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Van de redactie:
Het heeft wat lang geduurd voor er
weer
een
nieuwe
Intermezzo
geschreven kon worden, maar nu is
hij er dan toch weer. Er is dit jaar na
het verschijnen van de Intermezzo in
maart weinig of geen materiaal van
de koren binnen gekomen. En om zo
maar iets te schrijven heeft dan echt
geen zin. Verderop in dit nummer
veel over de diverse huldigingen en
concerten die toch door verschillende
koren zijn gehouden en waar wij als
bestuur bij aanwezig waren. We gaan
alles netjes voor u in dit nummer
vermelden en hopen dan dat u als
lezer
van
dit
blad
uw
wetenswaardigheden
zal gaan
aanleveren
zodat
de
volgende
Intermezzo weer vol staat met leuke
kopy. Veel leesplezier met dit
nummer.

Mededelingen
bestuur:

van

het

Nogmaals belangrijk!!
Verzekeringen!
Het is van groot belang dat bij
wisselingen van het bestuur in een
koor dit zo spoedig mogelijk wordt
doorgeven aan de heer Raterink van
de LOPRZ, dit in verband met uw
lopende verzekeringen. Ook graag
uw bestuurswisselingen doorgeven
aan de website van de bond. Deze
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website wordt nog lang niet door alle
koren voorzien van informatie over
bestuurswisselingen en concerten
etc. Het adres van de heer Raterink
is:

Dhr. J. Raterink
Eexterweg 37
9641 BB : Gieten
E-mail: jb.raterink@planet.nl

Muziek ruilbeurs:
Er hebben zich tot nu toe enkele
koren gemeld met de mededeling
dat zij overtol-lige muziek bezitten
wat
zij graag ter be-schikking
willen stellen aan andere koren.
Alleen weten zij niet goed hoe de
proce-dure is die hier aan vast zit.
Om te begin-nen blijft deze
muziek ten alle tijden eigendom
van het uitlenende koor. Onze
muziek coördinator Mw. Joke
Piersma zet de ontvangen muziek
op onze website zodat alle koren
hier kunnen lezen wat voor
muziek er tot nu toe beschikbaar
is en of deze muziek iets aan hun
huidige repertoire zal kunnen
bijdragen. Alle informatie over het
verkrijgen van de aangeboden
muziekstukken op de website is
op te vragen bij Mw. Joke Piersma.
Haar
e-mail
adres
is:
j.piersma4@telfort.nl We hopen
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dat veel koren aan ons verzoek
zullen willen voldoen om hun
overtollige muziek aan te bieden
aan de bond en dat koren die
deze muziek goed kunnen gebruiken zich ook gaan melden
zodat er een echt ruilsysteem kan
ontstaan
van
mooie
muziekpartituren die tegen een
kleine vergoeding door de bond
aan de belang hebbende koren
uitgeleend kunnen worden.

Bestuurs perikelen.
Zoals gemeld in de Intermezzo
van maart van dit jaar heeft de
heer
Lucas
Mulder
van
zangvereniging De Eendracht uit
Uithuizen
zich
beschikbaar
gesteld als aspirant bestuurslid
wat reeds na een drietal maanden
is
overgezet
in
een
vaste
aanstelling
als
algemeen
bestuurslid van de bond van
koren. We heten de heer Lucas
Mulder dan ook van harte welkom
en hopen dat hij nog lang deel zal
mogen uitmaken van het bestuur
van
de
bond
van
koren
Groningen.
Tevens
was
het
bestuur dit jaar ook op zoek naar
een vervanger van onze secretaris
Mw. Hilda van Wattum die om
persoonlijke redenen haar functie
als bestuurslid en in het bijzonder
haar functie als secretaris heeft
moeten opgeven . We betreuren
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het zeer dat zij onze bond heeft
verlaten en hopen en wensen
haar het beste met wat er ook
maar op haar weg mag komen.
Intussen
heeft
Mw.
Joke
Fledderman/Bonninga
zich
beschikbaar
gesteld
als
bestuurslid van de bond en heeft
zij te kennen gegeven dat zij het
secretariaat van de bond wel op
zich wil nemen. Zo gezegd, zo
gedaan en wat schets onze
verbazing het secretariaat onder
de bezielende leiding van Joke
Bonninga
loopt
zonder
noemenswaardige
tegenslagen
rustig
verder.
Het
voltallige
bestuur is dan ook zeer tevreden
met
onze
twee
nieuwe
bestuursleden en ook voor Joke
Bonninga hopen we dat zij nog
lang onze secretaris zal mogen
blijven.

