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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

27 augustus 2012  maandag
19.30

vrouwen Workshop José Zwerink

21.00 allen
22.00 mannen

5 november 2012   maandag allen Generale musicalconcert in de N.H. 
Kerk te IJhorst (samen met de 
soliste Judith Sportel)

10 november 2012 zaterdag allen Musicalconcert in kerk IJhorst
Voorjaar 2013 mannen Naar Bösensell ?

Gelieve de website en de mail regelmatig te raadplegen!

Van de redactie
Deze Nieuwsbrief is tot stand gekomen in voor mij zeer ongewone omstandigheden. Ik heb er 
niet de zorg aan kunnen besteden die ik er normaal aan geef.
Zie het maar als een nood-editie.
Allemaal een prettige zomer gewenst ( misschien begint hij ooit nog eens echt...)

Louis 

Woord van de voorzitter
De vakantietijd is aangebroken, een poosje niet op maandagavond zingen.
In de eerste helft van dit jaar is er veel gebeurd, niet zo zeer op zanggebied, alswel in de persoonlijke 
sfeer.
De mannen hebben drie keer moeten zingen tijdens een afscheidsdienst van een van hun leden.
Hendrik Veeningen, Albert Scheper en Henderikus Bakker moesten definitief afscheid nemen.
Op 18 juni, haar verjaardag, stierf  Alie, de vrouw van onze hoofdredacteur van de Nieuwsbrief, Louis 
Timans.
Wij allen, leden en bestuur leven zeer met de nabestaanden mee.

Ons koor gaat niet vaak elders optreden, 19 maart deden we dat wel, in de Zantingehof  te Zuidwolde. 
Het vrouwenkoor had 12 mei het regioconcert in de kerk te IJhorst samen met de Liesterkrallen uit 
Havelte.
Recent hebben we weer Summertime gehad op de Havixhorst, 1 juli kwamen velen naar de prachtige 
locatie.
Vooraf stond een mooi informatief interview in de Meppeler Courant en 2 juli stonden er zelfs 2 
artikeltjes in, met prachtige foto’s. We kregen 4 sterren voor deze dag!
Heel veel mensen hebben hun waardering uitgesproken, enkelen waren ook zeer kritisch.



Een aantal leden zou wel elk jaar zo’n festijn willen, de meerderheid sprak zich echter uit voor 1 keer in 
de twee jaar. Zie elders het verslag van deze dag.
We zullen zien hoe dat zal gaan, in de toekomst. 
De muziekcommissie is samen met Bert volop bezig om iets leuks voor volgend jaar in de steigers te 
zetten. Er ligt een aardig plan, wat verder uitgewerkt moet worden.
Als we samen met Apollo iets zullen gaan doen, dan gaat de voorkeur uit naar een Nieuwjaarsconcert, 
heb ik begrepen, januari 2014 dus.

Na het vertrek van onze pianiste Alma vorig jaar, zat het niet mee om een opvolger te vinden.
Heel veel goeie pianisten hebben het erg druk, vooral op maandagavond.
Hanneke van Werven heeft ons begeleid in Zuidwolde, zij wou liever niet nog meer werk erbij.
Joke Venhuizen heeft het vrouwenkoor op 12 mei begeleid en zou dat 1 juli ook weer doen, ware het niet 
dat ze twee weken daarvoor haar rechter voet brak.
Weer een toer om een vervanger te vinden, Cees Roubos uit Emlichheim hielp ons uit de brand.
10 nov. a.s hebben we het Musicalconcert in de kerk met solist Judith Sportel.
Tjako van Schie is dan onze pianist en daarna hopelijk Joke weer. Tjako verblijft een deel van het jaar in 
Portugal waar hij muzieklessen geeft. Joke is op 10 nov. verhinderd.

Dit jaar is Bert 25 jaar onze dirigent, 14 mei hebben we hem verrast met een cadeau, voor hem en z’n 
vrouw Jannie. Zij kwam totaal onverwacht de zaal binnenlopen met in haar kielzog een groep vrienden 
van Bert. Mannen waarmee hij op jacht gaat en daarna onder zijn leiding, zingt. Dat zingen deden ze nu 
ook, uit volle borst. Bert genoot met volle teugen van deze spontane aktie.
Volgend jaar moeten we een datum proberen te vinden om in Ruinerwold te gaan zingen, een 
thuiswedstrijd voor onze Ruinerwoldse mannen.
16 juli a.s is de laatste zangavond, de activiteitencommissie gaat ons dan weer verrassen. 
27 aug. zien we elkaar weer op de gewone tijden. José Zwerink geeft dan een workshop, toegespitst op 
ons Musicalconcert.
Bert hervat de repetities weer op 3 september

Fijne vakantie! Tot ziens, op 27augustus!

