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Hoeveel Europeese songfestivals "•••,`,1;-,
hebben we al niet meegemaakt, dacht
Help! deze week. Bijna allemaal. Als wè
Teddy Scholten nog eens terugzien met
Een Beetjé valt altijd weer op dat We t ontbrekende naam: Willy
toen in een andere wereld leefden. -,ij't 7 Kiestra
Gelukkig is` het Eurovisie songfestivál.'.
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altijd gebleven, Wel hebben we er een ; Aukje Kerkhof, Geke' Sjoerdsma, Geke , begeleiding zou zorgen bij de opname in , waar de schelpjes te koop
zijp 'die Joke
vreemdsoortige verhouding mee.iiet is » Smit, Anneke de jong en Alie Sjoerdsma. Hilversum. Er bleek er alleen een combo ',. de Groot in Leeuwarden zich
niks en het zal nooit wat worden, maarEén naam ontbreekt, want er waren .,',
te zijn van Koen van Orsauw, Ger -.; ' , , herinnerde. Ze Werden-, : '.:.'''..."•';':',i
vanavond zitten we er wel weer voor.; `•'.
genoemd 'en 'zijn''';'
, . zestien meisjes. :. C. -,'' ' ,' ; ": ' -,'• '''' Daalhuizen en Tonny Schifferstein. ;:i..: wondermosselen
:
.
May Help! .have,your votes please? ;Ji .o».,
Volgens Koning nog te koop bij Huis en
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,Comfort, postbus 535, 4530,AM in,.
We :aan nog even verder met het .. -:: , ij:
Philips uitgebrachte plaatje (een eP,-tje, Van Stralen had speciaal eenl,.-,: 1,.»
;;,, ,I.4;v-»+.ij
verhaal van het plaatje van de Grouster -ij.- , heette dat):.•Silerssankje, ós• i ‘:,ij. .,;,, arrangement gemaakt voor een orkest'. il.rrieuzen.
Famkes onder leiding van Johannes van . » •Ljeppersankje', •Ride, ride,-,ride" en', '''''. Hij dreigde zelfs weer te vertrekken met Deze Help! gaat er nu even tussenuit.
Stralen. Van Stralen, die vroeger met 'I,'• ,.., Maeitiidssang'..Een 'van dei
, ',;:. , ,;.•:,''Xi,'"i. de bus. Zover kwam het niet en de .-,,f,„ :Collega Paul Achterberg is de komende'
zijn vrouw een particuliere. ;»1-: i ije., :. », componisten was Anne van der Mark::. opname ging door. Aan de promotie is wij.weken uw Helpl,!..,,-ju 1
muziekschool had in Grou, vertelde er ,..' ' Van Stralen herinnert zich dat Van der,» verder niet veel gedaan. Waarschijnlijk i:',1De
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vorige week al over. Hij wist de namen; Mark vanaf Vlieland de melodie van het zijn er slechts een paar honderd
nog van alle deelnemende Grouster, -,;-,‘, :liedje floot voor de telefoon: Van Stralen ,exemplaren verkocht: Van Stralen ii'éat ' ,GA NOOIT VOOR 'HET ZIN,C.1;pi
Famkes.»E'0 1:''‹ 51"..)),:d,l, 1"11t -ie-',‘ noteerde
'
op die manier de muziek.'
,I,' 1 in 1960 zijn muziekschool verkocht en is 1 HET SONGFEST;IVA UITugjd Me', icKw
' Help'
'' '''''•
pakt in. ZZorgvoor noten op uw,fiq
Hier komen ze Mi van Stralen, Klaasje 'De plaat is nooit een succes geworden. , inDeventer weer begonnen als ‘', —
,
Postma, Willie Riemersma, Janke '. ,;'• »iVolgens Van Stralen had dat te maken ,' muziekleraar. Deze week hebben ze het; zang, pas op voor vreemdsoortige
Brolsma; Alle van der Leest, Griet de' met de verwildcelingen rond de opname. , plaatje van de Grouster Famkes nog su verhoudingen en neem van,alles„Eenwe
»,
" Beetje. Tot volgende week
Jong, Afke Tienstra, Pietje.Hondema, ' ; ., : Van Stralen ging er van uit dat het orkest maar eens weer opgezet.
Grietje Uilkema, Anneke .Stellingwerf, .:.. ,.'van jan Corduwener voor de
De familie Koning in Harlingen weet L.
P.,ttib!;.,TEAKE ZIJLSTRA
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Einde Titanic begin van Mingd Koar Grou
FEDDE DIJKSTRA

