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Agenda

- Het bestuur van het vrouwenkoor vergadert naar gebleken behoefte 
- Het bestuur van het mannenkoor vergadert iedere 1e maandag van de maand om 

20.00 uur
- Repetitie:

Iedere maandag avond: vrouwenkoor van 19.30 – 21.15 uur
mannenkoor van 21.15 – 2300 uur

De laatste maandag van de maand: vrouwenkoor van 19.30 – 20.30 uur
gemengd koor van 20.45 – 21.45 uur
mannenkoor van 22.00 – 23.00 uur

10 feb 2014 19.30 Mannen Algemene ledenvergadering
10 feb 2014 21.30 Vrouwen Algemene ledenvergadering
24 mrt 2014 21.30 Allen Algemene ledenvergadering
10 mei 2014 Volgt Mannen Bezoek aan Bösensell (met concert)
29 jun 2014 12.30- 

17.30
Allen Summertime op de Havixhorst 2014

11 okt 2014 Volgt Vrouwen Concert met de Liesterkrallen in 
Havelte

18 dec 2014 Volgt Allen (Kerst-)concert voor UNIVÉ in 
Ogterop, Meppel

Van de redactie

Hier de Nieuwsbrief van winter 2013/2014. Nou ja, winter??? Welke winter??? Het kan 
nog komen, en het is de laatste dagen wat kouder, maar tot dusverre ben ik bang dat de 
herfst straks naadloos in het voorjaar overgaat!
Er valt weer heel wat te lezen. Ik vestig met name uw aandacht op de bijdragen van onze 
nieuwe leden. Zo kunt u ze weer wat beter leren kennen. Daarnaast vindt u een bijzonder 
artikel van de hand van Jan Steenbergen over ons Nieuwjaarsconcert. Aanbevolen 
lectuur!!!
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Het zou zo maar eens de laatste Nieuwsbrief kunnen zijn . Een aantal van onze leden is 
druk bezig om een totaal vernieuwde website op te zetten. En als die eenmaal in de lucht 
is, is het de bedoeling dat allerlei nieuwtjes en andere actuele zaken op die website worden
vermeld. Tot dan doen we het nog op deze manier. Ik wens u veel leesplezier toe.

Woord van de voorzitter

Het nieuwe jaar, 2014 is gestart met een heel mooi en goed bezocht Nieuwjaarsconcert.
In de sporthal “de Slenken” traden op, “de Dickninger Geuzen”, het vrouwenkoor 
“Meander”, het popkoor  “Nameless” en het mannen- en vrouwenkoor “Wijker Kunst” 
samen met de muziekvereniging “Apollo”.
Met Apollo hebben we een aantal jaren geleden een afspraak gemaakt; om beurten een 
Kerst- dan wel Nieuwjaarsconcert, om te voorkomen dat er twee concerten te kort op 
elkaar gegeven zouden worden.
2013/2014 was de beurt aan Wijker Kunst. We hebben voor een Nieuwjaarsconcert 
gekozen en dat was een goede keus, circa 500 bezoekers!
Van elke vereniging zat een afgevaardigde in de werkgroep, voor ons was dat Jan Tijink, 
tevens voorzitter. Ze hebben hard gewerkt en werden beloond met een zeer goed resultaat! 
Ze verdienen ons aller dank en respect voor de vlekkeloze organisatie.
We gaan nu met frisse moed aan iets nieuws beginnen en richten onze blik op 
“Summertime”, zondag 29 juni a.s. op het terrein van Chateau Hotel de Havixhorst.
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen, samen met leden van Apollo. Het is nog 
niet allemaal in kannen en kruiken maar de werkgroep, onder voorzitterschap van Dieneke
Velema, heeft goede hoop dat het gaat lukken.
De muziekcommissie is druk bezig om samen met onze dirigent, de juiste muziek voor dit 
optreden uit te zoeken.

Het bestuur werkt aan belangrijke voorstellen betreffende onze ingewikkelde 
bestuursvormen, onder anderen de geldstromen; er zijn drie bankrekeningen en dus ook 
drie keer bankkosten en drie kascontrolecommissies. 
Het Algemeen Bestuur is uitzonderlijk groot, ook daar zijn voorstellen tot veranderingen.
Alle leden krijgen de voorstellen via de computer toegestuurd.Op de beide 
ledenvergaderingen op 10 februari a.s kan men hierover van gedachten wisselen.
In de algemene ledenvergadering van 31 maart komt dit onderwerp weer aan de orde en 
kunnen we de meningen inventariseren.
Kortom mensen, het koor is volop in beweging.
Laten we er een mooi jaar van maken met elkaar!!
Zoals we 6 januari ook al tegen elkaar zeiden; GELUKKIG NIEUWJAAR!!

