl zomer 2011

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

18 juli 2011 maandag allen laatste repetitie voor het 
zomerreces

19 juli t/m 4 sept. 
2011

allen zomerreces (valt samen met 
vakantie van het basisonderwijs) 

05 september 2011 maandag allen eerste repetitie na het zomerreces
15 oktober 2011 zaterdag allen concert in kerk IJhorst van het 

mannenkoor met het NAM-koor 
uit Schoonebeek, .m.m.v. het 
vrouwenkoor 

10 december 2011 zaterdag allen winterconcert in kerk IJhorst
02 januari 2012 maandag allen eerste repetitie in 2012 (met 

nieuwjaarsborrel?) 

Gelieve de website en de mail regelmatig te raadplegen!

Van de redactie
Mijn werk zit er weer op: het is met genoegen dat ik jullie deze nieuwsbrief ter lezing 
aanbied. 
Daarna kun je rustig de zomer in en je weer opladen voor een nieuw zangseizoen.
Als bijlage zijn de verslagen opgenomen van de in het afgelopen halfjaar gehouden 
jaarvergaderingen.  

Louis
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Woord van de voorzitter
Sinds 18 april 2011 mag ik me algemeen voorzitter van de zangvereniging Wijker Kunst 
noemen.
Voorzitter van drie koren: vrouwenkoor, mannenkoor en gemengd koor.
Koren waarin sterke, jonge mannen- en vrouwenstemmen te horen zijn.
Nu zal menig lezer deze zin met opgetrokken wenkbrauwen herlezen.
“Sterke, jonge stemmen” ????
Ik hoor ze denken: “Men heeft het toch altijd over het koor dat veroudert?!”
Inderdaad, dat wordt vaak, mijns inziens net iets tè vaak, gezegd, en daarom wou ik nu 
even de nadruk op onze jongere leden leggen.
Die hebben we namelijk ook en daar zijn we heel blij mee.
Tegen hen zou ik willen zeggen: “Neem je vrienden/vriendinnen mee!”.
 
Wijker Kunst is een bijzondere vereniging, met een aantal leden die al meer dan 50 jaar lid
zijn, leden die 40 jaar lid zijn en een groot aantal die geëerd zijn omdat ze al 25 jaar 
meezingen.
Vaak is men lid tot de dood erop volgt. 
Dat zegt wel iets over hoe men zich betrokken voelt bij het koor.
Natuurlijk moet het beleid in een ouder wordend koor zo nu en dan bijgesteld worden. 
Bert, onze dirigent, heeft dat onlangs duidelijk aangegeven.
Bij de vrouwen betekent dit dat bepaalde sopraangedeeltes beter niet meer gezongen 
kunnen worden. Beter een iets lagere toon die mooi zuiver gezongen wordt dan een 
“knijpgedeelte” waar niemand blij van wordt!
 
Op de algemene jaarvergadering van 18 april is veel besproken. Een aantal leden liet zich 
kritisch uit over de gang van zaken binnen de koren, vooral wat betreft de keuze van de te 
zingen stukken en hoe onze dirigent met kritiek omgaat.
Een paar weken na het concert van 9 april, ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan, was 
het voor ons als leden heel prettig van Bert te vernemen hoe hij in de toekomst verder met 
ons wil.
Je bent bij een koor om fijn, ontspannen te zingen zodat je, als je naar huis gaat, het liedje 
nog eens vrolijk herhaalt en bij je zelf denkt: “Volgende maandag, weer naar de zang!”
We weten dat Bert zich ook aan zaken stoort, die de koorleden anders zouden moeten 
aanpakken, zoals het op orde hebben van de muziekstukken.
Het duurt soms eindeloos voordat sommige leden het juiste stuk voor de neus hebben en 
omdat het een rotzooitje is in hun map, roepen ze dan al gauw: “Ik heb dat stuk niet!”
Later blijkt soms dat ze 3 exemplaren van hetzelfde nummer in de map hebben.
Als dat te maken heeft met het ouder worden van de leden, ligt hier een taak voor de 
jongere buurman of –vrouw. Steek gauw even onopvallend een helpende hand toe en klaar
is het weer. Heeft het niets met leeftijd te maken, dan is het hoog tijd dat men de map op 
orde brengt!
 
De vergaderingen, die ik tot nu heb mogen voorzitten, zijn me goed bevallen.
Met open vizier alles met elkaar bespreken en zaken waar de meningen over verschillen  
zodanig aan de orde stellen dat na afloop ieder tevreden naar huis gaat.

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2011.doc Wijker Kunst

2



Na-vergaderen onder de lantaarnpaal, daar ben ik een fel tegenstander van; het vergroot de
onrust en lost niets op.
De vergadering die we als algemeen bestuur hadden met de muziekcommissie, was heel 
prettig en verhelderend. Het gaat traditie worden dit elk jaar tenminste één keer te doen.
 
Maandagavond 18 juli a.s wensen we elkaar een fijne vakantie, op de avond die door de 
activiteitencommissie wordt verzorgd.
Hopelijk zien we elkaar gezond en vol goede moed weer terug op 5 september.
Zeker de leden die nu door ziekte niet aanwezig kunnen zijn, hopen we van harte dan weer
te kunnen verwelkomen.
 
Margriet Jans 

Ledenzaken
Bij het vrouwenkoor 

zijn er sinds de vorige nieuwsbrief geen leden vertrokken en er zijn er ook geen 
bijgekomen.
Truida Wieken en Jenny Tien kampen met hun gezondheid. Beiden zijn geopereerd en 
nog niet in staat de repetities bij te wonen.
Aaltje Scheper is overleden. Verderop vindt u een in memoriam.

Bij de mannen 
zijn er ook geen wijzigingen in het ledenbestand.
Ziekte is er helaas wel. Zo hebben we Henderikus Bakker, Bert Flik en Jan Lubberink 
al geruime tijd moeten missen.