Margriet Jans

Summertime
Gido heeft aan alle gasten een bedankbrief gestuurd. Van Divertimento is intussen een leuke reactie 
terugontvangen.
Het lijkt erop, dat "Summertime" om de 2 jaar zal plaatsvinden en dat betekent dat we als koor in 2013 
iets anders moeten gaan doen. Er wordt daarbij gedacht aan een advent/kerstconcert of om samen met 
"Apollo" een nieuwjaarsconcert te geven.

Louis

Na het vertrek van Alma
Zoals bekend zal Tjacco van Schie ons begeleiden bij het musicalconcert.
Daarna zal er een definitief besluit moeten worden genomen over een nieuwe pianist(e).
Daartoe zal er een gesprek plaatsvinden tussen pianiste Joke Venhuizen, dirigent Bert Lammers, Margriet 
Jans en ondergetekende.

Jan Tijink

Anjercollecte
De Anjercollecte (Pr. Bernhardfonds) is in de week voor Pinksteren gehouden. Van de opbrengst is 1/3 
voor de vereniging die gelopen heeft. Dit jaar waren wij dat. Gevolg:  € 400 voor de vereniging (op een 
paar centen afgerond)!
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Louis

Ledenzaken
Bij de vrouwen hebben Joop Haven en Willy van den Berg om gezondheidsredenen hun lidmaatschap 
opgezegd.
Bij de mannen hebben Freerk Fridrichs en Wim Kappert opgezegd en is Gerrit Bosman erbij gekomen. 
Overleden zijn Hendrik Veeningen, Albert Scheper en Henderikus Bakker.
Met ziekte hebben Marcus vd Berg, Bertus Luten, Dick Vrielink en Klaas Kreuze te kampen gehad. 
Inmiddels zijn zij terug. Dat geldt helaas nog niet voor Pouwel Mussche en Geerhard vd Beld ; 
beterschap gewenst!
Op zondagmiddag 27 maart zongen de mannen in de Inmenning, op uitnodiging van het echtpaar van de 
Beld (Geerhard) dat 50 jaar getrouwd was.

De fietstocht  van de mannen
Deze is dit jaar is dit jaar niet doorgegaan. Op beide geplande zondagen was het echt geen 
weer om te fietsen!

Louis

Hoe om te gaan met de uitgereikte muziek?
= Als je er aantekeningen op wilt maken – en Bert raadt dit nogal eens aan - , doe dat dat 
niet op de ontvangen versie, maar maak een kopie en doe het daar op. Zo blijft de muziek 
in de koorbibliotheek intact.
= Als gevraagd wordt muziek weer in te leveren, lever dan de oorspronkelijke versie in en 
niet de kopie die je voor jezelf had gemaakt
= Als de muziek uit meerdere bladen bestaat, lever die die bladen dan – in de goede 
volgorde! - aan elkaar geniet in en zonder de plastic hoes waarin je hem mogelijk had 
opgeborgen.

Louis

 De Workshop van maandagavond 27 augustus 2012 (de 1e avond van het nieuwe seizoen)
 Op 10 november geeft ons koor een musicalconcert in de kerk in IJhorst. 
Speciaal voor dit concert organiseert het bestuur van het vrouwenkoor een workshop, die 
door José Zwerink wordt gegeven.
José Zwerink studeerde zang aan het conservatorium in Groningen. Met een muzikale 
cabaretgroep toerde zij 12 jaar langs de Nederlandse theaters. Ze wordt omschreven als een 
zangeres die op een expressieve en poëtische manier haar teksten zingt. 