Margriet J. Jans.
Alg.voorzitter. 

In memoriam
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Op 21 augustus overleed, zeer plotseling, ons lid Lucas  Steenbergen. Hij zal bijzonder 
gemist worden.  Gedeeltelijk komt dat omdat zijn aanwezigheid in ons  koor zo 
vanzelfsprekend was. Hij was ruim 50 jaar lid en dan ben je natuurlijk één van de 
steunpilaren geworden. Muziek, en met name koorzingen, was belangrijk voor hem. Zo 
belangrijk dat hij jarenlang, naast zijn lidmaatschap van Wijker Kunst, ook bij het 
Meppeler Mannenkoor heeft gezongen. Zoals hij het koorlidmaatschap invulling gaf, zo 
denk ik, zo hoort het. Kritisch maar altijd positief. Niet op de voorgrond maar wel 
aanwezig. Trouw aan het koor maar ook in staat om afstand te nemen. Altijd bereid om 
mij, als relatieve nieuwkomer in het bestuur, van advies te dienen, zowel gevraagd als 
ongevraagd. Regelmatig voelde ik, in de pauze of tijdens de borrel na afloop van de 
repetitie, een tikje op mijn schouder. Vaak was dat Lucas, met een goede raad, of om me 
ergens aan te herinneren. Ook stond hij altijd klaar om ons podium te vervoeren en als het 
even kon was hij aanwezig bij het opbouwen daarvan. Hij was misschien niet altijd even 
gemakkelijk maar ik heb veel van hem geleerd, de afgelopen jaren. We missen hem nu al 
bijna een half jaar maar vergeten zullen we hem niet.

Gido Onderstal

Summertime 2014

De voorbereidingen zijn opgestart door de werkgroep die bestaat uit: 
Wijker Kunst: Rolf van de Wetering, Luuk Steenbergen en Dieneke Velema. Namens 
Apollo: Miluska Kockx, Klaas van der Ziel en Chieneke vd Burg.
Jos Wijland  van de Havixhorst  heeft de datum (zondag 29 juni 2014) vastgelegd.
Met hem zijn er mogelijkheden besproken die we nader gaan uitwerken.
We hebben een begroting opgesteld, zodat we daar onze invulling op aan kunnen passen.
We proberen nog financiën binnen te halen via sponsoren.
Zowel voor Wijker Kunst als Apollo zijn 3 optredens ingepland (onder voorbehoud)
De optredens worden aangevuld met gastmuzikanten .We zijn met  enkele in gesprek.
Sinds de laatste vergadering is de werkgroep compleet en kunnen we verder met de 
invulling.

Als er vanuit het koor nog goede suggesties zijn hoor ik het graag.

Dieneke Velema 

Sponsoring door UNIVÉ

Al een aantal jaren wordt ons koor jaarlijks met € 750,00 gesponsord door de welbekende 
verzekeringsmaatschappij UNIVÉ. Tot dusverre hebben we dat bedrag blijmoedig 
geïncasseerd maar het is duidelijk dat UNIVÉ dat niet voor niets doet. Zo zal het u 
misschien zijn opgevallen dat de programmaboekjes tijdens onze concerten met een logo 
van UNIVÉ zijn getooid. Waar mogelijk zullen we tijdens de concerten ook duidelijk 
aangeven dat de sponsoring van UNIVÉ afkomstig is en dat we daar heel blij mee zijn. 
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Ieder concert wordt een aantal kaarten ter beschikking gesteld aan UNIVÉ. En UNIVÉ 
sponsort veel meer koren, harmonie- en fanfareorkesten en andere culturele organisaties in
de gehele regio.
Eens in de zoveel jaar wil men graag dat de gesponsorde organisaties een bijdrage leveren 
aan een door UNIVÉ georganiseerde avond. Zo heeft men ons gevraagd om dit jaar een 
bijdrage te leveren aan het Kerstconcert dat op 18 december in Schouwburg Ogterop in 
Meppel wordt georganiseerd.
Het moge duidelijk zijn dat, na zoveel jaren trouwe ondersteuning, een dergelijk verzoek 
niet zomaar terzijde kan worden gelegd. Vandaar dus!