Alle zieken beterschap gewenst. Hopelijk zien we jullie na de zomervakantie terug.

Louis

Afscheid
Het vrouwenkoor van Wijker Kunst heeft afscheid moeten nemen van Aaltje Scheper-de 
Boer.
Ze is al op jonge leeftijd lid geworden van ons koor. We kennen haar als een trouw en 
gezellig koorlid, ook was ze heel betrokken bij het wel en wee van medekoorleden.
Aaltje was stemvertegenwoordiger bij de alten, dus ondanks haar toch wel hoge leeftijd 
volop erbij.
Ze was lid van meerdere koren in de Wijk en ook heeft ze wel eens meegezongen in een 
koor waar te weinig alten waren. Zingen was duidelijk heel belangrijk voor haar.
Gezondheidsproblemen kwamen op haar pad, ze stond er heel optimistisch in maar ze 
moest wel meerdere keren bestraald worden.
Veel koorleden zochten haar op en dan vertelde ze dat ze het naar vond om alleen mee
te gaan in die taxi naar Zwolle. Er zijn koorleden meegegaan om haar gezelschap te 
houden.
Ook ondergetekende is een paar keer meegeweest en op zekere dag ging het erover hoe
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lang ze bij Wijker Kunst was. “Ik ben vast wel bijna 50 jaar lid van het koor,” zei ze.
We hebben het opgezocht en inderdaad: volgend jaar zou dat het geval geweest zijn.
 
Dan opeens kan alles anders gaan.....
 
Ze is overleden op 31 januari 2011; ze is 85 jaar geworden. Het is dan wel sneu dat ze nog
een korte periode heel ziek is geweest.
Zelf had ze gezegd en dat stond ook op de kaart: "Ik heb een mooi leven gehad".
Dat is zeker voor de nabestaanden fijn om te weten.
 
Onder leiding van onze dirigent Bert Lammers hebben we voor haar en de familie 
gezongen.
De familie heeft dit heel fijn gevonden. Er waren veel koorleden naar Meppel gekomen en 
dat geeft een goed gevoel.
Het is natuurlijk altijd verdrietig voor naaste familie en vrienden, maar de kinderen zijn 
dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven. Dan kun je er vrede mee hebben.
 
Jantje van der Woude

Een lid stelt zich voor…
Mijn naam is Piet Pronk.
Ik ben geboren in de Noord-Hollandse Schermerpolder.
Daar heb ik tot mijn 59ste levensjaar gewoond en gewerkt in ons klein aannemersbedrijf:
verbouw-nieuwbouw e.d. en ons keukenmontage bedrijf.
Elf jaar geleden ben ik met mijn vrouw Loes, zoon en dochter naar Ruinen gegaan.
Inmiddels hebben we ook een kleindochter van 3 jaar.
Het was een grote stap waar we geen dag spijt van hebben gehad.
Veel tijd besteed ik aan de mensport en zingen is ook een hobby van mij.
Daar tussendoor ben ik aan het tuinieren.  
Ik hoop hier nog vele jaren van te kunnen genieten.

… en dat doet ook een nieuw bestuurslid
Even ervoor gaan zitten om een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief, als nieuwbakken 
bestuurslid van het vrouwenkoor. Geboren in 1946 op Groot-Oever 8, als derde in de rij 
van 5 kinderen Veeningen. Na de lagere school en de Ulo, heb ik de opleiding voor 
kleuterleidsters gevolgd en daar heb ik veel  van de muzieklessen geleerd en blokfluit-
spelen was een onderdeel van de opleiding. Met het zingen bij Wijker Kunst heb ik daar 
nog steeds profijt van. Van 1966 tot 1976 ben ik werkzaam geweest, eerst aan een 
éénmansschooltje in Tiendeveen en daarna in Dwingeloo. In ’76 werd onze eerste dochter 
geboren en toen was het normaal dat je stopte met je werk. In ’78 werd onze tweede 
dochter geboren en in ’80 verhuisden we naar De Wijk, omdat mijn man Atse in Zwolle 
werkte. En in de Wijk kwamen ze algauw van het bestuur bij Atse met de vraag:”Wij 
hadd’ne dacht,daj maar bij Wijker Kunst muss’nkom’nzing’n”.Hij heeft zich gauw laten 
overhalen en heeft met veel plezier tot 1990 bij het koor gezongen. Toen hij het zingen 
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moeilijk kon combineren met een nieuwe werkkring, kon ik het lidmaatschap overnemen 
en zing sindsdien graag bij het koor. Vorig jaar moest Marja vanwege gezondheidsklachten
stoppen  met haar bestuursfunctie en werd mij gevraagd om deze taak over te nemen. Daar
onze zoon , die in ’83 is geboren met een verstandelijke beperking sinds juni 2010 in een 
Thomashuis in Ruinerwold woont, heb ik meer tijd om een bestuursfunctie te vervullen. 
Erg leuk vind ik het om in dit koor te mogen meedenken en vooral  mee te zingen met 
zoveel aardige mensen, mooi  repertoire en vooral ook met zoveel familie: een zus, een 
broer, een zwager en een neef. En nu mijn echtgenoot nog, maar ja …

Gé Nederveen-Veeningen

De bibliotheek
Jan Zijlstra, onze bibliothecaris, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met het opnieuw 
organiseren van alle muziek die we in de 65 jaar van ons bestaan hebben verzameld. Ik 
heb hem gevraagd eens uit te leggen hoe hij te werk is gegaan en hoe het nu werkt.