Het Mingd Koar Grou dankt zijn
ontstaan aan de ondergang van
de Titanic in 1912. Het koor bestaat nu honderd jaar en viert
dat met drie jubileumconcerten.
Historisch correct of niet, het was
honderd jaar geleden een terugkerend element in de berichten
over de ondergang van de Titanic.
De scheepskapel aan boord van
de zinkende oceaanstomer bleef
spelen. Tussen alle angstkreten
en hulpgeroep klonk de melodie
van het gezang 'Nearer, my God,
to Thee' — Nader tot U, o Heer.
Dit gegeven sprak vlak na de
ramp zo tot de verbeelding, dat
her en der mensen bij elkaar kwamen om deze hymne te zingen.
Dat gebeurde ook in Grou, waar
een groepje van negen mensen
op initiatief van gemeentesecretaris Gorter op 5 mei 1912 het gezang ten gehore bracht.
Uit dit groepje ontstond het
Menistekoar, ook wel het Fermanjekoar genoemd. Het was de
voorloper van het huidige Mingd
Koar Grou, dat zijn eeuwfeest dan
ook koppelt aan de herdenking
van de ramp met de Titanic. Naast
drie jubileumconcerten in de
Grouster Sint Piterkerk, op vrijdag, zaterdag en zondag, is er in
het weekeinde een tentoonstelling in de doopsgezinde kerk.
Zo ver hebben de oprichters
van toen nooit vooruitgekeken,
denkt koorvoorzitter Sybren
Boonstra. „Dy minsken woene

merk van dit koor. „Dat ha wy ás
altyd foarnommen", zegt voorzitter Boonstra: „Yn it doarp fan
Eeltsje sil ek yn it Frysk songen
wurde." Dat gebeurt ook tijdens
de jubileumconcerten. Naast een
mis van Haydn staan er werken
op het programma die voor dit
koor zijn geschreven op Friese
teksten van onder anderen Obe
Postma en Freark Dam. Verder
grijpt het koor terug op een hoogtepunt uit zijn honderdjarige geschiedenis, met een selectie uit
'De Jonkerboer', het Friese 'sjongspul' van Paulus Folkertsma.
Een bijzonder werk is de liederencyclus 'Oere en tiid'. Dichteres
Baukje Wytsma schreef op verzoek van het koor zes liedteksten,
de goede zin van het woord", zegt die vervolgens door Gerben van
Algra. „Het gaat niet alleen om der Veen op muziek zijn gezet.
het artistieke gehalte, het sociale Voor dit stuk van een half uur
aspect speelt een belangrijke rol. hebben zij zich vooral laten inspiWe zullen dan ook niet zo gauw reren door Grou: het dorp zelf, de
iemand laten vallen, we houden omgeving en de bewoners.
mensen binnenboord."
Voorzitter Boonstra, zelf al 28
Algra en Boonstra noemen het jaar koorlid, vindt de teksten van
Grouster koor met zeventig leden Baukje Wytsma erg beeldend. „It
nog altijd een bloeiende vereni- ropt fuort allegear plaatsjes op."
ging. Maar de vergrijzing baart Componist Van der Veen komt uit
hen wel zorgen. „De vanzelfspre- Heeg en kon zich muzikaal wel
kendheid waarmee mensen vroe- verplaatsen in de al even waterrijger bij het koor kwamen, net als ke omgeving van Grou. Hij maakvader of moeder, die is er niet te de composities in een moeilijmeer. Misschien speelt het wat ke periode, na het faillissement
minder bij de gespecialiseerde van Centrum voor de Kunsten A7
koren, zoals popkoren en shanty- waar hij werkte. Vooral de slotrekoren, maar eigenlijk hebben alle gels van de cyclus moeten hem
koren en korpsen daarmee te erg hebben aangesproken. Sa
kampen."
lang ast libbest, folát libbest, sa
Het zingen in het Fries is een lang is der neat ferlern.'
belangrijk onderscheidend ken- >www.grousterkoar.nt

'Vn it doarp
fan Eeltsje sil
ek yn it Frysk
son gen wurde'

De oudste foto van het Grouster koor, uit 1917.

sjonge, át emoasje. En de dámny
tocht 'kip ik heb je', want hy woe
graach in tsjerkekoar hawwe. Sa is
it begin. Fiif jier letter, yn 191'7,
binne de earste notulen féstlein."
Op de tentoonstelling is onder
meer het dirigeerstokje van Johannes Gorter te zien. Hij was dirigent van 1918 tot 1945. "Gorter

•

wie seilMakkersfeint by Molenaar yn Grou. Oerdeis siet er seilen te meitsjen, jáns stie er mei it
koar lieten fan Schubert en oaren
yn te studearjen. Mei syn ienfáldige oplieding hat er it dochs sa
fier brocht dat in man as Kor Ket
him opfolge. Gorter hat sa'n basis
lein, dat in fakmusikus der yn-

stappe koe en dit koar nei grutte
hichte brocht har, aldus Boonstra.
Onder de latere dirigenten waren mensen van naam als Bram
Veenstra en Jan Veninga. Sinds
2000 staat het Grouster koor onder leiding van Hans Algra. „Ik beschouw het als een dorpskoor, ii