Dubbelconcert op 9 november in IJhorst

Het was zonder meer een geslaagd experiment, het dubbelconcert dat op 9 november in de 
Kerk te IJhorst door het koor werd verzorgd. Het is wellicht goed om te vermelden dat 
Gerrit Zomer het idee voor dit dubbelconcert bij het bestuur aangekaart heeft. 
Beide concerten werden zeer goed bezocht, zowel ´s middags als ´s avonds was de kerk 
goed gevuld. Het experiment met de combinatie-koren pakte in het algemeen uitstekend 
uit. Alles bij elkaar zongen zo’n twaalftal “gasten” met ons mee. De combinatie van de 
diverse soorten repertoire, klassiek, spirituals, streektaal en smartlappen, leverde een zeer 
gevarieerd concert op. Hoewel er ’s middags, muzikaal gezien, nog wel het een en ander 
aan de uitvoering ontbrak ging het ’s avonds een stuk beter. 
Het was bovendien een prachtige gelegenheid om een aantal jubilarissen in het zonnetje te 
zetten. De pauze tussen beide concerten was, mede dank zij de heerlijke soep van Marinus 
Brals, bijzonder gezellig. Ook de zeer geslaagde nazit na het avondconcert onderstreepte 
nog maar eens hoe belangrijk ons koor is voor de onderlinge band tussen de diverse leden.

Ledenzaken

Vrouwenkoor.

Hennie Koster heeft, na een lidmaatschap van 47 jaar, bedankt voor ons koor. Al lange 
tijd kon ze om gezondheidsredenen onze avonden niet meer bezoeken.
We hopen haar op onze concerten toch te mogen begroeten en wensen haar beterschap.
Renske Praas is al ruim een jaar wegens ziekte afwezig. We hopen van harte dat ze 
spoedig herstelt en dat ze weer met onze sopranen mee kan zingen. 
Martha Spijk hebben we ook door ziekte geruime tijd moeten missen. Als het even kan 
komt ze op het koor en zingt dan dapper mee! 
We verwelkomen drie nieuwe leden, te weten Zwaantje Breukhoven, Alie Snijder en 
Annie Steenbergen. We hopen dat ze aan het begin staan van een langjarige carrière bij 
ons koor en dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Mannenkoor

Nieuwsbrief nieuwsbrief winter 2013-2014-1 Wijker Kunst 4



Han Idema heeft tot zijn spijt, na langjarig lidmaatschap, in verband met 
gezondheidsredenen zijn lidmaatschap opgezegd.
Bertus Luten zal vermoedelijk, eveneens als gevolg van gezondheidsredenen, zijn 
bijdrage aan het koor niet meer kunnen leveren. 
Guus de Jong  en Marcus van der Berg sukkelen ook al langere tijd met hun 
gezondheid, 
Hetzelfde geldt voor Klaas Donker, die door een zware periode heen gaat met 
chemokuren.
We hopen Guus en Klaas, en wellicht ook Marcus, binnenkort weer bij het koor terug te 
zien.
We verwelkomen twee nieuwe leden, te weten Theo Meerlo en Jan ter Linde! We hopen 
dat ze zich snel thuis zullen voelen (gezien hun aanwezigheid ná de repetities lijkt dat al 
aardig het geval te zijn) en wensen hen veel plezier bij ons koor toe.

Van de nood een deugd maken.   

Indien u denkt : "Wat een vreemde "kop "  boven dit stuk ", dan kan ik me dat volledig 
voorstellen.   Zeker omdat in een nieuwsbrief van een muzikale vereniging het woord  
NOOT  vanzelfsprekender is dan het zelfde woord met een D.
Waarom dan toch bovengenoemde aanhef ?
Aan de vooravond van het concert op 12 januari j.l.  had ik tegen mijn mede 
"stoelenklaarzetters"  al uitgesproken dat ik vanwege een flinke keelontsteking 
waarschijnlijk niet zou kunnen meezingen.
's Zondagmorgens om 9 en 11 uur thuis nog wel geprobeerd, maar het ging niet.
Gelukkig viel het hoesten nog wel mee, zodat ik met een gerust hart naar het concert kon 
gaan, zonder te veel  een "stoorzender" te zijn.
Maar ja, dan zit je daar, op de eerste rij nog wel, terwijl je eigenlijk graag de concertzaal 
vanaf de andere kant wilt bekijken.
Toen dacht ik, ik ga van de nood een deugd maken en wil nu het concert beleven als een 
kritische toehoorder.   Bijna had ik geschreven "deskundig criticus" , maar die broek is te 
groot voor mij.
Toen ik enige dagen later mijn aantekeningen nog eens bekeek dacht ik bij mezelf, 
waarom zou ik mijn mede koorleden geen deelgenoot maken van mijn bevindingen ?     
En...........zo is het gekomen.