De muziekcommissie ontvangt van het bestuur de data van de concerten en geeft aan wat 
voor type concert het zal zijn. 
De muziekcommissie, incl. Bert Lammers, zoekt voor deze concerten passende muziek en 
legt haar keuze voor aan het bestuur.
Na verkregen instemming wendt de muziekcommissie zich tot de bibliothecaris – Jan dus 
– met het verzoek ervoor te zorgen dat de koorleden de gekozen muziek in handen krijgen.
Jan zoekt dan in onze bibliotheek – die is bij hem thuis ondergebracht - of we de muziek al
hebben. Zo ja, dan controleert hij of het wel de juiste zetting is en of er voldoende 
exemparen van aanwezig zijn.
Als dat niet het geval is, dan geeft hij dat door aan Loura van de Belt. Zij zorgt er dan voor
dat er kopieën worden bijgemaakt.
Loura is ook degene via wie de verspreiding binnen het vrouwenkoor plaatsvindt.
Bij de mannen gaat het iets anders: daar zorgen stemvertegenwoordigers voor de 
verspreiding .
Tot aan de verspreiding (het uitdelen op de repetitie) zijn dan 3 tot 4 weken verstreken. 

Jan heeft op de repetities altijd een aantal exemplaren achter de hand van de muziek die 
we in onze map hebben, om mensen te voorzien die het stuk nog niet hebben ontvangen of
kwijt zijn.

Als een muziekstuk niet in onze eigen bibliotheek aanwezig is, wordt er gezocht in andere 
bibliotheken, o.a. in die van het KNZV en die van Ruinerwold. Als het ook daar niet 
aanwezig is, moet het worden gekocht.
Met Bert Lammers wordt dan eerst overlegd omtrent zetting, componist, arrangeur, e.d. 
Leveranciers bij wie Jan aanklopt, zijn De Haske in Heerenveen, Bladmuziek.nl in 
Barneveld en vele andere. Ook op internet kan veel worden gevonden. Dat zoeken en 
vegelijken kost veel tijd.
Bij aanschaf speelt natuurlijk de prijs een belangrijke rol, Wat bijvoorbeeld te doen als een
stuk voor gemengd koor € 5,75 per stuk kost? Dat zou een forse aanslag op het budget 

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2011.doc Wijker Kunst

5



betekenen! Een overweging om het toch maar aan te schaffen zou kunnen zijn dat het niet 
slechts één maal maar vaker gebruikt kan worden.
Als een stuk te duur wordt om aan te schaffen, moet er een alternatief worden gezocht: 
hebben we nog iets soortgelijks in de bibliotheek of  is er iets goedkopers te krijgen dat in 
de buurt komt? Om dat uit te zoeken ben je dan ook weer een poosje bezig.
Tot zover gaat het om werk aan de voorzijde.

Aan de achterzijde bevindt zich het werk dat gedaan moet worden als de koorleden de map
hebben uitgeruimd.
Het is voor Jan van groot belang dat de muziek wordt ingeleverd op titel, dat, in geval een 
stuk meerdere bladen omvat, deze bladen in de goede volgorde geniet zijn en, 
vanzelfsprekend, dat het stuk compleet is. Daarnaast moet de muziek geschoond zijn van 
plastic hoezen en mogelijke plakstukken en andere “tierelantijnen”.
Thuis verzamelt Jan dan de ingeleverde muziekstukken en beoordeelt hij of ze nog 
bruikbaar zijn voor een volgende keer.
Ieder stuk van Wijker Kunst is voorzien van een uniek nummer en onder dat nummer 
wordt het in de bibliotheek opgeslagen.

Met het weer opbergen van alle bladmuziek (vrouwenkoor, mannenkoor  en gemengd 
koor) is veel tijd gemoeid. Het zou een stuk makkelijker voor hem zijn wanneer het 
inleveren van de muziek niet over meerdere avonden verspreid hoefde plaats te vinden, 
maar op één en dezelfde avond kon worden afgerond. Helaas is dat moeilijk te realiseren 
want er zijn altijd wel een paar mensen afwezig of iemand vergeet in te leveren… 

Het is mij duidelijk geworden dat we als koor heel blij mogen zijn met iemand als Jan die 
deze omvangrijke - zich steeds herhalende - klus op zich heeft genomen. 
Laten we hem het werk niet zwaarder maken dan nodig is, door onze map op orde te 
houden en onze muziek tijdig en op de gevraagde wijze in te leveren!

Louis

Wat zingen we eigenlijk?
Van Loura van de Belt ontving ik een vertaling en uitleg van “In dulci jubilo” dat we
als  gemengd  koor  in  december  (weer)  gaan  brengen. Je  vindt  het  op  de  volgende
bladzijde.
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Hieronder volgt ook een vertaling van “Quattro cavai che trottano”, dat de mannen zingen.
Ik heb het ook al eens in een eerdere Nieuwsbrief opgenomen, maar nu blijkt er opnieuw 
vraag naar te zijn: 

“Vier paarden die draven onder het disseltje, 
dit is het mooie uur om te vrijen.
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Wat een mooie nacht is het toch, 
we gaan met Lisetta in het bootje en met haar vrijen.

Ga voor het donkere raam staan, o jij met je mooie zwarte haar, 
dan zullen we gaan vrijen in het heldere licht van de maan

Brunette, jij bent lief, de liefste onder de schone vrouwen, 
schoon als de sterren, om mee te vrijen 
En wij, die soldaten zijn, houden van wijn, 
maar meer nog van mooie vrouwen, om mee te vrijen”