Joke
FleddermanBonninga
Joke Fledderman-Bonninga wil
zich hier graag zelf introduceren
als bestuurslid en
secretaris van onze bond.
“Beste zangvrienden”
Op de laatste jaarvergadering ben
ik gekozen als de plaatsvervanger
van
Hilda van Wattum. Een hele
opgave maar met de steun van de
overige bestuurs-leden rol ik er
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aardig in. Ook al gaat het ook nog
wel eens fout. Ik ben dus Joke
Fledderman, ben getrouwd en heb
drie dochters. Via de mail heb ik
reeds
ieder-een
mijzelf
al
voorgesteld
als
de
nieuwe
secretaris. Na enige problemen te
hebben gehad met het e-mail
adres heb ik nu een nieuw-adres:
bondvankorengroningen@gma
il.com
Van alle koren heb ik leuke en
hartelijke
reacties
ontvangen.
Dank daarvoor. Inmiddels heb ik
al een jubileum en een optreden
mogen meemaken. Dat was heel
leuk en met een warm ontvangst.
Hopen-de
op
een
goede
samenwerking verblijf ik met een
vriendelijke zangers groet,
Joke Fledderman.

In Memoriam 1:
“Des
Veelerveen”;
de
Medeklinker Winschoten en de
Bond van Koren; Ook hier
moesten we dit jaar afscheid
nemen van een geweldig koorlid
namelijk :

“Korrie Poppens”.
Iemand die hoestte, Korrie was er
met een glaasje water. Iemand
die lang op het toilet was? Korrie
ging er achteraan. Werd iemand
niet met de taxi gehaald? Korrie
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bracht diegene thuis. Wie stond er
bij een optreden bij de trap naar
of van het podium? Korrie was
behulpzaam. Miste iemand een
muzieknummer, Korrie probeerde
er voor te zorgen. Had iemand
moeite zijn/haar map op orde te
maken? Korrie deed haar best.
Zat je niet lekker in je vel, Korrie
vroeg of het wel goed ging. En zo
kan ik nog wel even doorgaan. En
dat deed Korrie niet alleen bij DES
maar ook bij het koor de
Medeklinker uit Winschoten. Ook
daar was zij een zeer graag
gezien koorlid. En ook hier was zij
het manusje van alles. Ook als
Bond van Koren verliezen wij
een groots EHBO lid, waar we vele
malen
profijt
van
mochten
hebben.
Korrie was zo als zij was, niet
alleen als koorlid maar ook nog
eens als een zeer gedreven EHBO
lid die je maar hoefde te vragen
en zij kwam daar waar je haar
nodig had. En dat zij kordaat kon
optreden heeft menig koorlid
mogen ondervinden.
Korrie bedankt voor alles en
rust zacht.

In Memoriam 2:
Koor “De Medeklinker”
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Op maandag 26 februari van 2018
kregen wij het droeve bericht dat
mevr. M. Schipper-Grootenboer
was overleden, aan de gevolgen
van een hersenbloeding op 20
februari. Groot was dan ook de
verslagen-heid, want Miep ( zo
werd ze bij ons koor genoemd)
had een dag er voor nog met ons
opgetreden in de Wold Rank in
Winschoten. Waar ze nog een
gedichtje heeft voorgedragen. En
zijn ook nog op de foto gekomen.
Miep was vanaf 2013 lid van ons
koor, maar daarvoor had ze al bij
andere koren gezongen. Ze was
dan ook al ruim 30 jaar lid van de
bond van koren. Miep was zeer
actief en ze was al een paar jaar
voorzitter van ons koor. Ze had
veel voor ons koor over, we zullen
haar dan ook missen en zullen
vaak aan haar denken.
Miep Rust zacht,
Koor De Medeklinker.