Het idee .
Direct al toen ik de (concert-)zaal binnenkwam, dacht ik " wat een goed idee, en wat ziet 
het er imposant uit ".   Een zaak vol publiek en 3 tribunes met muzikanten/zangers 
waarvan een grote variatie aan optredens verwacht mocht worden.
Al voor het programma begon en natuurlijk in de wetenschap dat de desbetreffende 
verenigingen in De Wijk en de dorpen daar omheen niet onbekend zijn, werd , althans 
voor mij, bevestigd dat er voor alle deelnemende muzikale " clubs"  bestaansrecht is.  Het 
is ook goed dat (bijna) alle muzikale disciplines nu eens naar elkaar konden luisteren en de
verschillende genres beoordelen.  Voor een eventuele doorstroming in de toekomst, naar 
welke kant dan ook,  kan dit alleen maar gunstig zijn, want...onbekend maakt onbemind.
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Afsluitend wat betreft dit blokje wil ik nog opmerken dat ik in eerste instantie helemaal 
niet zo erg enthousiast was, omtrent de plannen voor dit concert.
 De reden hiervoor was dat er jaren geleden ook eens door ons gezongen is in de sporthal 
en dit was toen, naar mijn herinnering, minder geslaagd doordat het geluid van de koren 
volledig weg viel.
Nu echter, met microfoons voor alle koren, was dit veel beter, alhoewel het toch enigszins 
behelpen blijft met dergelijke muziek via de luidsprekers. 
Maar.... per saldo absoluut positief.

De uitvoering. 
Bij het beschrijven van de uitvoering ontkom je er als lid van één van de uitvoerende 
koren natuurlijk niet aan om , het gaat van zelf,  extra kritisch te kijken en luisteren naar 
"jouw eigen club"   Daarover later.
Van zowel de Dickninger Geuzen, Meander en zeker ook Nameless heb ik genoten, 
waarbij ik echter wel vaak dacht :  wat ben ik  blij dat wij bij Wijker Kunst 
(waarschijnlijk) een afwisselender repertoire kunnen brengen.
Juist door de verscheidenheid van de koren echter en zeker ook door het fantastische 
optreden van Apollo werd het een zeer gevarieerd en veelzijdige uitvoering.
Voor me zelf had ik hier en daar wat cijfers gegeven , en ik kwam tot 2 x een 9.
Deze kwamen , voor wat het waard is,  terecht bij Wijker Kunst voor het gezamenlijke 
nummer van vrouwen en mannenkoor "You never walk alone"  en bij Nameless voor hun 
nummer van Queen " Somebody to love".
Iets waar ik zelf in eerste instantie eerlijk gezegd nogal sceptisch tegenover stond was het 
gezamenlijke zingen  van alle koren en het publiek.  Vooral echter,  mede door de 
uitstekende wijze van begeleiden door (de dirigent van) Apollo en het enthousiasme van 
alle zangers werd  het een absoluut succes. 
 Tot slot van dit blokje wil ik toch opmerken dat de programmawijziging door "het 
paardrijden met Anki van Grunsven" van de pianiste van Meander, het ongetwijfeld 
zorgvuldig samengestelde programma, enigszins (?)  in verdrukking kwam.
Het programma na de pauze was nu een beetje "enkel" met naast Apollo, met alle respect, 
alleen "vrouwenstemmen" .