Louis

HET AMADEUSKOOR

Al enkele jaren bestaat in Drenthe het Amadeuskoor. Dit koor bestaat uit zangeressen en 
zangers uit de hele provincie. Doelstelling van de Stichting Ko-or Produkties, waaronder 
het Amadeuskoor valt, is om jaarlijks een grote koor-produktie, met symphonie-orkest en 
solisten, te realiseren. Onze dirigent, Bert Lammers, is de initiator van dit project en is 
(min of meer vanzelfsprekend) ook de dirigent van de uiteindelijke opvoering.
Van Wijker Kunst doen dit jaar zeven dames en één van de mannen mee. In totaal telt het 
koor 76 leden, te weten 28 sopranen, 23 alten, 12 tenoren en 13 bassen.. Dat aantal varieert
ieder jaar zoals ook de samenstelling van het koor ieder jaar weer anders is, sommige 
mensen stoppen er mee en er zijn ook ieder jaar weer nieuwe leden.
Dit jaar staat op 26 november in Beilen de uitvoering van het Oratorium Paulus van Felix 
Mendelssohn-Bartholdy op het programma. Voor ons niet onbekend, tijdens ons 
jubileumconcert op 9 april hebben we er twee koorwerken uit gezongen (het openingskoor
en het daarop volgende koraal). De uitvoering wordt opgeluisterd door de solisten Ingrid 
Kapelle (sopraan), Els Liebregt (alt), Aart Mateboer (tenor) en Matthijs Mesdag (bas). Het 
Ensemble Conservatoire zorgt voor de orkestbegeleiding. 
Mendelssohn was in de negentiende eeuw een van de grote pleitbezorgers van de muziek 
van Bach, met name door zijn inzet is onder meer de Mattheus Passion na ruim 100 jaar 
weer op het repertoire gezet. Zelf schreef  hij een groot aantal symphonische werken maar 
ook twee oratoria, Paulus en Elias. De muziek van deze oratoria is geheel anders dan die 
van de bekende oratoria van Bach, Mendelssohn staat  met beide benen in de romantische 
traditie en dat laat zich horen! Uw scribent vindt het in ieder geval een prachtig stuk 
muziek.
De koorleden hebben  de afgelopen maanden twee bijeenkomsten gehad waarin de 
partituur en de oefen-CD werden uitgereikt en verdere informatie werd verstrekt. De 
eerstvolgende bijeenkomst is in september en dan worden de koorleden geacht de gehele 
partituur te kennen, een hele opgave want er zijn circa 23 koren, koralen en recitatieven 
met koorgedeeltes in opgenomen. In oktober volgen dan zes repetities. De generale 
repetitie, met solisten en orkest, vindt plaats op de middag voor de uiteindelijke uitvoering.
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Al was het alleen maar omdat acht van onze leden deel uitmaken van het Amadeuskoor 
zou het fantastisch zijn als Wijker Kunst met een flinke vertegenwoordiging op 26 
november in Beilen zou zijn. Ik zou zeggen, maak al vast maar een plaatsje vrij in uw 
agenda!

Gido Onderstal

DAAR WAS IE DAN ONZE FIETSTOCHT!!!
Na een mislukte poging van onze “fietscommissie”, bestaande uit Dinie en Bertus 
Stegeman en Herman en Alie Slomp, om onze jaarlijkse fietstocht op 5 juni te organiseren,
hadden ze kennelijk met de weergoden voor zondag 26 juni een beter contract afgesloten! 
Bij een enigszins bewolkte hemel, doch een heerlijk temperatuurtje, meldden zich die 
zondagmorgen bij “De Havezate” in De Wijk  zo’n 26 deelnemers.Het percentage korte 
broeken was (nog) niet al te hoog, doch de stemming was 100%. 
De commissie stuurde ons met een prima routebeschrijving richting het aloude Drentse 
dorp Gees.
Daar, in het restaurant “De Zwerfkei”, stond de koffie (met een beste “hompe” cake!) al 
voor ons klaar en dat ging er dus in als koek (cake dus).
Het zonnetje liet inmiddels blijken dat hij ons deze dag niet zou vergeten en onder leiding 
van onze colonneleiders Herman en Bertus voorop (met een inspecterend oog van Dinie en
Alie uit de achterhoede) trokken we .door dit eeuwenoude  boerderijendorp richting 
Oosterhesselen.
Daar was de eerste koffiestop, doch doordat het zonnetje inmiddels flink haar best deed, 
was dit  voor sommigen onder ons toch maar aanleiding iets anders te nuttigen!
Op de fiets maar weer en het schone dorp Oosterhesselen verlatend, ging het richting de 
oude havezathe “De Klencke”, vroeger vormingscentrum, tegenwoordig dienst doend als 
woning.
De route was prachtig. Zo prachtig, dat Dinie Stegeman vergat om op het fietspad te 
blijven en daardoor een buiteling maakte. De schade bleef gelukkig beperkt tot een gat in 
de broek, hetgeen manlief Bertus de woorden “Daor komp wal een neie bokse weer” 
ontlokte!
Alras lieten wij het wat minder bekende dorp Benneveld achter ons, om via Zweeloo neer 
te strijken bij de prachtige molen “Jantina Helling” in Aalden. Daar stond de voorzitter van
de molenstichting  Geert Kwant ons al op te wachten om ons een en ander uit te leggen 
over plaats en functie van deze molen in het dorp. Tevens was hier onze lunchpauze. De 
meegebrachte broodjes (ja, ja, we doen het zo’n dag zuinigjes aan!) kwamen uit de fietstas
en… we werden door een mevrouw (kennelijk behorend bij de molen) getrakteerd op koek
(met rozijnen) gebakken van meel uit die molen. Ja, ja, je maakt wat mee, zo’n dag.
Toen zagen we Bertus naar zijn fietstas lopen en wat kwam daar uit?? Niet te 
geloven…………..het wereldberoemde spel “klobbegooien”.Welk een verrassing!! Wie 
het niet kent, moet daar toch echt eens een keer kennis mee maken!!! Om ieder in een 
goede conditie aan dit spel deel te laten nemen, schijnt het noodzakelijk te zijn dat men 
vooraf een “hassiebassie” neemt. En die commissie van ons gaat geen golf te hoog, er 
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werden wat flessen met een geestrijkvocht uit de diverse fietstassen getoverd, er werd 
geproost en toen kon het spel op 4 banen beginnen. Onvoorstelbaar spannend werd het! 
Na een zeer boeiende partij werd Roelof Gortemaker (met wandelstok vanwege een 
heupoperatie!!!!!))de glorieuze winnaar met 19 treffers, met als zeer goede tweede Dick 
Vrielink met 17 punten (overigens zonder wandelstok!) Roelof werd uiteraard in de 
(veld)bloemetjes gezet en als hommage kreeg hij natuurlijk (ook al wereldberoemd) het 
lied “De Toast van Jan van Poppel” toegezongen!
Volgens de vele toeschouwers om ons heen, was dit lied door ons uitermate vakkundig en 
verantwoord vertolkt.
De tocht werd vervolgd richting de boswachterij Gees, waar wij nog even de stand van het
grondwater moesten opmeten, terwijl sommigen ook meteen maar even de stand van hun 
eigen water controleerden!
De finish kwam in zicht en het was ruim 5 uur toen we weer neerstreken bij ons 
vertrekpunt “De Zwerfkei” in Gees. Heerlijk zittend op het terras werd er nagepraat over 
deze wonderschone fietstocht in ons mooie Drenthe. Een dikke pluim voor de hierboven 
genoemde commissie.
Aan het gezamenlijk diner verwoordde bestuurslid Albert Kreulen de dank van ons allen 
en opnieuw klonk door dat mooie dorp Gees het lied van Jan van Poppel.
Slotconclusie: Wat hebben de thuisblijvers deze dag veel gemist!!