In Memoriam 3:
Nogmaals
koor
Medeklinker.

de

Op 27 juli kreeg ons koor het
droeve bericht dat de heer Adam,
bij ons beter bekend als Jarko,
was overleden. Groot was dan ook
de verslagenheid bij ons koor.
Want Jarko was zeer geliefd en
had dan ook voor iedereen wel
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een praatje of een grapje klaar en
bezat ook veel humor. Hij was
heel muzikaal, want als we ergens
moesten optreden, dan namen wij
zijn “orgeltje” mee. Dan speelde
hij zo maar wat liedjes uit het
hoofd . Jarko was al heel lang bij
ons koor betrokken, na een paar
jaar onderbreking was hij weer
van af 2010 een actief lid. Het
laatste jaar lied zijn gezondheid
hem in de steek zodat hij niet
meer kon komen op de repetities
en optredens. Jarko we zullen nog
vaak aan je denken.
Rust zacht,

In Memoriam 4:
Koor Blief Fit Zing Mit.
Op 20 juli 2018 is op 94 jarige
leeftijd overleden ons “Erelid”
mevr. Marie Rozeboom.
Zij was sinds september 1987 lid
van “Blief Fit – Zing Mit” en was
een geweldige steun bij de
sopraanpartij.
Mevr.
Marie
Rozeboom rust zacht.
Bestuur en dirigent “Blief Fit- Zing
Mit”.

In Memoriam 5:
Op zeven augustus van dit jaar
kwam bij ons het bericht binnen
dat Dhr. D (Dikkie) Broekema,
echtgenoot van dirigente Aukje
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Broekema-Poortman
was
overleden. Het bestuur van de
bond wenst Aukje en haar familie
heel veel steun in deze zware tijd.
Namens het voltallige bestuur van
de Bond van Koren Groningen.

Jubilea bij diverse
koren:
4 september “De Korenaar”
Op vier september van dit jaar
vierde Mw. Mini Meijer-de Vries
dat zij vijftig jaar lid was van het
koor De Korenaar te Winscho-ten.
Zij is op 15 augustus 1968 lid
gewor-den en tot op heden nog
steeds een gedreven koorlid. Mw.
Meijer heeft veel voor het koor
gedaan en was jarenlang de
penningmeester
van
dit
voortreffelijke
koor.
Verder
verzorgd zij tot op heden nog
steeds de muziekstukken die door
het koor gezongen worden. Het
was dan ook voor ons; Gerda van
der Molen en ik zelf een eer om
mevrouw Mini Meijer te mogen
huldigen met dit mooie jubileum
en
haar
een
oorkonde,
bondsinsigne
plus
de
bijbehorende bloemen namens de
bond van koren te mogen
overhandigen. Mevrouw Meijer
was hier danig mee in haar schik
en kreeg van haar mede koorleden een staande ovatie en wij
hopen dat zij nog lang als
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koorzanger
aan
onze
verbonden mag blijven.

bond

Niek v Woerkom

18 september.
Korenaar”