OERE NOCH TIJD
'It swangréd fan de tijd' is it fyfde diel fan de liturgy dy't Baukje
Wytsma skreau foar it Mingd Koar Grou, dat dit jier syn hfindertjierrich
jubileum fiert. It seit alles oer it net te definiearjen begryp tijd. Hoe rap
kin alles gean. Of liket de tiid somtiden jilst stil te stean? It koar sjongt
it stik yn ft wykein fan 13, 14 en 15 april yn de Sint Pitertsjerke yn
Grou. Gerben van der Veen komponearre de muzyk en fielde him yn it
bysander oansprutsen troch de titel, 'Oere noch tijd': 'Witst nea wat der
op dyn paad komt, hoe en wannear't dingen barre.'
Marieke Vinckers

De komponist wie tige grutsk dat it
Mingd Koar Grou him frege om de
gedichten fan Baukje Wytsma op muzyk
te setten. Hoewol't er as jongfeint op
eigen inisjatyf al meardere stikken foar
koarsang komponearre, wie dit syn earste
komposysjeklus yn opdracht. It wie Hans
Algra (s6nt 2000 dirigint fan it koar) dy't
in pear jier lyn foar it earst in baltsje
opsmiet om, spesjaal foar it koar, muzyk
meitsje te litten op Fryske gedichten. Net
sa'n raar idee, sa die letter bliken, want it
sjongen fan de Fryske teksten giet it koar
poerbést 6f. De koarleden lykje te ierdzjen
as se yn harren memmetaal sjonge meie.
Dan kloppet it. It is hast in gefoel fan
thtiskommen.

dy't gedichten fan Freark Dam op muzyk
sette tinder de titel 'Under de stjerren
fier'. It wie syn dochter, Hester Dam,
dy't - tinder begelieding fan it koar,
harp, strikers en oargel - har heit syn
poëzy song yn 2003. De Ljouwerter
Krante spruts fan 'een muzikaal feest van
ontroerende schoonheid'. Dérmei wie de
toan set, fertelt foarsitter fan it Mingd
Koar Grou Sybren Boonstra. Dat smakke
nei mear.

Obe Postma wie de folgjende dichter fan
wa't wurk oerset waard yn muzyk. 'Ik
ha derfan genoaten', seit Sybren. Sels
stiet er efter yn it koar as tenoar, mar syn
djippe stimltid lient him eins mear foar
bariton. Hy sil nea ferjitte dat er foar it
It earste Fryske muzykstik waard
earst tusken de koarsjongers stie. 'Ik koe
komponearre troch Frank van Nimwegen, sels eins noch neat en dan stiest ynienen
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tusken minsken dy't op de kadáns fan
de dirigint mei-inoar lûd meitsje. In ltid
dérlst hielendal yn ferstipst. Stinder
dat it dyn dea betsjut. Wat in machtich
gefoel.'
Doe't er nei Grou ferhuze kaam er by it
Mingd Koar Grou en noch altyd stiet er
eltse wike tusken sa'n tweintich manlju
en sa'n fyftich froulju, om mei har allen
de himel te besjongen yn it sktiltsjerkje
fan Grou. Se kieze wurk fan grutte
komponisten lykas Mozart, Mendelssohn,
Brahms, Haydn, Hándel, Vivaldi of Fauré.
It wie lykwols dirigint Jan Ven inga
(1931-2007) dy't ea ris sei: 'Jo moatte se
Bach net sjonge
Sa't de bariton it
glimkjend ferwurdet: 'Us dirigint moat
de keunst ferstean om yn te stekken op it
nivo fan de amateur.'

De dirigint fan no, Hans Algra, nimt dy
taak al mear as tsien jier op him en fertelt
dat it koar in bysfindere rol spilet yn de
Fryske koarskiednis. Hy fynt it prachtich
dat er eltse wike wer foar de ploech
stean mei. 'It is fansels skitterjend dat in
amateurkoar sa'n lange skiednis hat.' Oer
it stik dat Gerben van der Veen spesjaal
komponearre foar it hiindertjierrich
bestean hat er mar ien wurd: 'Fantastysk.'
Gerben die der trouwens in goed jier
oer om it op papier te setten, mar ja,
wat is tijd? 'Oere noch tijd'. Jo witte
ommers net wat der op jo paad komt.
De komponist krige, flak foardat er de
opdracht fan it koar krige, te hearren dat
de muzykskoalle (it 'Centrum voor de
Kunsten A7' yn it Hearrenfean) fallyt gie.
Bazige tiden. Mei dértroch lei it stik earst

in skoft op 'e planke by de famylje Van
der Veen. Doe't Gerben it op in stuit wer
tsjinkaam en begin te lézen, waard er
rekke troch de gedichten fan Baukje.