Jan Tijink 

Intussen waren ook de vrouwen op de fiets gestapt:

Er waren 19 dames aanwezig.
We kregen van de fietscommissie, Gienke en Grietje, een halve ansichtkaart; degene die 
het passende deel had, was je fietspartner.
Om 1 uur vertrokken we richting de Stapel, waar we bij camping “De Drentse Roos” in de 
kantine een kopje koffie hebben gedronken. De beheerster vertelde hoe ze vorig jaar, het 
eerste jaar, waren gestart. Samen met haar zijn we de camping, met zwembad en 
trekkershutten, overgewandeld. Het zag er heel goed en verzorgd uit. 
Daarna zijn we naar het bezoekerscentrum “ ’t Ende” gefietst. Hier zijn we actief bezig 
geweest met klobbegooien. Daarna binnen de uilenexpositie bekeken. 
Vanaf ’t Ende binnendoor via het bruggetje over de Reest naar IJhorst, richting 
Westerhuizingerveld, naar de druivenkwekerij “De Reestlandhoeve”. In het 
wijnproeflokaal vertelde John Huisman dat de schade door nachtvorst beperkt is gebleven 
en dat ze nu tevreden zijn over de groei. Gienke Slomp, die in de pluktijd meehelpt als 
vrijwilligster, is met ons het wijnwandelpad doorgelopen en heeft het een en ander verteld.
Ook is er een beeldentuin. Na de wandeling kregen we een glas wijn of druivensap. Onder 
leiding van Gienke en Grietje hebben we een quiz gedaan. We moesten de betekenis raden 
van dialectwoorden, wat niet gemakkelijk was. Ook hebben we onze zangkunst nog laten 
horen, een canon met een ter plakke zelf bedachte tekst, op de wijze van “Noem mijn 
naam nooit meer Minoes”. Dat werd nu: “Drink nooit meer, dat zei mien moe”.

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2011.doc Wijker Kunst

10



Hierna op de fiets richting “Het Vergulde Ros”, waar een aantal dames ons opwachtte om 
samen met ons te gaan eten.
De fietscommissie werd bedankt voor de mooie gezellige middag.
Van hieruit gingen we weer huiswaarts.

Gini Steenbergen
 
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
www.youtube.nl héél veel muziek, ook koormuziek uit ons 

repertoire!

Louis

Samenstelling besturen en commissies

Mannenkoor Vrouwenkoor
Voorzitter Gido Onderstal Voorzitster Jantje van der Woude
Vice-voorzitter Freerk Fridrichs Vice-voorz. / 2e penn. Josje Teunissen
Secretaris Jan Blaauw Secretaresse Hennie Brals
Penningmeester Albert Kreulen Penningmeesteresse Dieneke Velema
Lid Louis Timans Lid Gé Nederveen

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Voorzitter Margriet Jans 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
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Muziekcommissie 
Jan Tijink Voorzitter 
Louis Timans (namens het bestuur mannenkoor)
Bert Lammers (dirigent en algemeen muzikaal adviseur)
Gerda van Oostrum 
Loura van de Belt 
Geerhard van de Beld (namens het mannenkoor)
Truida Wieken 
Tony van Essen

Bibliothecaris
Jan Zijlstra

Activiteitencommissie
Luuk Steenbergen Voorzitter
Rolf van de Wetering 
Fien Visser 
Anneke Westerveen 
Truida Wieken
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Bijlagen: de notulen van de dit jaar gehouden jaarvergaderingen

Jaarvergadering vrouwenkoor op 7 februari 2011 na de repetitie in de Havezate
Aanwezig 47 leden, met kennisgeving afwezig: Hennie Brals.

Opening:
Jantje opent de vergadering en is blij met de grote opkomst.

Notulen:
Op de notulen worden geen opmerkingen ingebracht en ze worden onder dankzegging aan 
Ineke goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris:
Femmy Lubberink leest het jaarverslag van Hennie Brals voor. De vergadering heeft geen 
opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

Financieel jaarverslag: 
Het verslag is door Hennie Brals gemaakt. Er is iets meer uitgegeven dan binnengekomen 
is. Enkele leden stellen een vraag over voor hen onbekende posten (b.v.nonnenpakken) 
Jantje kan alle vragen bevredigend beantwoorden. De kascommissie, bestaande uit Betty 
Feenstra en Anneke Westerveen, verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 

Verslag muziekcommissie:
Gerda wijst de leden er op dat de muziek soms slordig wordt ingeleverd. De incomplete 
muziek moet dan vervangen worden. Dit betrof met name de franse muziek.
Betty Feenstra is aftredend muziekcommissielid. Jantje bedankt haar voor haar werk en 
inzet. Onder applaus wordt haar een bloemetje aangeboden .Betty bedankt voor het in haar
gestelde vertrouwen Voor haar in de plaats wordt Loura v.d.Belt met applaus benoemd.

