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12 ½ jaar "Frouljuskoar De Marwiven 

Tijdens de oprichtingsvergadering op 2 juni 1999 werd gekozen voor de naam 
"Frouljuskcar De Marwiven".  Deze naam verwijst naar een oud verhaal dat 
speelt op de wateren rondom Grou: 'Piterke en de Marwiven' 

Oefenruimte werd gevonden in Hotel Oostergoo en nog steeds is dit gezellige 
etablissement het thuisadres, alwaar na iedere repetitie op de maandagavond, 
tijdens de "derde helft" van "in noflike neisit" wordt genoten. 

Nadat in hel: begin (te) vaak van leiding moest worden gewisseld kon in 2001 
onze huidige dirigente Anna Bonnema worden aangetrokken. 
Zij heeft duidelijk bijgedragen aan de kwaliteit van het te zingen repertoire. 

Het repertoire is door de jaren heen flink veranderd. Bij oprichting werd 
gekozen vocr "liedjes die gerelateerd zijn aan water", maar al gauw bleek dat 
de keuze hiermee te beperkt zou zijn en er werd besloten tot meer variatie. 
Dit heeft er toe geleid dat het programma nu bijzonder veelzijdig is: Popmuziek 
(Nederlands- en Engelstalig), Fries repertoire, Afrikaanse liederen, Film- en 
Musicalmelodiën, Hollandstalige Volksmuziek etc. etc. 

Al gauw na oprichting werden de Marwiven gevraagd voor optredens. 
Naast buitenoptredens en zingen in Bejaardencentra, wordt er ook vaak 
medewerking verleend aan speciale gelegenheden, zoals een Jubileum (bijv. 
Stichting Ro:ide- en Platbodemjachten, waarbij voor koningin Beatrix werd 
gezongen) een Dorpsfeest, of de jaarlijkse Kerst-singin' in de Sint Pieterkerk. 
Verder hebben De Marwiven steeds met veel plezier meegewerkt aan het 
tweejaarlijkse evenement "Grousters foar Grousters". Ook werd twee maal 
deelgenomen aan het Concours van De Bond van Friese Zangkoren, beide keren 
werd een le  prijs + een uiterst positief juryrapport behaald. 

Het ledental liep al snel op van 25 naar ruim 50. Hiermee was de uiterste Limiet 
wei bereikten er moest jammer genoeg worden overgegaan tot een ledenstop. 

/ Nadat enkele mensen "van het eerste uur" zijn gestopt en er een aantal nieuwe 
leden kon worden verwelkomd staat het aantal nu op 35 pers. 
Er is dus gelukkig weer enige ruimte ontstaan voor nieuwe aanmeldingen. 

Terugkijkend op 12 ½ jaar - vanaf de oprichting tot aan dit jubileumconcert van 
vandaag - mg worden vastgesteld dat ons koor bruist als nooit tevoren. 

Finny Andringa-v.d.PaL 

Aan dit concert werken mee: 

De froulju fan be Marwiven 

Dirigente: 

Anna Bonnema 

Begeleiding accordeon: 

Mien de Jong en Hinke Lotens 

Begeleiding piano: Gert Jan Hoekstra 

Begeleiding djembé: Rein Mebius 
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1. Lolo mi Boto 
2. Sic[ Hamba 
3. Adiemus 
12.1 om sailing 
13. The Pose 
14.My heart will go ori (Titanic) 
15.Gobrielle's song 
16. Vera Lynn medley (tekst pag. 6) 

Geldpotpourri 

Als ik toch eens rijk  wils  
Als ik toch een rijk was dedel deidel dedel dedel deidel dedel deidel dom 
Alle dagen biddie biddie bom als ik toch een rijk zou zijn 	hoi! 
Niet zo hard meer werken dedel deidel dedel dedel deidel dedel deidel dom 
Was ik maar een ietsje pietsie rijk dedel dedel dedel deidel dom! 

Poen, poen, poen  
Poen- ---  poen - - poen - - poen 	 de één zegt geld de ander money 
maar wij zeggen poen. 
Poen - - - - poen - - poen - - poen 
met poen kan doen 
je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is maar geld doet wond'ren en 
vooral als het een hoop is 
Poen - - - - poen - - poen - - poen 	 
Poen - - poen - - poen poen - - poen poen - - - 

Geeft mij de liefde en de gein  
Geef mij de liefde en de gein - - - pak jij de poen met 't sjagrijn 
want heus er komt een tijd - - - dan raak je alles kwijt 	 
Geef mij de liefde en de gein - - - pak jij de poen met 't sjagrijn 
arm of rijk dat is gelijk we houwe't toch niet droog 
want we gaan allemaal weer met de neus omhoog 

Wie zal dat betalen  
Wie zal dat betalen, wie heeft dat besteld. 
wie heeft zoveel ping ping ping 
ja, wie heeft zo veel geld. 
Wie zal dat betalen, wie heeft dat besteld, 
wie heeft zoveel ping ping ping, 
ja wie heeft zo veel geld!! 