'Salang ast
libbest, folát
libbest, salang
is der noch neat
ferlern.'

'Salang ast libbest, fohit libbest, salang is
der noch neat ferlern.' It wie de léste sin
fan it stik en krekt dy wurden soargen
foar it begjin fan syn komposysje. Gerben
gong efter syn piano sitten en spile in
pear noaten. It stik begfin te libjen. Mar it
meitsjen fan sa'n komposysje nimt in soad
tiid. Syn bern makken ris in rekkensom
Hy falt efkes stil. Yn sa'n selde stilte moat
foar de komponist en wisten him te
ek dit stik oer Grou makke wéze.
Moannenlang bfigde er him oer de
fertellen dat er foar in minfit muzyk sa'n
wurden fan Baukje. Oer de áld man dy't
twa oeren dwaande west hie. Kreaasje,
troch it doarp rfin en syn doarp net mear
dér hast no ienris ramte foar noadich.
weromkoe. De doarpsfeesten. De kontoeren,
Wylst de komponist oer dy rfimte
de tsjerketoer. De mar, it wetter. It brocht
fertelt, springe der efter yn syn tfin yn
him werom nei syn eigen ferline. Syn heit
Haskerdiken ijouwer reeën oer in sleat.
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Mingd Koar Grou july 1917

'As dirigint wolst
altyd efter dy
noat krtipe.'
wie nammentlik fisker op de Hegemer Mar.
'As jonkje mocht ik faak mei. Ik sil in jier
as sán west hawwe doe't ás heit sei: ',Jonge,
wy geane nei de Pikmar. Dat makke djippe
yndruk op my. Ik dreamde oer hege weagen
en in stoarmachtige oertocht. Ik seach sa
át nei de Pikmar! It hearde fier en robást.
Mar doel wy dér kamen wie it ien grutte

desepsje fansels. Kalm wetter, wylst ik
ferwachte hie dat we stronttrochwiet fan
dy boat komme soenen.'

miskien de reden dat Gerben yn syn frije
tijd nea nei muzyk lástert. Muzyk op 'e
eftergrán fynt er planát in crime. 'Ik kin
der neat oan dwaan, myn harsens geane
It begjin fan it muzykstik referearret oan automatysk mei it stik oan it wurk, om át
dy tinzen fan de komponist. It skolperige te sykjen hoe't it yninoar stekt.'
wetter fan de Pikmar. Sêfte hege klanken
op de piano. En dat is miskien wol it
Dat it komponearjen sa'n soad tijd koste
moaiste fan de nije komposysje: jo kinne hat, hie trouwens net allinne te krijen
de komponist der sels noch nei freegje.
mei de rázige tiden w'èryn't Gerben op
Wat hat er dermei foar eagen hán? As
dat stuit ferkearde. Eltse partij - sopraan,
in komponist dea is, kinne jo d& all inne
alt, tenoar, bas - moat in stim krije. De
noch mar nei riede. 'Bach hat yn stikken opdracht wie in stik te komponearjen
dy't oer de dea en pine gean, jást op dy
foar koper, solosopraan en piano. Op de
wurden dissonante láden. As dirigint
fraach hoe't er dat foarelkoar krigen hat,
sikest nei de yntinsje dérfan. Wolst altyd seit de komponist resolíit en simpel: 'It is
efter dy noat besykje te krápen: Dat is
in komplete áfwiking.'

De tekst fan Baukje tsjinne as paadwizer.
Dy moast er earst goed op him ynwurkje
litte. Baukje hie destijds oan de foarsitter
fan it koar frege wér't har gedichten
krekt oer gean moasten. 'Oer Grou en it
lán om it doarp hinne, miskien oer de
minsken?', hied er sein. Sybren fertelt no
wat de fertaling fan de dichteres mei him
die: 'Oan dy koarte iitlis hat se genéch
hán. Se hat har wurk persoanlik oan myn
frou en my foarlézen by iis thils. Op it
lést krige se myn hán beet, want ik rekke
hielendal yn triennen. Sa prachtich.' De
muzyk dy't Gerben dér by makke hat,
past yn syn eagen presys by de tekst. 'Ik
genietsje derfan en somstiden pakt de
emoasje dy't ik fiel my by de strét. Dan
sjong ik efkes net.'

'Somtiden pakt
de emoasje my
by de strót.
Dan sjong ik
efkes net.'

oant it léste momint ta spile: 'Nearer my
God, to Thee'.'

dy hoe't dy minsken it paad hast net mear
rjocht hálde kinne.'