Bestuursmededelingen:
Bestuurswisseling: i.v.m. het tussentijds aftreden van Marja Peeters is Gé Nederveen 
toegetreden. Ze wordt nu officieel benoemd.
Jantje v.d. Woude is aftredend maar herkiesbaar. Ze wordt met applaus herkozen.
Femmy Lubberink is na zes jaar aftredend. Voorgedragen wordt Josje Teunissen. Er zijn 
geen tegenkandidaten ingediend en dus wordt Josje Teunissen tot ons nieuw bestuurslid 
benoemd.
Jantje bedankt Femmy voor haar inzet en betrokkenheid. Onder applaus wordt haar een 
bloemetje aangeboden. Femmy bedankt en zegt dat een bestuursfunctie belangrijk is en 
toegevoegde waarde heeft!

De fietstocht:
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Dit jaar is onze fietstocht gepland op 7 juni. Verdere informatie volgt. Gienke Slomp en 
Grietje Boverhof zetten de tocht uit.

Concerten 2011 en wensen voor 2012:
10 juli Summertime. We hebben niets gehoord. De invulling daarvan is nog niet bekend.
26 maart Korenfestival in Hoogeveen.
09 april Jubileumconcert in IJhorst
15 oktober NAM-koor
10 december Winterconcert

Voor 2012 staat op het programma:
1 Korenfestival in april
2 Misschien Summertime
3 Regioconcert (de organisatie) is voor ons  
4 Ideeën uit de zaal: iets met Meander en Pop-koor
We konden op 13 december deelnemen aan een kerstconcert van UNIVÉ. Het was te kort 
dag. Bovendien hadden we geen kerstmuziek op ons repertoire. We kunnen het voor een 
volgende keer overwegen. UNIVÉ sponsort ons en het lijkt ons wel leuk daar te zingen.
Staphorst vroeg ons voor medewerking op 24 december aan een kerstzangdienst in de 
sporthal. Het tijdstip was niet geschikt en we hadden geen kerstliederen ingestudeerd.
Een keer (kerst) met Apollo in de sporthal zingen. Antwoord: We hebben nu goede 
afspraken met Apollo: om de beurt een kerst/winterconcert in IJhorst. Misschien het 5e  
jaar een groot concert in de sporthal.
Vanuit de zaal: Samen optreden met andere Wijker koren.
Jantje stelt voor om het koortje met “Jeanet” uit te nodigen.
In het voorjaar een damesconcert.

Rondvraag:
Gienke: Is het een idee is om elders te fietsen? Auto en kar mee. Het lijkt mogelijk.
Eerder starten en dan ergens lunchen in plaats van aan het eind eten. Hier waren 
voorstanders en tegenstanders. Ergens eten als afsluiting vond men toch wel gezellig.

Jantje geeft maandag a.s.een lijstje met muziek voor de Tamboer.

Femmy W. De mededeling door het bestuur van het overlijden van Aaltje Scheper kwam 
niet goed over. De mannen houden een minuut stilte. Antw.: We zullen hier aandacht aan 
schenken.
De opkomst bij de crematie was goed! Goed dat we gezongen hebben. De familie 
bedankte ons.
“Staphorst” was met geldige redenen afwezig.
Truida: De tijdsduur van de nummers opnemen. Jantje vraagt het aan Bert.
Alie S.:Een concert met andere Wijker-koren lijkt haar leuk.
Annie v.d.B.:Temperatuur vaak te koud. Antw.: Temperatuur naar ieders tevredenheid 
regelen is moeilijk. 
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Grietje W.: De nieuwe leden kennen het lied “Hebe deine Augen….” niet. Bovendien vindt
niet iedereen het lied bij een crematie geschikt. Antw.: De muziekcommissie gaat op zoek 
naar iets anders.

Sluiting: 
Jantje bedankt de aanwezigen voor het meedenken en sluit hierbij de vergadering.

notulist:
Dieneke Velema

VERSLAG  JAARVERGADERING  mannenkoo  r  2011 in  De Havezate te De Wijk 

Aanwezig: Bestuur Mannenkoor 5 leden + 33 leden (zie presentielijst) totaal 72%.
Afwezig met bericht van verhindering: Engbert  Westerd en Lucas Steenbergen. 

1. Opening 
Voorzitter Jaap Roorda opent de vergadering met woord van welkom.

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering van 15 februari 2010 heeft iedereen vooraf 
per email ontvangen. In de vergadering is het daarna zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
--NAM,gezamenlijk concert in de kerk IJhorst in oktober 2011 
--KNZV-Vereniging “Het Noorden”, activiteiten Mannenkoorweekend 29, 30, 31 
januari 2011.

 --Kopieen maken niet meer in de Havezate.
--Kerstgroet uit Bösensell.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2010  
Het jaarverslag van de secretaris wordt door hem voorgelezen en zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2010
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
Het financieel overzicht wordt verder ongewijzigd goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie
Nadat Dick Vrielink 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 kascommissie. 
Dick Vrielink is aftredend en Jan Tijink stelt zich beschikbaar. Jan Zijlstra en Jan 
Tijink zijn nu benoemd tot leden van de nieuwe kascommissie.

7. Bestuursverkiezing 
Jaap Roorda is aftredend en is niet herkiesbaar (statutair aftredend). Met algemene 
stemmen wordt Gido Onderstal gekozen als nieuwe voorzitter. De secretaris bedankt
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Jaap voor de jarenlange inzet voor het koor en overhandigt hem een fles goede witte
wijn.