En dat is nou precies waar het om gaat als wij al die verschillende musical-songs zingen. 
Natuurlijk is het ook belangrijk dat we weten hoe het moet klinken, hoe we onze stem en 
adem moeten gebruiken en wanneer we harder of zachter, sneller of langzamer moeten 
zingen, maar dat zijn zaken waar de dirigent zich vooral mee bezighoudt.
Een musical is echter niet alleen een muziekstuk: het is een soort theater met muziek, 
liedjes, dans en gesproken tekst. Daarmee wordt een verhaal verteld. 
Wij gaan niet dansen, maar alle andere elementen komen voor in wat we gaan doen, ook de 
gesproken tekst (Cats)! 
Het is van wezenlijk belang dat het publiek begrijpt waar we over zingen!

José Zwerink heeft veel ervaring met het geven van cursussen en workshops.  Zij vindt het 
belangrijk dat de mensen zich op hun gemak voelen, als zij aanwijzingen geeft. Het gaat 
haar er niet om dat iedereen goed zingt (geen individuele benadering), maar om wat we als 



koor willen uitdrukken en overbrengen naar het publiek. Tjako van Schie begeleidt ons op 
de piano en doet dit ook op 10 november.
Kortom, de workshop moet vooral een leuke avond worden, waar we waarschijnlijk ook 
nog iets van opsteken.  

De indeling van de avond is als volgt:
van 19.30 uur tot ca. 20.45 uur VROUWENKOOR (Cats 
en Dreamcoat)

pauze
van 21.00 uur tot ca. 21.45 uur GEMENGD KOOR (delen uit West 
Side Story)

pauze
van 22.00 uur tot ca. 22.45 uur MANNENKOOR (Oh, what 
a beautiful mornin’, Get me to the church on time, Oklahoma!)

Deelname is gratis

De workshop is een initiatief van het bestuur van het vrouwenkoor en wordt gesubsidieerd 
door SAKO en Bond van Koren in Drenthe, waar het vrouwenkoor bij aangesloten is.  

Josje Teunissen

Nieuws van de Activiteitencommissie
WIJKER KUNST GOT TALENT
Beste koorleden,
De activiteitencommissie heeft op vrijdag 12 oktober 2012 een feestavond georganiseerd bij 
Het Vergulde Ros op Halfweg.
De avond zal worden verzorgd door de eigen leden. De acht verschillende zanggroepen 
krijgen een handreiking.
Het is de bedoeling om hiermee iets leuks te doen. 
Door loting krijgen de stemvertegenwoordigers hun opdracht. B.v. in de vorm van zang, 
dansje, muziek, playback of sketchje. Dat kan naar eigen idee worden ingevuld.  

Anneke Westerveen

Bert 25 jaar voor Wijker Kunst
Bij het ingaan van de pauze op de gezamenlijke repetitie van maandag 22 mei nam algemeen voorzitter 
Margriet het woord om de aandacht te vestigen op het feit dat onze dirigent Bert deze maand 25 jaar voor 
ons koor staat. Aanvankelijk had Bert niet eens in de gaten dat het om hem ging, zo verrast was hij.
Intussen had zich een groepje mannen almede Berts vrouw Jannie aan de zijkant geschaard. Zij zaten 
duidelijk in het complot. De voorman van het achttal nam het woord en stelde de groep voor: het bleken 
allemaal jachtvrienden van Bert te zijn, die het loutere jagen van een cultureel sausje voorzagen door eens 
paer maand onder leiding van Bert een ochtend samen passende liederen te zingen. Het spreekt vanzelf 
dat we daarvan vanavond een staaltje mochten aanhoren: met verve zongen ze, door Bert op de piano 
begeleid, het schone lied “Im grünen Walde”, hetgeen hun een daverend applaus opleverde.
Margriet bood vervolgens Bert en Jannie een envelop aan met de suggestie dat de inhoud ervan gebruikt 
kon worden om samen een weekendje op stap te gaan.
Beiden mochten ten slotte persoonlijke felicitaties van de koorleden in ontvangst nemen.    
Bij de hervatting na de pauze bedankte Bert eenieder voor de verrassing en roemde de sfeer die er heerst 
in ons koor. En hij kan het weten, na 25 jaar! 