It wie net allinne in eare om foar it koar
te komponearjen, it wie ek in syktocht,
fertelt Gerben. 'Skriuwst spesifyk foar in
koar, wérby'tst rekken hálde wolst mei
de sterke kanten fan de sjongers fan dat
koar. As partijen apart faninoar sjonge,
sopranen of alten, dan kinst fernimme
wér't krekt de kréft fan it koar lelt. Hans
hat my dér yn 't foar al in pear lytse
oanwizings foar jûn. It koar telt bygelyks
net safolle manlju. Foar de komposysje
betsjut dat datst net tefolle dilbelingen
meitsje kinst. Twastimmich kin noch,
mar wannear'tst foar trijestimmich kiest,
krijst in tin kid en is de baláns fuort.'

Ek de foarsitter fan it koar fynt dat Baukje
foar tige byldzjende teksten soarge hat.
'Baukje har wurk hat dielen dy't jo op
it moed komme, mar ek hiele fleurige
stikken. Yn 'It swangréd fan de tiid'
skriuwt Baukje oer in álde man dy 't yn in
wráld omstapt dy't net mear fan him is.
'Der rinne oare minsken troch de strjitten,
der sitte oare minsken yn it skaad.' Hy is in
frjemd yn syn eigen doarp. En dan lit hja
de sopraan sjonge:

It is in ynteressante syktocht en jo fine
net altyd fuortendaliks wat je foar
eagen ha, fertelt de komponist. 'Kinst it
fergelykje mei in dichter dy't nei dy iene
sin siket dy't it ferhaal rfin makket. Sa
sykje ik nei akkoarden.' En ja, hy jout it
grif ta, it is faak djip yn de nacht dat sa'n
idee berne wurdt. De helte fan dit stik is
yn de nacht fintstien.

'Tichtby syn hris dér't sy it tilnwurk die
dér't reade roazen bloeiden yn in fier
ferline,
dér dreamt er har ien kear werom te finen
op 't feilich stee dat harren skfflplak wie.'
It koar Mindert (zingt zonder woorden,
red.), en ik bin bliid dat ik dizze tekst oan
in oar oerlitte kin. Feest hat fansels in
hiele oare ynstek. It begjint mei 'De flagge
stiet heech op 'e toer, it hiele doarp finaal
oerstjoer', en wy sjonge fierder: 'Merketiid,
merketiid' ensafuorthinne. Ik sjoch it hiele
tafreel foar my.'

Hoewol't Gerben syn eigen wurk faak
De teksten fan Baukje, dér giet in hiele
sels dirigearret, hat by dit stik Hans
wráld efter besktil. Alle fasetten fan in
Algra it stokje yn 'e hán. 'It is moai om
doarpsmienskip komme déryn nei foaren.
dyn komposysje earne del te lizzen en te
De sin 'Wa wit is der gjin tiid, en is men
sjen wat in oar dermei docht. Dat is tige
oars net as sa no en dan teplak', taast de
spannend. Tagelyk is it ek wer in hiel
Dy emoasje wit it koar aanst siinder
de komponist yn it moed. 'Ik kin it net yn
nuver fenomeen. As it stik 6f is, dan is it
twivel oer te bringen op it publyk. It is
wurden fetsje. Der sit noch in djippere
net langer fan dy, teminsten, sa liket it.
de kombinaasje tusken it (werkenbere)
Ik moat somstiden yn mysels delgean om laach (inden Der hat ea wat west, der sil
ferhaal oer it doarp, de muzyk en de
te betinken wat myn tinzen wienen by in noch wat komme en de tiid giet der stadich
gearsang. It suvere Fryske karakter as
findertroch. Sa no en dan binne wy earne
findertoan. It doarp as dekor. De tiid fan bepaald diel. Dan harkest net langer as
eartiids wurdt yn seis dielen ferweve mei komponist, mar as dirigint of pianist nei en meitsje we der wat fan mei.'
it no en de takomst. It stik duorret tritich it gehiel.'
It Mingd Koar Grou is miskien wol krekt
minuten. Gerben: 'Baukje hat binnen
as dy tiid. It bestiet al Mindert jier, hieltyd
Want dat de komponist by elts stik syn
dy gedichtesyklus hiel moai oanskéglik
wer yn in oare gearstalling, mar it is altyd
makke wat west hat en wat miskien noch eigen tinzen of bylden yn 'e holle hat,
bleaun. Tiid bestiet net. Of is der oars net
komme sil. It die my tinken oan it byld op docht wol bliken iit syn ferhaal oer
as tiid?
hoe't er him de tocht mei syn heit oer de
de dyk yn Harns fan Caspar de Robles.
Pikmar foarstelde. It ijirde diel fan de
De Stiennen Man. Hy sjocht twa kanten
Mariecke Vinckers is tekstskriuwer,
op. Dat is de essinsje fan dit stik. Dat is ek gedichtesyklus giet oer feest. 'Ik sjoch
sjoernalist en jout treningen en advizen
flachjes foar my. Optochten. Rins tefolle
it boadskip dat dit koar rekket. It koar is
op it méd fan kommunikaasje.
ta stán kaam troch in groep minsken dy't stipe, swalkjend folk dat til de tinte
Sjoch: www.davinckie.n1
wei komt. It spruts ta myn ferbylding
ta de neitins fan it sinken fan de Titanic
(1912) yn de sktiltsjerke fan Grou it liet
en is titriin yn in 5/8 maat, in tige
Oersetting: Nynke van der Zee
finregelmjittige maatsoart. Sjochst foar
songen dat ek it ensemble op dat skip
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Klaas de Haan 1917-1918