“De

Op 18 september van dit jaar was
de bond wederom te gast bij het
koor De Korenaar uit Winschoten.
Maar nu om het koor zelf te
huldigen daar zij op 18 september
van dit jaar exact 60 jaar bestaan.
Maar deze huldiging had jammer
genoeg een dubbele lading. De
bond was door het bestuur
uitgenodigd om het zestigjarig
bestaan mee te vieren waaraan
wij dus graag gehoor gegeven
hebben en hebben het koor
verrast met een mooie oorkonde
en ditmaal eens geen bloemen
maar twee koeken om in de pauze
bij de thee te serveren. Maar
waarom een dubbele lading! Het
koor gaat namelijk stoppen.
Afgesproken is dat het voltallige
koor nog eenmaal eind deze
maand bij elkaar zal komen om
tijdens deze bijeenkomst officieel
het koor op te heffen. Wij als
bestuur betreuren het ten zeerste
dat het koor gaat stoppen maar
hun motivatie was er niet meer en
de leeftijd van de koorleden gaat
ook een grote rol spelen. We
hebben tijdens de huldiging de
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hoop
uitgesproken
dat
die
koorleden die nog fit genoeg zijn
om in een koor te zingen zich
zullen aansluiten bij diverse
andere koren uit de omgeving zo
dat zij toch hun lidmaatschap aan
de bond zullen kunnen behouden.
Jammer dat dit mooie koor gaat
stoppen maar we hebben ons er
maar bij neer te leggen hoe
jammer we dit ook vinden.
Hopelijk kunnen we eerdaags een
nieuw koor in ons bestand
opnemen het bestuur is namelijk
naarstig op zoek naar nieuwe
koren om zo ons korenbestand op
een behoorlijk peil te houden.

17 juli
V.O. koor
Roodeschool:
Bij het V.O. koor Roodeschool viel
een heuglijk feit te herdenken.
Het 40 jarig lidmaatschap van Mw.
Bos-Bolt. Op 25 juli togen Gerda,
Lucas en ondergetekende naar
Oosteinde om een totaal verraste
mevr. Bos te huldigen. Na een
mooie speech door Gerda van der
Molen werd haar de bijbehorende
bondsinsigne opgespeld en kreeg
ze bloemen en een oorkonde
overhandigd. De ontvangst was
bijzonder hartelijk en gezellig.
Joke Fledderman.
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27 september
Jubileumkoor
“ Zuidhorn”
Op 27 september waren wij op
uitnodiging bij het jubileumkoor
Zuidhorn
om
hier
en-kele
jubilarissen te huldigen en in het
zon-netje te zetten. Het was de
bedoeling van het koor om deze
huldigingen al een week eerder te
organiseren maar door vakantie
perikelen van enkele jubilarissen
is het een week uitgesteld. Maar
op donderdag 27 september was
het dan zo ver dat Harm-Jan de
Vries en Niek van Woerkom met
echtgenote
de
tocht
naar
Zuidhorn konden gaan maken. In
eerste instantie was het de
bedoeling dat er zes jubilarissen
waren maar later bleek dat het er
toch echt acht waren. Zoals
gewoonlijk waren we weer eens
veel te vroeg aanwezig in
zalencentrum Balk op de Gast 39
te Zuidhorn maar ditmaal kwam
dat wel goed uit daar we gelijk
met de voorzitter van het koor
aankwamen. Konden we mooi
onze bloemen en oorkondes etc.
op een plek zetten waar niemand
ze kon zien. Op verzoek van het
koor dat normaal om 19.45 uur
begint met de repetities mochten
wij als eerste de jubilarissen in het
zonnetje gaan zetten. We zijn
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toen begonnen met als eerste het