Louis
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Het Regioconcert van de vrouwen
Eens in de twee jaar is er een regioconcert van vrouwenkoren uit de regio, het waren
DIO uit Koekange, de Liesterkrallen uit Havelte en ons vrouwenkoor.
Vorige keer heeft het koor uit Koekange besloten niet meer mee te doen, hun koor is
dermate klein dat het te kostbaar en te moeilijk wordt.
Twee jaar geleden hebben we alleen met Havelte in het kerkje aldaar het concert gehouden
en nu was Havelte op 12 mei bij ons.
Er is uitgebreid overleg geweest om er een derde koor bij te vragen, het is uiteindelijk niet
gelukt. De Liesterkrallen uit Havelte is een vrij groot koor en Wijker Kunst ook, beide koren waren 
natuurlijk niet voltallig maar we hebben een goede zangavond gehad.
Er moest goed overlegd worden want wij zingen nogal eens dezelfde nummers en zo is
het gekomen dat we meerdere nummers gezamenlijk hebben gezongen.
Beide koren zongen "Ich wollt, meine Lieb ergösse sich" en "The Goslings" als opening
van deze avond, vervolgens om en om, het is fijn om dan naar elkaar te kunnen luisteren.
Natuurlijk hebben we ook graag veel publiek maar deze avond is ook bedoeld om erbij te
kunnen blijven en dat is gelukt.
Het hele programma ga ik niet nog eens opnoemen, de door Havelte te zingen nummers 
werden aangekondigd door Anneke van Wijk en voor ons deed dat Josje Teunissen.
Toen Anneke vertelde dat het laatste nummer van de Liesterkrallen een kwartier zou duren
dacht ik even pffffff maar dat viel reuze mee, het was een heel bijzonder nummer.
Dat zal ik noemen "David and Goliath" van Stuart Johnson en Bob Eaton. Er zijn misschien onder U die 
het opzoeken en het nog eens willen horen.
Het laatste nummer zongen we weer samen en dat was "Adiemus" van Karl Jenkins.
De Liesterkrallen werden begeleid als ze dit nummer zongen en deze meneer kwam ook
nu om ons te begeleiden. Als ik het goed heb heet dat instrument een djembé.
De dirigente van de Liesterkrallen is Angelica Braam en de pianiste Ellen Wynia, voor 
Wijker Kunst is de dirigent Bert Lammers en de pianiste Joke Venhuizen.
Na afloop zijn we nog even gezellig in de Reesthof gebleven voor een hapje en een drankje, de dames uit 
Havelte vonden dit erg leuk. Zo'n plekje hebben ze in Havelte niet en dan is het altijd zomaar afgelopen 
en voorbij; nu konden we napraten.
Wij danken de kosteres voor de medewerking want de nazit geeft veel gezelligheid.
We kunnen terugkijken op een goed concert, er is die avond goed gezongen en dat zei
iemand die er verstand van heeft. 

Jantje van der Woude

IN MEMORIAM
Hendrik Veeningen

Op donderdag 5 januari overleed Hendrik Veeningen op 70-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek. 
De woensdag erop is hij vanuit de IJhorster kerk  begraven op de begraafplaats van de Wijk.
Bij de uitvaart speelde het draaiorgel een prominente rol. Hendrik had immers zijn hart aan dat instrument 
verpand: talloze orgels heeft hij gerestaureerd en andere gebouwd, tot in het verre buitenland toe.
Wij verliezen in hem een betrokken en enthousiaste zangersvriend, voor wie voor het koor geen moeite 
teveel was: zo is hij vele jaren voorzitter geweest en - volgens mij nog veel langer – bibliothecaris.
Hendrik ruste in vrede.

Albert Scheper
Op woensdag 11 januari, de dag dat Hendrik werd begraven, overleed Albert Scheper aan de gevolgen 
van een herseninfarct. De emotie en het onbegrip was groot toen we dat vernamen in het museum van 
Hendrik.
In tegenstelling tot Hendrik was Albert namelijk niet ziek geweest. Weliswaar had hij een jaar geleden 
een ingrijpende operatie aan zijn hart ondergaan, maar we wisten niet anders of hij was daarvan geheel 
hersteld. We waren eigenlijk al vergeten dat het ooit anders was geweest.
Liefst 39 jaar lang was Albert met zijn vaste stem een steunpilaar onder de baritons. En niet alleen bij ons 
zong hij zijn partij mee. Ook de Dickninger Geuzen en Kunst naar Kracht konden op hem rekenen.



Dinsdag de 17e januari hebben we bij zijn crematie twee liederen mogen zingen, t.w. “Ich bete en die 
Macht der Liebe” en “Ritter’s Abschied”. Ik weet wel zeker dat hij het mooi gevonden zou hebben. 
Voordien had voorzitter Gido bij de kist warme woorden gesproken.
Albert ruste in vrede. 