Johannes Gorter 1918-1945

Kor Ket 1945-1955

Jan Veninga 1955-1958

Bram Veenstra 1958-1970

Harm v.d. Meer 1970-1985

Jan Veninga 1985-2000
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Grouster
Muziektent Actie
Al jaren is er bij Pleatslik Belang Grou (PBG) op
aangedrongen om initiatieven te ontplooien
voor een echte muziektent. Vaak wordt dan
de oude, bij veel Grousters nog bekende muziektent, centraal gelegen aan de oostkant
van It Grien, aangehaald. Er is een grote behoefte aan een podium, waarop naast culturele manifestaties ook officiële ceremoniën,
zoals het ontvangen van voor Grou belangrijke personen, plaats kunnen vinden.

Aan alle inwoners van Grou.
Betreft: Actie voor bijdrage
nieuwe muziektent.
- Actie start op zaterdag
29 Oktober
- Financiële bijdrage
Grouster bevolking
noodzakelijk
- Bouwvergunning
aangevraagd
- Positieve reactie Gemeente
en Welstandscommissie
- Financiële en organisatorische toezeggingen van
van Provincie en Gemeente

Het bestuur van PBG heeft de signalen opgepakt en de Stifting Muzyktinte Grou in het
leven geroepen, waarvan de doelstelling is
om er voor te zorgen dat er een voor iedereen aanvaardbare muziektent in het centrum
van Grou komt te staan. De stichting, die uit
acht personen bestaat, is door PBG zodanig
samengesteld dat er sprake is van een breed
maatschappelijk draagvlak. In de stichting
zitten bovendien deskundigen op het gebied
van bouwen en architectuur.
De afgelopen jaren heeft de stichting haar
plannen met veel enthousiasme gepresenteerd. Gebleken is dat er voor het ontwerp
een breed draagvlak bestaat. De procedure
voor het aanvragen van een bouwvergunning is opgestart en de reacties, zowel bij gemeente als welstandcom missie, zijn positief.

Doe mee e« aecto de
9zo4frz714efeek~ 41e,rie
o ~9 2? 0~m!

eoeeecee czft 94ee'd49 29 06246et
MIDDELPUNT ACTIVITEITEN
Zoals gezegd vindt de stichting dat de nieuwe muziektent een brede culturele functie
moet hebben. Het moet een podium zijn voor muziek, voordrachten en andere kunstuitingen maar ook voor belangrijke personen als Sint Piter met Swarte Pyt en de Sylkeninginne met hofdame zullen officieel in de muziektent verwelkomd worden. Ook de
Grouster Merke vindt plaats rondom de muziektent. Kortom de muziektent dient het
middelpunt te zijn van velerlei activiteiten. Om dat middelpunt te kunnen zijn moeten
bouw, vorm en akoestiek goed zijn, het moet een gastvrij bouwwerk worden, waarin
iedereen zich thuis voelt.

SANITAIRE VOORZIENINGEN EN OPSLAG
Daarnaast is ook gekeken naar mogelijke andere vormen van gebruik, zoals bij voorbeeld sanitaire voorzieningen, zowel voor eigen inwoners als voor watersporters, en
naar de mogelijkheid van opslag. In de plannen zijn deze voorzieningen ondergebracht
in een kelder.
Vanzelfsprekend is intensief gesproken over de vorm en de locatie van de nieuwe muziektent. We zijn trots op het achthoekige, open bouwwerk met een kelder en een koperen dak. Dit sluit aan bij de eerdere muziektent maar de 'nieuwe' muziektent wordt
wel authentiek en zeker niet antiek. Over de locatie is in de stichting niet lang gediscussieerd, unaniem wordt voorgesteld uit te gaan van de plek, waar voorheen de muziektent op het groene Grien stond. Er is daarmee zonder meer sprake van een verbetering
van het algemene aanzicht van ons dorp.