Wijker Kunst
Wat betreft het optreden van onze eigen koren ben ik bewust wat kritischer in mijn 
verslag.
Hopelijk nemen jullie dat mij niet kwalijk, want het is goed en opbouwend bedoeld. 
Als je als publiek naar onze koren luistert en kijkt dan valt het inderdaad op, wat Bert vaak
zegt , nl:  dat er veel te weinig naar de dirigent wordt gekeken.  Wellicht mede daardoor 
kijken we (te) strak voor ons uit en maken soms een onzekere indruk, wat weer ten koste 
gaat van een harmonisch geheel.  De laatste zinnen heb ik bewust in de tegenwoordige tijd
geschreven omdat ik denk dat dit al langere tijd het geval is en ook nu nog.
Ook zondag  straalden de gezichten niet direct de vrolijkheid uit welke passend zou zijn 
bij de, overigens uitstekende keuze,  van de nummers. 
Ik ben zo vrij hierop verder in te gaan.  Zo denk ik dat er (te)  weinig zangers zijn die als 
Bert dit vraagt, aantekeningen maken in hun partituur.  Eerlijkheidshalve moet ik 
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bekennen dat ook ik dit lang niet altijd doe, onder het mom van : "Dat onthoud of zie ik 
later wel".
Maar er is nog iets anders.   De laatste jaren gebeurt het m.i. te vaak dat  een paar weken 
voor een concert  het koor zich  nog niet klaar voelt voor een optreden.  Zelf ben ik nog al 
eens afwezig en daarom uit ik mij niet zo snel.  Vaak merk ik echter om me heen en hoor 
ik in de pauze en na afloop dat ook regelmatige repetitiebezoekers vaak hetzelfde gevoel 
hebben.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn ?   Natuurlijk ga je dan zoeken naar oorzaken. Hoewel 
ik besef dat ik me hierbij op glad ijs begeef, wil ik toch en paar mogelijke redenen  
noemen.
Zo vind ik het bijv. vreemd dat wij, terug komend op het laatste concert, de extra repetities
in de school voor de pauze nooit iets hebben gedaan aan de voorbereiding van het concert 
en na de pauze slechts gedeeltelijk.
Waarom niet beginnen met de concertnummers en alleen als het verantwoord is na de 
pauze een deel van de tijd invullen met andere nummers. ( hoe prettig ook te zingen als 
afsluiting)
Nog een punt wil ik noemen.   Onzekerheid komt ook vaak voort uit het niet kennen van 
de tekst, zeker als het betreft de 2e , 3e of  verdere coupletten.  M.i. zingen we, zeker bij 
het instuderen van een nieuw nummer,  veel te vaak  alleen het eerste couplet.   
Hoewel niet iedereen mijn mening zal delen, denk ik toch dat het geen kwaad kan hierover
eens verder na te denken.

Nu het optreden zelf.
Na het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat ik niet genoten heb van het optreden
van Wijker Kunst.  Het tegenovergestelde is waar.  Mijn cijfers, nogmaals voor wat het 
waard is, waren voor het vrouwenkoor een 8 en een 7,5. Toen de dames van Meander het 
nummer "Oh, what a beautiful mornin" zongen viel het me op dat meerdere dames van ons
koor de neiging hadden om mee te zingen en sommigen het misschien stiekem ook wel 
gedaan hebben.
 Mijn waarderingen voor het (lang niet voltallige) mannenkoor waren een 8 en een 6,5 
waarbij ik wil opmerken dat het nummer "You raise me up"  wat mij betreft een aanwinst 
betekent voor het repertoire.
Verder was het  plezierig  te merken dat volgens mij ook de combinatie dirigent - nieuwe 
pianiste - koor beter op elkaar raken ingespeeld. 
Tot slot nog dit:
 Al met al  heb ik een fantastische middag gehad , mede dankzij Wijker Kunst, een 
zangvereniging waarvan ik nog steeds met veel plezier deel uit maak..

Jan Steenbergen .(bariton)

PS. Onderaan bij mijn aantekeningen zag ik nog staan :    Fantastische organisatie!