Henderikus Bakker
Op vrijdag 2 maart hebben we gezongen bij de uitvaart van Riekus, in de kerk van IJhorst (Sancta Maria 
en Ritter’s Abschied). 
Hij was de zondag ervoor overleden, op 82-jarige leeftijd.
Al geruime tijd kwam hij vanwege zijn ziekte niet meer op de repetities van ons koor, waarvan hij liefst 
55 jaar lid is geweest.
Hij ruste in vrede.

Louis

Een nieuw lid stelt zich voor
Net goed en wel terug van een aantal dagen kamperen. Veel stormachtige wind en af en toe een flinke bui 
maar ook dat heeft z’n charme als je op een lekker plekje in de Kennemerduinen staat. Dan wordt 
worstelen met de elementen tijdens een strandwandeling alleen maar uitdagender. Tevens hadden we de 
mogelijkheid om onze oudste kleindochter in te halen die meeliep met de avondvierdaagse in haar 
woonplaats in de Randstad.  
Eenmaal weer thuis verheug je je op een lekker avondje toernooivoetbal en zie je vervolgens “onze 
jongens” heel erg ongelukkig verliezen van een overtuigend voetballende tegenstander.  Volgens de echte 
kenners zegt dit nog niets over het verdere verloop van het toernooi. We blijven optimisten nietwaar en 
als jullie dit artikel lezen is de situatie alweer totaal anders.

Ter zake:                                         
Mij werd gevraagd om als nieuwkomer binnen het mannenkoor een stukje voor de nieuwsbrief aan te 
leveren.
Waarom ben ik lid geworden van het mannenkoor “Wijker kunst”?  
Hiervoor zijn eigenlijk een tweetal redenen aan te geven.
Ten eerste vind ik mannenkoorzang  zowel ingetogen als fors en alles wat daartussen zit, goed uitgevoerd 
prachtig. Daarbij speelt m.i. ook de dynamiek een belangrijke rol. Het geeft mij een bijzonder gevoel. 
Samen iets moois neerzetten met de juiste stemming en goede zangdiscipline. Drive,spirit en uitstraling 
zijn sleutelwoorden die naar mijn bescheiden mening bij uitvoerende muziekvormen het hart van het 
geheel vormen. Zingen is m.i. dealen tussen ratio en gevoel oftewel nuchtere benadering en emotie. 
Enerzijds zie je dat de belangstelling voor het type koorzang dat wij brengen kennelijk tanende is want 
het wordt steeds lastiger om mensen te enthousiasmeren en dat is jammer. Anderzijds zie je dat er wel 
degelijk belangstelling is voor koormuziek in allerlei vormen. Dit vind je b.v. terug bij tv programma’s als 
korenslag e.d. waarbij veel enthousiasme aan de dag wordt gelegd. Het blijft natuurlijk appels met peren 
vergelijken en  praten we over verschillende zanggenres en  leeftijdsgroepen maar het is tegelijkertijd ook 
weer een hoopvol gegeven voor de toekomst van de koorzang.
Op de tweede plaats heeft mijn buurman die ook lid is van ons koor mij (na een aantal pogingen) min of 
meer over de streep getrokken om eens mee te gaan naar een repetitie avond. Dat was vervolgens van 
doorslaggevende reden om mij als lid aan te melden. Het is plezierig om eens in de week met elkaar 
lekker te oefenen en zo nu en dan flink “los”te gaan.
Tijdens de nazit hebben we het er dan nog even over. Waarover?Het laat zich raden. Hier worden de 
wereldproblemen ter plekke besproken en opgelost,maar dit ter zijde.

Ten slotte:
Van oorsprong ben ik een praktijkgericht techneut maar heb het 2e deel van mijn werkzame leven
(inmiddels vutter) zowel operationele als functionele beheers functies vervuld.  
(Mocht er eventueel in jullie beleving binnen dit stukje een belerende factor zijn binnengeslopen, dan is 
dat mogelijk nog de invloed vanuit mijn vorige leven. Trek het je dus niet aan zou ik zeggen.)    
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Mijn bijdrage aan het koor is zangtechnisch voorlopig marginaal en er zal nog zeker veel geoefend 
moeten worden. Maar, zoals  mijn gerespecteerde buurman al aangaf  “we horen je niet”en dat schijnt 
binnen ons mannenkoor van cruciaal belang te zijn. 