8. Muziekcommissie
Gido Onderstal, nu ook voorzitter van de muziekcommissie, legt binnenkort deze 
functie neer en vraagt alvast aan de leden wie hem op wil volgen. Gido legt verder 
uit, op verzoek van de voorzitter, hoe de muziekkeuze op dit moment tot stand komt 
en dat de dirigent hierin een grote rol heeft. Dit komt vooral ook, zegt Gido, omdat 
de muziekkennis van de leden eigenlijk onvoldoende is. Zijn opvolger, nieuwe 
voorzitter, zou er meer op aan moeten dringen ook wat eenvoudiger muziek in het 
repertoire erbij te betrekken of eens een andere genre te kiezen.

9. Discussie over het beleid
--Jan Tijink stelt voor om ook in de directe omgeving eens een concert te geven 
bijvoorbeeld in Ruinerwold of in Zuidwolde (raadzaal nieuwe gemeentehuis) of 
beide. Het repertoire van één concert kan ook voor meerdere concerten gebruikt 
worden. Dit is dan misschien ook gelijk een reclame voor eventuele nieuwe leden.
--Klaas Donker vindt 2 concerten per jaar erg weinig.
--Bert Flik vindt dat er erg weinig publiciteit in de media is gegeven over het 
concert met Bösensell. Louis, onze PR-man, legt uit hoe dit gelopen is. Alle 
correspondentie voor de pers is via Benny Spin uit De Wijk gelopen.Tot nu toe is dit
altijd een vertrouwd adres geweest en kwam alles naar tevredenheid in de bladen 
terecht. Dit keer heeft het niet geklopt en waarom is niet bekend. Gerrit van de Belt 
geeft aan dat hij dit altijd rechtstreeks met de krant (redactie) regelt en met succes. 
Louis zal volgende keer met Gerrit overleggen hoe het beter kan.

10. Rondvraag
--Klaas Kreuze geeft aan dat er in Ruinerwold nog mooie kerstmuziek voorhanden 
is. Als er interesse is, laat dit dan weten.
--Klaas Donker vraagt of er dit jaar een kerstconcert is. Nee, het wordt een 
Winterconcert en het wordt gegeven op 10 december 2011.
--Roel Stegeman: graag alle data op de website vermelden.
--Gerrit Rozema vraagt wanneer het concert samen met de NAM plaatsvindt. Welnu,
dit is op 15 oktober 2011.
--Bertus Stegeman geeft aan dat de fietsdag is vastgelegd op 5 juni 2011. Raar is dat 
de ballen van het balspel verdwenen zijn. Dit balspel, een variant van klobbegooien, 
wordt altijd onderweg tijdens de fietstocht gespeeld. De ballen zijn weg en Bertus 
weet niet waar ze gebleven zijn. Mocht iemand meer weten, geef dit dan direct aan 
Bertus door. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur met dank aan de aanwezigen.

Voorzitter:    Jaap Roorda
Secretaris:   Jan Blaauw
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Wijker Kunst ,gehouden op maandag 18 
april 2011 in de grote zaal van de Havezate.
Aanwezig : 74 personen hebben de presentielijst getekend.

Om 21.10 uur opent Jaap Roorda de vergadering. Hij is blij dat er na het gezamenlijk 
zingen niet al teveel mensen naar huis zijn gegaan. Dus een goede opkomst.

Verslag vorige vergadering van 29-3-2010. (was met de uitnodiging meegezonden).
Deze wordt redactioneel goedgekeurd en door Jaap ondertekend. Over de inhoud zijn  
geen vragen of opmerkingen.

Ingekomen stukken en/of mededelingen. 
a)  afgemeld zijn Roelof Jonkers, Roel van de Wetering, Gerrit Loode, Ria Benak  en Dick 
Vrielink.
b) Op de laatste algemene bestuursvergadering is ook gesproken over Summertime 2011. 
Er waren nog veel onduidelijkheden. Daarom is een mail aan Hilco Vos gezonden ,waarin 
om nadere informatie is gevraagd.
In een eerste mail komen de volgende antwoorden. Summertime 2011 staat gepland voor 
10 juli.
De voorbereidingen zijn opgestart en het gaat ”zo mogelijk” door. Is Hilco bij de 
organisatie betrokken?...> ja. Is er in een optreden van Wijker Kunst voorzien? …> ja.
Enkele dagen later komt een tweede mail van Hilco. Hierin meldt hij dat hij besloten heeft 
om te stoppen met de organisatie van Summertime. De reden > een nieuwe drukke 
werkkring .
Hij noemt 2 opties.  Of anderen nemen de organisatie op zich of we slaan een jaar over.
De reactie van Apollo is : “wij hebben geen tijd om de organisatie over te nemen. Sla dan 
maar een jaar over”. Het besluit van het alg. bestuur Wijker Kunst is gelijkluidend.
c)  de nieuw aangetreden bestuursleden worden voorgesteld. Vorig jaar is gemeld dat 
Marja Peeters de nieuwe secretaresse bij de vrouwen was geworden. Helaas is zij tijdens 
het afgelopen jaar gestopt en heeft Gé Nederveen haar plaats overgenomen. Op de laatste 
ledenvergadering is dit officieel geworden. Tevens heeft Josje Teunissen (vanavond 
wegens ziekte afwezig) de plaats van Femmy Lubberink ingenomen. Door een nieuwe 
taakverdeling is Josje nu secretaresse.
Bij de mannen heeft Gido Onderstal het voorzitterschap van Jaap Roorda overgenomen.
In de muziekcommissie is Betty Feenstra afgetreden en is Loura van de Belt nieuw. Jan 
Tijink neemt ( zolang er niemand anders komt) de plaats in van Gido Onderstal. Jan 
Zijlstra (bibliothecaris) zal in het vervolg niet meer bij de vergaderingen aanwezig zijn.