Fietstocht van het vrouwenkoor op 12 juni 2013
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Om één uur vertrokken we met goede zin richting Koekange. Bij de tuin van Joke 
Kuiperij hadden we de eerste pauze, om daar haar tuin te bekijken. Samen met haar in 
2010 overleden man  Karel Huyts zijn ze in 1981 begonnen om er een schitterende tuin 
van te maken. Het was een boomgaard met hier en daar een rozenstruikje. Het is nu haar 
levenswerk geworden. Het is er prachtig. En als je er in juni en later in augustus komt, dan
zie je totaal verschillende tuinen. Ook kun je er plantjes en bloemenzaadjes kopen.
We kregen er koffie of thee met heerlijke walnotentaart.
Weer op de fiets naar het Koekangerveld, om dichtbij de voormalige basisschool te 
beginnen aan het “struunpad”. Waar je anders niet komt, zie je een mooi stukje natuur met 
allerlei wetenswaardigheden. We zagen paddenpoelen een bult hooi, waarin ze hopen, dat 
er op den duur slangen gaan huizen (brrrrr.) Verder een klimtoren waar je een mooi 
uitzicht had.
        Terug bij de fiets richting het landgoed Welgelegen van de fam. Bout. Allereerst 
hebben we het blikmuseum bekeken, waar mevr. Bout uitleg gaf over haar blikken. 
Grappige verhalen. De meeste blikken heeft ze in de loop van de jaren gekregen. Kopen 
doet ze bij hoge uitzondering. Een leuk verhaal was, dat ze bij iemand op bezoek was ,die 
al twee jaar probeerde zijn collectie blikken via internet te verkopen, wat niet lukte. Zij 
mocht uitzoeken ,wat ze kon gebruiken. Een heel oud blik van Verkade had ze gezien, 
maar had daar eerst z.g. geen oog voor. Hij was bijna helemaal zwart. Ze had wat blikken 
uitgezocht en toen zei hij :”wil je die kachelpijp er ook bij”? Ja die nam ze ook wel mee. 
Voor ons was het niet om aan te zien, maar voor mevr. Bout  een juweeltje. Een mevrouw 
van de camping komt één keer per jaar alle 2000 blikken schoonmaken.
         Inmiddels was in de hooiberg de soep klaar en konden we genieten van een heerlijke
eigengemaakte lente-uisoep met daarbij de keuze uit superlekker belegde broodjes.
En ja hoor een tiramisu als toetje, tot elk gaatje in ons lijf gevuld was. Koffie of thee 
daarna met natuurlijk een heerlijke bonbon. Wat een verwennerij. Inmiddels, gezelligheid 
kent geen tijd, 7 uur en dus op weg naar De Wijk.
          Een prachtige, gezellige fietstocht en dat op zo’n betrekkelijk korte afstand, 
uitstekend georganiseerd door Gienke en Dieneke. Daarvoor dank.

Gé Nederveen.

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.
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N  ieuwe leden stellen zich voor

Mijn naam is Zwaantje Johanna Breukhoven-Scholing, geboren in Meppel.
Sinds november 2012, na de uitvoering, zing ik met véél plezier bij Wijker Kunst.
In oktober van dat jaar kwamen we in De Wijk wonen, en wat doe je dan als je graag 
zingt? Wijker Kunst lag voor de hand, gewoon met de buurvrouwen Fem en Ria mee.
Vroeger, op de lagere school in Utrecht werd veel gezongen, ook canons. Ik had er altijd 
veel plezier in. 
Later woonden we in Hilversum en mocht ik naar het Muzieklyceum. Daar kreeg ik eerst 
een paar jaar solfège. Dan maak je kennis met muziek en muziekleer in al haar facetten. 
Als puber ging ik op vioolles, we hadden al een orgel in de flat, dus een piano kon en niet 
meer bij, jammer….
Vervolgens het jeugdorkest van het muzieklyceum.
In mijn opleiding in Amsterdam was ook wekelijks zingen gepland, we kregen les van 
Reinhard van Randwijk, dirigent van o.a. het Grote VU-koor, soms moeilijke stukken. 
maar mooi! 
Toen zijn we getrouwd en na 8 jaar kwamen we eindelijk buiten te wonen, een boerderij 
tussen Staphorst en Punthorst die we zelf hebben verbouwd. 
Maar na 34 jaar in de boerderij was het mooi geweest. 
Nu wonen we in De Wijk, in een prachtig huis op een prima locatie.
En ik kan met heel veel plezier zingen bij Wijker Kunst en voel me er al helemaal thuis.
Mijn muzikale smaak is breed: van Bach tot The Beatles en Franse chansons.
Het repertoire is voor mij een grote verrassing, elke keer is het spannend om te zien wat 
we nieuw gaan zingen en dat doe ik: met hart en ziel!

Zwaantje Breukhoven.