Ik ben Gerrit Bosman, gehuwd met Gerrie en we wonen in de Wijk.

Met hartelijke zanggroet,      

Gerrit
       

VROUWENKOORFIETSTOCHT 2012
Klaas de Weerbaas had voor woensdag 23 mei mooi , zomers weer voorspeld en dat kwam goed uit, want 
ons vrouwenkoor had juist die dag onze traditionele, jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Dit jaar op poten 
(wielen dus) gezet door Gienke Slomp en Fien Visser.
Om 13.00 uur verzamelden zich de 17 aangemelde deelnemers bij “De Havezate” om via een 
doorgeknipte ansichtkaart, waarbij de andere, passende helft gezocht moest worden, tot een fietsduo te 
komen. Het is altijd weer spannend om erachter te komen in welke richting men gaat en deze keer ging 
het, via het bijna gereed zijnde, nieuwe fietspad richting Echten of beter gezegd naar “De Westerbergen”. 
Door de hoge temperatuur(het was inmiddels 28 graden!!)was er wel behoefte aan een verfrissing. 
Opgefrist werd het stalen ros weer beklommen en ging het, via een mooie route, richting” The Greenwich 
Village”, een bij vele dames onbekende museumboerderij, gelegen achter de 
A28. Een heel leuke ontvangst door een echtpaar waarvan de mevrouw ons heel veel schilderijen liet zien  
en er ook leuk over kon vertellen. Er hangen werken van  Paul Citroen, Joke Gallman, Herman Nieweg 
en vele anderen. Er hangen zelfs twee afbeeldingen van onze, helaas overleden, Drentse Harrie Muskee 
(van Cuby and the Blizzards)
Echt de moeite waard om een bezoek aan deze museumboerderij te brengen. Ze zijn geopend van 24 mei 
t/m 31 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 18.00 uur.
Na dit leuke verblijf vertrok onze club richting De Stapel om daar nog eens even neer te strijken bij het 
Monument voor Zinloos Geweld.
De laatste etappe van onze fietstocht was naar restaurant “t Vosje” in IJhorst.
Daar sloot zich nog een aantal dames van ons koor, die de totale fietstocht te zwaar vonden, bij ons 
gezelschap aan om met z’n allen te dineren.
Het diner, uitstekend verzorgd door de familie Vos, verliep aan het slot een beetje anders dan verwacht, 
want er kwam een geweldige onweersbui opzetten met veel regen, wind, onweer, hagel enz. De meesten 
van ons zijn gelukkig redelijk droog thuisgekomen en hebben een fijn gevoel overgehouden aan deze 
fietstocht, die zo voortreffelijk door Gienke en Fien was georganiseerd. Hulde en applaus voor deze beide 
“verkeersagenten”!!

Reina Tijink

Tot slot een paar websites die van nut kunnen zijn voor zangers:
www.cyberbass.com menig stuk dat wij zingen is hier per stem te 

beluisteren. Heel handig!
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 Voorzitter Dieneke Velema
Vice-voorzitter Willem vd Linde Vice-voorzitter Rina v.d. Berg
Secretaris Jan Blaauw

Secretaris Josje Teunissen

Penningmeester Albert Kreulen Penningmeester Hennie Brals
Lid vacature  

Algemeen bestuur Lid  
(aanwezigheidsadministratie 
en zieken)

Gé Nederveen

Dagelijks bestuur

Voorzitter Margriet Jans De 3 voorzitters
Secretaris Jan Tijink
Penningmeester Hennie Brals
2e penningmeester Albert Kreulen
Leden De leden van het 

mannen- en van het 
vrouwenkoorbestuur

Muziekcommissie 
Geert Strijker voorzitter 
Bert Lammers dirigent en algemeen muzikaal adviseur
Josje Teunissen namens het bestuur
Gerda van Oostrum 
Loura van de Belt 
Liesbeth van der Jagt
Geerhard van de Beld
Tony van Essen

Bibliothecaris
Jan Zijlstra

Activiteitencommissie
Luuk Steenbergen Voorzitter
Rolf van de Wetering 
Fien Visser 
Anneke Westerveen 
Truida Wieken
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