Jaarverslag 2010 van de secretaris.(was ook meegezonden). Ook deze worden 
redactioneel goedgekeurd en ondertekend. Ook hier geen opmerkingen. Ze zijn duidelijk 
genoeg.

Jaarverslag 2010 van de penningmeester. (de overzichten waren ook meegezonden).
Ze zijn zeer duidelijk en overzichtelijk. Bij slechts enkele punten is een korte uitleg van 
penningmeester Dieneke Velema nodig. Dit geschiedt tot volle tevredenheid.
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Namens de kascommissie kan Betty Feenstra melden dat alles prima in orde is en dat 
voorgesteld wordt om het bestuur te dechargeren met dank aan de penningmeester. Dit 
wordt met applaus beloond. 
De getoonde begroting 2011 wordt eveneens goedgekeurd.

Het verslag 2010 van de activiteitencommissie wordt voorgelezen door Fien Visser. Het 
is voor hen een rustig jaar geweest. Luuk Steenbergen is nu hun voorzitter. Een vraag van 
Jan Tijink over de kosten van de deelname aan Summertime wordt naar tevredenheid 
beantwoord.
Jan Steenbergen meldt dat voor de komende wintermarkt meer nodig zal zijn dan alleen 
eten en drinken. Het aanbod wordt te mager en dit brengt het voortbestaan van de markt in 
gevaar.
Mogelijk is de grote sjoelbak weer in te zetten.

Het jaarverslag 2010 van de muziekcommissie wordt voorgelezen door Gido Onderstal.

Bestuursverkiezing. Zoals vorig jaar is afgesproken heeft Jaap Roorda een jaar lang de 
functie van algemeen voorzitter (ad interim) vervuld. Deze functie moet nu dus definitief 
ingevuld worden. Het bestuur stelt als kandidaat Margriet Jans. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld en dus is Margriet hierbij verkozen. Dit wordt met een 
krachtig applaus onderstreept.
Een korte consumptiepauze volgt. Bij hervatting van de vergadering kan Jaap melden dat 
de consumptie is aangeboden door Gerrit en Aaltje Zomer, vanwege hun 50-jarig huwelijk.
Het immer populaire “Hoera” wordt uit volle borst voor hen gezongen. Een minder 
prettige mededeling is het bericht dat Bert Flik is getroffen door een herseninfarct. Over 
het verloop worden we op de hoogte gehouden.

Discussie over het beleid van bestuur, dirigent en commissies.
Door een aantal leden wordt ingegaan op het jubileumconcert van 10 dagen geleden. 
Vooral bij de mannen vond men het repertoire te somber, te weinig feestelijk. “Wordt de 
muziek wel voldoende gedragen door het koor?” was een vraag.
Gido geeft een korte uitleg over de werking van de muziekcommissie. Er is geen of te 
weinig kennis bij de leden hiervan, zodat aan Bert geen tegenwicht kan worden geboden. 
En achteraf beoordelen is altijd makkelijk. De mensen van de commissie noemen dat er in 
het overleg, eerder op de avond, behoorlijk met Bert viel te praten over de voorlopige 
keuze voor de concerten in oktober en december.
Jan Tijink liet een kritischer geluid horen. Hij had meer moeite met het optreden van Bert. 
Daarentegen wilden diverse leden ook graag de positieve kanten van de dirigent belicht 
zien. Enkele andere leden zouden het zinvol vinden wanneer we wat meer uitleg kregen 
over nieuwe stukken, meer over de inhoud (bv. vertalingen) i.p.v. alleen over de vorm. 
Tenslotte zijn er leden die vinden dat het bestuur altijd kritisch moet blijven over het 
functioneren van een dirigent. Kijken wat er in de zangwereld gebeurt en niet klakkeloos 
steeds contracten verlengen.

Rondvraag. 

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2011.doc Wijker Kunst

18



Gerrit Zomer vraagt of er in 2012 weer een concours in Westerbork is. Het antwoord is…
nee …deelname is bij toerbeurt.(red. 1 x per 4 jaar is verplicht).
Grietje Westerbeek ….wat gebeurt er met Koninginnedag?.....  > er is een verzoek van de 
Oranjevereniging binnengekomen om als koor deel te nemen aan de aubade. Het bestuur 
heeft een antwoord terug gezonden…….” Onze leden komen uit vele plaatsen in de 
omgeving. Die zullen bij voorkeur aan de festiviteiten in de eigen woonplaats willen 
deelnemen. Voor de Wijker leden zullen we het bekend maken, zodat ze op eigen initiatief 
aanwezig kunnen zijn”.
Hendrik Veeningen vraagt nu het woord. Hij komt met een boodschappentas vol spullen 
naar voren. Vorig jaar was het hem door z’n ernstige ziekte niet gegund om op passende 
wijze afscheid te nemen als algemeen voorzitter. Hij wil graag van de gelegenheid gebruik
maken om dit alsnog te doen.
Jaap heeft een jaar lang als ad interim gefungeerd. Voor hem tovert Hendrik als eerste een 
feestelijk geschenk tevoorschijn. Jaap bedankt Hendrik en wordt met een hartelijk applaus 
beloond.
Dan komt een verenigingsattribuut uit de tas….de speciale voorzittershamer. Deze 
overhandigt  hij met een kort woord aan de nieuw benoemde algemeen voorzitter, Margriet
Jans.

Jaap gaat over tot de sluiting van de vergadering. Hij memoreert dat hij deze taak een jaar 
heeft gedaan. Hij vindt dat het nu genoeg geweest is met z’n bestuurlijke taken. Hij is blij 
dat Margriet bereid is de taak over te nemen en bedankt de vergadering voor de goede 
samenwerking in het afgelopen jaar. Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng wenst 
hij eenieder wel thuis.

Secretaris: Gerrit van de Belt

Nieuwsbrief   nieuwsbrief zomer 2011.doc Wijker Kunst

19


	Van de redactie