Kortom door de stichting is een plan gemaakt en uitgewerkt, waarvan u bijgaand, in
verkorte vorm, het resultaat aantreft. De stichting is met recht trots op dit plan.
Maar
, ook dit plan kost geld, veel geld. Uiteraard is de stichting al druk bezig om
via subsidies en fondsen de nodige financiële middelen bijeen te krijgen en zijn ondertussen vanuit de provincie en gemeente financiële en organisatorische toezeggingen
gedaan. Die bijdragen zullen evenwel niet voldoende zijn. Vandaar dat de stichting een
beroep doet op U als inwoner van Grou zodat we binnenkort (uiterlijk 2013) weer trots
kunnen zijn op een Grien met een mooie muziektent en goede sanitaire voorziening.
Wij rekenen op uw medewerking. Zonder uw bijdrage is de bouw van een muziektent
niet mogelijk!

IIIIJI

IIIIIIIlII!IIIII

De stichting is van plan om op zaterdag 29 oktober a.s. bij u langs te komen en zullen u
vragen of u een bijdrage wilt leveren. Wij vragen deze klaar te zetten in de bijgeleverde
enveloppe.

vooanzcht MUZIEKTENT

Doe mee ee doe «w &/dze 4t 4 ee€of

Samenstelling
Stifting Muzyktinte Grou:
Johannes de Vries
voorzitter
Bauke Hooghiemster
secretaris
Betty Hooghiemster-Hoekstra
penningmeester
Maaike Bootsveld-Jellema
Anna Hemstra-de Jong
Hendrik-Dirk van der Bijl
Ulbe Dijkstra
Jan van der Leij
adviseur

Secretariaat:
Stationsweg 7
9001 ED Grou
tel. 0566 - 622167
e-mail adres:
b.hooghiemster5@upcmail.n1
Bankrelatie:
1092.48.570

Het ontwerp en verder informatie kun je ook

vinden op de volgende pagina:
www.pbgrou.nl/pagina/34/muziektent.html
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„GEIMENGD KOOR”
TE GROUW.,

REGLEMENT.
Art. 1.
Het doel der vereeniging is het in standhouden van een plaatselijk Gemengd Koor.
Art. 2.
Het Koor telt werkende leden. De leden
hebben zich te onderwerpen aan het oordeel
van den directeur en zijn verplicht de repetities
trouw bij te wonen.
Art. 3.
Zij, die lid van de vereeniging willen
worden, moeten de leeftijd van zeventien
jaar bereikt hebben.

2

3

Art. 4.

verkiezingen van de bestuursleden plaats
vinden, rekening en verantwoording over de
financiën wordt gedaan, verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen jaar en verdere
zaken de vereeniging betreffende in behandeling komen.

Ieder, die ophoudt lid der vereeniging te
zijn, hetzij uit eigen beweging of daartoe
genoodzaakt, verliest zijn rechten op de kas
en eigendommen der vereeniging en is verplicht achterstallige contributie te betalen
tot de datum van opzegging.

Art. 9.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, die hun
functies onderling verdeelen.

Benoemingen geschieden bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Is geen meerderheid verkregen, dan volgt een tweede vrije
stemming, daarna een herstemming.
Bij herstemming wordt gestemd op de
beide personen, die de meeste stemmen hebben
gekregen. Bij staking van stemmen beslist
het lot. Stemmingen over personen geschieden
schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 7.

Art. 10.

Bestuursleden worden op en door de algemeene vergadering gekozen voor den tijd
van drie jaar. Ieder jaar treden één of meer
bestuursleden af volgens opgemaakte rooster
en zijn terstond herkiesbaar. In een tusschentijds opengevallen plaats zal zoo spoedig
mogelijk worden voorzien.

Bij aanneming van een nieuw lid wordt
het oordeel van den directeur gevraagd en
beslist het bestuur.

Art. 5.
Tijd en plaats der repetities worden vastgesteld door bestuur en directeur.
Art. 6.

Art. 8.
Zoo mogelijk in de maand Februari wordt
een algemeene vergadering gehouden, waarin

Art. 11.
Een lid, dat door ziekte of andere omstandigheden, gedurende langer dan dertien
achtereenvolgende weken verhinderd is de
repetities bij te wonen, betaalt dertien weken
contributie en is vervolgens gedurende zijn
afwezigheid vrij van betalen

4
Art. 12.
Veranderingen in dit reglement kunnen in
de algemeene vergadering worden aangebracht door het bestuur of op verlangen van
minstens 1 /3 van de leden der vereeniging,
wanneer hiervan vooraf kennis wordt
gegeven en met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Art. 13.
In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemeene
vergadering den 4 Febr. 1936.

Het Bestuur:
R. B. BOUMA, Voorzitter.
M. VAN STRALEN, Secretaresse.
G. PEEKEMA. Penningmeesteresse.
A. STOBBE—ELZINGA.
P. SIETEMA Jr.