oudste koor en bondslid te
huldigen en dat was de heer Henk
Priet die maar liefst 60 jaar lid is
van het koor en dus tevens van
onze bond. Als tweede lid
mochten we Mw. Rika Priet
huldigen die iets minder lang dan
haar man lid was maar toch het
respectabele aantal jaren van 40
stuks achter haar naam heeft
staan. Verder hebben we Mw.
Thea Dijkstra, Mw. Henny v.d.
Wal, Coby v.d. Velde, Sietske
jager, Greet v.d. Deen en Greetje
Robbe kunnen huldigen die alle
ook maar liefst veertig jaar lid zijn
van dit mooie Jubileumkoor. We
hebben de dames dan ook
allemaal een oorkonde kunnen
overhandigen met het daarbij
behorende
bondsspeldje
en
tevens voor alle jubilarissen een
prachtig boeket
bloemen. Het
was een eer om al deze
jubilarissen te mogen huldigen en
wat ons het meest beroerde was
wel dat het koor speciaal voor ons
een lied zong voordat wij afscheid
van het koor konden nemen. Dit
heeft ons als vertegenwoor-digers
van de bond zeer aangenaam
verrast. We willen het bestuur van
het jubileum koor dan ook
bijzonder hartelijk bedanken voor
de ontvangst en voor deze
verrassing.
Niek
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Concerten:
Voorjaarsconcert.
Zangvereniging
“EENDRACHT”
Op
zaterdag
14
april
gaf
zangvereniging EENDRACH uit
Uithuizen een voorjaars concert
onder leiding van Eddy Mul en
met medewerking van Bonnie
Hoekstra.
Het koor had ook de bond van
koren uitgenodigd en we hebben
deze uitnodi-ging zeer op prijs
gesteld. We zijn dan ook met drie
vertegenwoordigers van de bond
aanwezig geweest en wel met
Harm-Jan de Vries, Niek van
Woerkom en zijn echtgenote. Ook
hier
was
de
ontvangst
allerhartelijkst en was de zaal
compleet uitverkocht. Het was
dan ook meer dan de moeite
waard om dit concert bij te wonen
en vooral het solistisch optreden
van Bonnie Hoekstra was van zeer
grote klas-se. Het koor blonk uit in
het repertoire wat zij voor dit
concert hadden ingestudeerd met
onder meer liederen van ABBA en
Rob de Nijs. We hebben dan ook
zeer genoten van dit concert en
we hopen dat zij ook volgend jaar
weer
zo`n
concert
zullen
organiseren.
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Jubileumconcert
NNOOK.
Noord Nederlands Opera en
Operettekoor
Zondag 27 mei 2018
Op
deze
zondag
zijn
drie
vertegenwoordi-gers van de bond
op bezoek geweest bij het
jubileumconcert van NNOOK aan
het
Paterswoldsemeer.
Dit
openlucht concert werd gehouden
bij “DE Twee Provinciën aan de
Meerweg te Paterswolde. Men
bood het publiek een sprankelend
en afwisselend programma, “Meer
Muziek”,
met
klanken
uit
verschillende
opera`s
en
operettes. En dit hele concert
werd gehouden in de openlucht bij
een
zomerse
temperatuur.
Bezoekers die geen schaduw
plekje hadden moesten goed
afzien maar het was het dubbel
en dwars waard. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door
aan
het
conservatorium
afgestudeerde profs en het geheel
stond onder de bezielende leiding
van Arnold Jonker. Al met al een
zeer geslaagd concert en waarvan
we hopen dat we niet al te lang
hoeven te wachten op een
vervolg.
We
houden
ons
aanbevolen.
Niek
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Zondag 8 juli 2018