Onlangs kreeg ik het verzoek om me, als nieuw lid van Wijker Kunst, via de nieuwsbrief 
aan jullie voor te stellen. Nou, daar voldoe ik graag aan.
Ik ben Alie Snijder-Steenbergen en ik woon al meer dan 35 jaar in Staphorst. Daarvoor 
hebben we 5 jaar in IJhorst gewoond.
Tot deze zomer heb ik vele jaren als leerkracht gewerkt aan de C.N.S. in Staphorst. Omdat 
ik nu dus veel vrije tijd heb was ik op zoek naar andere dingen. De laatste jaren heb ik bij 
een gelegenheidskoor in Zwartsluis gezongen. Van jan. tot april oefenden we de bekendere
liederen uit de Mattheus Passion.  Helaas is de dirigent er mee gestopt en daarbij ook het 
koor. 
Dus was ik op zoek naar een ander koor.
Eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar een gemengd koor, maar Wijker Kunst leek me ook 
wel wat.Tot op dit moment bevalt het me prima bij het vrouwenkoor en 1 keer in de maand
moet ik dan maar genieten van het zingen, samen met de mannen.
Ik hoop dat ik nog lang mee kan zingen bij Wijker Kunst.

Alie Snijder
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Even voorstellen: Ik ben Annie Steenbergen-Zomer en ik woon aan de Fluitenbergseweg 
in Fluitenberg. Getrouwd met Jan Steenbergen en we hebben 3 kinderen, Onno, Selda en 
Rens. We runnen een melkveehouderijbedrijf samen in maatschap met onze oudste zoon. 
Wijker Kunst daar zijn de kinderen Zomer mee opgegroeid, door onze ouders allebei al 
jaren lid en zeer groot liefhebber van het koor. Zelf heb ik meegedaan aan het 
korenproject. Ik zag een oproep in de krant en vond dat dit mijn kans was om te zien of het
zingen mij beviel. In eerste instantie moet ik zeggen dat het eigenlijk wel “moeilijk” is 
maar wanneer je de nummers kent en kunt zingen het steeds leuker wordt. En wel zo leuk 
dat ik besloten heb om te blijven als lid. Het zingen bevalt mij prima en ook zeker als 
leden onder elkaar is het zeer gezellig.

Annie Steenbergen

Mij is gevraagd om mijzelf te introduceren bij het koor, zodat een ieder 
ongeveer weet wie ik ben.
Mijn naam is Theo Meerlo en woon sinds mei 2012, samen met mijn partner 
Fien, aan de Vos van Steenwijkstraat 54.
Ik ben 66 jaar en sinds 2010 met pensioen nadat ik veertig jaar in en 
voor het onderwijs gewerkt had.5 Jaar basisschool, daarna 25 jaar in het 
voortgezet onderwijs en daarna een aantal projecten opgezet voor 
jongeren die om hun gedrag en of andere redenen niet meer naar school 
mochten.
Het was een leuke intensieve baan, die ik tot op de laatste dag met veel 
plezier gedaan heb. Op dit moment doe ik vrijwilligerswerk bij de vrijwillige thuiszorg, 
met name toegespitst op palliatieve terminale zorg.
Verder geniet ik van de dingen en mensen om mij heen samen met Fien.
Ik hoop dat ik een leuke tijd bij het koor zal hebben en zoals het nu 
lijkt zal dat wel zo zijn.

Theo Meerlo

SAMENSTELLING BESTUREN  EN COMMISSIES

VROUWENKOOR MANNENKOOR

Voorzitter Dieneke Velema Gido Onderstal
Secretaris Josje Teunissen Henk Luten
Pennm Hennie Brals Albert Kreulen
Lid Rina van der Berg Willem van der Linde
Lid Gé Nederveen Jan Zijlstra

DAGELIJKS BESTUUR ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter Margriet Jans Leden dagelijks bestuur, aangevuld
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Secretaris Jan Tijink met de overige bestuursleden van het 
Pennm Hennie Brals vrouwenkoor en het mannenkoor
Lid Dieneke Velema
Lid Gido Onderstal

MUZIEKCOMMISSIE   
Geert Roelof Strijker voorzitter 
Josje Teunissen (namens het bestuur)
Bert Lammers dirigent en algemeen muzikaal adviseur
Loura van de Belt 
Tony van Essen
Liesbeth van der Jagt secretaris
Gerda van Oostrum
Gerrit Bosman

BIBLIOTHECARIS
Jan Zijlstra

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

Tot slot een paar   websites   die van nut kunnen zijn voor zangers:
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!
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