Als ie voor een dubbeltje qeboren bent 
Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. 
Alsje Grieks Latijn of twintig talen kent, gerust het leven tart je. 
Je verbeeldt je datje aan de touwtjes trekt maar och het leven smijt je heen en 
weer---- 
Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. 

Als ik toch eens rijk  wijs  
Als ik toch een rijk was dedel deidel dedel dedel deidel dedel deidel dom 
Alle dagen biddie biddie bom als ik toch een rijk zou zijn 	hol! 
Niet zo hard meer werken dedel deidel dedel dedel deidel dedel deidel dom 
Was ik maar een ietsie pietsie rijk dedel dedel dedel deidel dom! 

Ons programma ziet er als volgt uit: 

1. Terug naar de kust 
2. Absent Friends 
3. Sctrborough Fair 
4. Te mcaie 
5. Fryske potpourri (tekst pag 7) 
6. Amsterdamse grachten 
7. Het kleine café aan de haven 
8. Geld potpourri(tekst pag 5) 

Pauze 

't zal je 	gedacht zijn watje allemaal 
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Fryske potpourri 

Vera Lynn Forever (medley) 

Let say goodbye with a smile dear, just for a while dear, we must part. 
Don let the parting up set you II not forget you sweet-heart. 

Well meet again dont know where dont know when 
But 1 know well meet again some sunny day 
Keep smiling through just like you always do 
'Til] the blue skies drive the dark clouds far away 

So, will you please say hello to the folks that 1 know teli them 1 wont be long. 
Theyll be happy to know that as you saw me go l was singing this song: 

Well meet again dont know where don't know when 
But l know well meet again some sunny day 

•Now is the hour 
Now is the hour when we must say goodbye 
Soon youl be sailing far across the sea. 
While youe away oh please remember me. 
When you return youl find me wait-ing-here. 

'From the time you say goodbye 
From the time you say goodbye from the time you say cheerio. 
Take my fondest thoughts with you for your journey as you go. 

Keep a pray within your heart that the time will surely fly. 
To the day when we shall meet again from the time you say goodbye. 

'The white cliffs of Dove 

TherelI be bluebirds over the white cliffs of Dover, 
tomorrow, just you wait and see. 
There'll be love and 1aug hter, and peace ever after, 
tomorrow when the world is free. 
(The shepherd will tend his sheep, the) valley will bloom aqain, 
(and) Jim(my will) plo to sleep in his own little room again. 

There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover, 
Tomorrow, just you wait and see. 
Just wait and see 	 

Wat bisto leaflik rizende simmermoarn 
't Opgeande sintsje laket my oan. 
't Hoantsje kraait: kû-ke-lû 't Doke ropt: rû-rû-kû 
Ik wol ek sjonge, fleurich fan toan. 

Alles wat libbet docht der no sines by: 
Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij; 
Guoskes dy snetterje, skiepkes dy bletterje. 
Lamkes dy springe nuvere blij. 

Dêt't de Noardsee weagen spiele oan it strân, 
dêr't de bûtterblommen bloeie yn't griene lân. 
*) dêrt't de kobben krite, skril yn't stoarm gerûs, 
dêr is myn lânsdouwe, stie myn âldershûs. (*2x)) 

Yn it noarden fan Fryslân, dêr ried ns in tram 
mei in gong fan san tritich yn't oer. 
Mar sa't giet mei áld guod, ek dat tramke moast fuort 
en doe rekke de bouhoek fol fjûr. 

Yn it Dokkumer lokaeltsje, siet men rom it hiele em. 
En it wie der sa smûk, as men siet yn in hoek 
o, wat wie dochs dat tramke soms fijn. 

Dan is de maitiid, maitiid yn it lân. 
Dan laket alles, alles jin sa oan. 
De moaie maitiid, mei syn blauwe loft. 
't Is foar minske en foar blom, grif it moaiste skoft (2x) 

Dat wie in boppe, dat wie in boppeslach. 
Wat wie dy bal rekke, dat wie gjin mistekke. 
Dat wie in boppe, dat wie in boppeslach. 
Jou my mar in slokje, want it is noch lang net nacht. 

Moai sûnder wjergea binne de Wâlden. 
Smûk, skaadzjend beam-te-grien oer al yn't rûn. 
Blier laitsjend boulân, tierige greiden, 
sjongende fûgels, sânich de grûn (2x) 

Moai sûnder wjergea binne de Wâlden: 
Smûk skaadzjend beam-te-grien oeral yn't rûn. 
Oer-al yn't rûn, yn't rûn, oeral yn't rûn. 
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