“Westerwolse Wichter”
Op
zondag
8
juli
woonde
ondergetekende het optreden bij
van “de Westerwoldse Wichter”
en de “ter Apeler Harmony”. De
locatie was aan het meer op de
camping “Moekes Gat”. Een
prachtige middag. De zon scheen
volop, er was veel publiek en we
hebben
genoten
van
het
gebodene,
zowel
van
de
“Westerwoldse Wichter’ als van
de “Ter Apeler Harmony”. Ze
waren verrast dat wij er waren en
kregen een warm ontvangst.
Joke Fledderman.

Van het bestuur:
Enkele mededelingen.
Zoals we u al hebben laten weten
is de bond sinds januari 2018
aangesloten als een zelfstandige
bond bij Koornetwerk Nederland.
Voorheen de VNK. Daar het VNK
( Vereniging van Nederlandse
Koren-organisaties) is opgegaan
in
Koornetwerk
Nederland
betekend dat dat wij als bond nu
onder de statuten van deze
vereniging vallen. En dat heeft
wel enkele consequen-ties ten
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aanzien van onze afdracht van de
Buma gelden aan Koornetwerk
Nederland. Konden wij voorheen
onze afdracht halfjaarlijks betalen
nu moeten wij deze buma
afdracht in eenmaal betalen en
wel voor eind maart van het
lopende jaar. Dat hoeft geen
probleem te zijn als alle koren hun
contributies voor half maart aan
de bond hebben overgemaakt.
Het wil nog wel eens gebeuren
dat de contributies ver buiten de
gestelde datum bij ons binnenkomen. Bij deze dus nogmaals de
vraag aan alle koren of zij in 2019
hun contributies voor half maart
van het lopende jaar aan de bond
willen overmaken. Bij voorbaat
onze hartelijke dank.
Namens
het
voltallige
bestuur.

die onze koorwereld een warm
hart toedragen en misschien
bereid zijn om eenmalig als
sponsor onze bond te steunen.
Het maakt niet uit wat voor bedrag men zou willen sponseren,
alles is welkom. De bond kan deze
sponsor gelden dan mee inzetten
voor het organiseren van o.a.
meer concerten en workshops
voor de koren en koorleden
waarbij de sponsor dan van harte
welkom is . Mocht het een koor
lukken een sponsor te strikken
dan kan het koor op en leuke
surprise van de bond rekenen. Het
bestuur
heeft
reeds
enkele
sponsoren kunnen aantrekken die
al en leuke bijdrage hebben
gedoneerd. We hopen op een leuk
succes en wachten graag jullie
reactie af.
Niek.

“Sponsoren”
De bond van koren Groningen is
op zoek naar sponsoren. Deze
sponsoren zijn voor onze bond
van groot belang daar door het
wegvallen van diverse koren ( o.a.
door vergrijzing van de leden etc.)
de bodem van de financiën aardig
in zicht begint te komen. Wat
kunnen we hier met z`n allen aan
doen?? Misschien kunnen de
koren
eens
kijken
in
hun
kennissenkring of er bedrijven zijn
9

Informatie
ledenlijsten.
Het is jammer maar nogmaals
aan alle koren, de peildatum
voor het inleveren van uw
ledenlijsten is maximaal 15
januari van het nieuwe jaar.
Dit i.v.m. de peil- datum van
de Buma. En nogmaals; bij te
late inlevering wordt het
ledenaantal van het vorige
jaar gehanteerd. Hier is geen
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discussie meer over mogelijk.
Koornetwerk Nederland staat
er op dat alle aangesloten
korenbonden “dus ook wij”
hun lijsten op de door hun
aangegeven peildatum in hun
bezit hebben en zij op hun
beurt weer op tijd de buma
afdracht
zonder
boeteclausules
kunnen
afdragen.
Dus
koren
wij
rekenen op uw medewerking
en vast bij voorbaat onze
hartelijke dank hier voor.
Het bestuur.

Algemene
vergadering.

leden

De Algemene leden vergadering
wordt op 6 april 2019 gehouden in
het Brandpunt te Sappemeer
naast
de
Ontmoetingskerk,
Noorderstraat 27, aanvang 10.00
uur. We hopen op een grote
opkomst. Bij een grote opkomst
kunnen ook grote beslissingen
genomen worden en kunnen wij
als bestuur aan uw wensen
proberen tegemoet te komen. En
zo als gewoonlijk is er ook nu
weer na afloop snert en bruinebonensoep met daarbij het
onont-beerlijke
sneetje
roggebrood met spek. Tot ziens
op zaterdag 6 april 2019.
Het bestuur.
10

Ten slotte nogmaals:
Bestuur ( secretaris ) geef of stuur
deze Intermezzo ook a.u.b. door
aan uw koorleden. Dit kan prima
via e-mail maar u kunt ook een
aantal van deze intermezzo zelf
kopiëren en tijdens de repetitieavonden
aan
uw
koorleden
uitdelen. Ook uw koorleden zullen
deze Intermezzo graag lezen en
ons van kopy kunnen voorzien.
Deze Intermezzo is eerdaags ook
op onze website te lezen. Vast bij
voorbaat bedankt.