****

*******

*******

*******

*******

*****

VAN HET

GEMENGD KOOR te GROUW
Directeur: JOH. GORTER,

IN DE DOOPSGEZINDE KERK,
met medewerking van de Heeren JAC. GORTER,
fluit, C. HOEKEMA, piano, B. BOUMA, viool,

op ZONDAG 14 APRIL, 's avonds 8 uur.
1,9

1. Dialogue, Franz Drdla
Chanson triste, P. Tschaikowsky

Piano en viool.

2. Avondstond
Het Russische Vesperkoor . .

Koor.

3. Fantasie pastorala hongroise,
F. Doppler

Piano en fluit.

4. It Jounklokje
Zomeravond
5. Si j'étais Roi, ouverture, A. Adam,

Koor.

6. Aan den schoonen
blauwen Donau

Koor.

7. Serenade, Frans Drdla
Adagio uit Konzert No. 3,
W. A. Mozart

Piano en viool.

8. Gebed
Verlangen naar de Lente. . .

Koor.

Piano en viool.

Piano en fluit.
9. Sonate, L. v. Beethoven . . . .
Piano, fluit, viool.
Serenade, Titl
10. Gebed. (Beroemd Largo)
v. Handel

Koor.

AVONDSTOND.
G. Nienhuis.

W. Metz.

De zon zonk weg na 't levenwekkend stralen,
En 't avondrood bracht nog een laasten groet.
Straks zien wij weer de held're sterren pralen,
Zij blikken ons vertroostend tegemoet.
Straks bannen w' alle zorgen,
En slapen tot den morgen.
0, dat dan ieder ruste wacht'!
Goeden nacht! Goeden nacht!
De zilv'ren dauw daalt neer op weid' en velden,
't Gevederd koor zoekt rust in 't stille woud,
Om morgen weer des Scheppers lof te melden,
Als 't zonnelicht herrijst met sprank'lend goud.
Na 't ingespannen werken,
Zal ons de nachtrust sterken.
De slaap hergeeft ons nieuwe kracht,
Goeden nacht! Goeden nacht.
Straks spreidt de nacht zijn vleug'len over d' aarde,
De scheem'ring hult reeds 't woud in 't wazig kleed.
De tijd van rust, van zoo onschatb're waarde,
Verkwikt ons dra, na 't werk dat .ieder deed.
Wij blijven vol vertrouwen
Op Godes zorgen bouwen.
Nooit faalt Zijn liefde, Hij houdt wacht,
Goeden nacht, Goeden nacht.

HET RUSSISCHE VESPERKOOR.
V. Dalberg.

Dimitri Bortnianski.

Hoor de golven dragen bevend,
Zacht en rein het vesperkoor
Naderbij, steeds nader zwevend,
Zwelt het machtig voor ons oor:
Jubilate, Amen.
Verder, steeds en verder bevend,
Zachtkens sterft het uit voor 't oor:
Jubilate, Amen.

Nu als maanlicht golven ruischen,
Aan het strand, zoo klinkt het lang,
Dan als woeste golven bruisen,
Klinkt het golvende gezang:
Jubilate, Amen.
Hoor, zooals de golven ruischen,
Aan het strand, zoo sterft het uit:
Jubilate, Amen.

IT JOUNKLOKJE.
H. A. Otter.

K. Molenaar.

't Wirdt stil, 't wirdt stil wer op 'e wide wrâld,
It sintsje, it sintsje sinkt wer wei, wer wei
It skimert wer oer lân en wrâld,
De joun komt for 'e dei.
't Wirdt stil, 't wirdt o sa stil oer 't fredich gea,
En 't klokje, it klokje ropt tis ta, ropt its ta:
Rést séftkes jimme wirge lea,
Jim moatte rst wer ha.
Elk lit, elk lit nou wer it wirk stean,
As 't klokje, as 't klokje jountiid liedt, jountiid liedt
Den kin me wer nei hûs ta gean
En iitrêste o sa swiet.
Ja rêst, ja rêst nou fen dyn soarch en lest
Yn stille, yn stille donk're nacht;
It klokje tingelt dy to rëst
Yn wonderswiete pracht.

ZOMERAVOND.
Jan Kroonenberg.

Op aarde en aan den hemel
Wordt het zoo stil, zoo stil,
Wijl na het daggewemel
Nu alles slapen wil,
De zon vergiet als groete
Haar laatsten stralenstroom;
O wereld aan m'n voeten,
Droom thans uw zoetsten droom.

Franz Abt.

En d' aard sluit stil nu d' oogen,
Haar hart slaat vredig zacht.
Want hoog aan 's hemels bogen
Daar houden de sterren wacht!
En 't koeltjen in de boomen
Voert dan m'n bede mee:
0 God! laat m' ook nu droomen,
Schenk m' óók Uw rust en vreê.

AAN DEN SCHOONEN BLAUWEN DONAU.

II
De nimfen van uw klaren stroom
Zacht murm'len als in zoeten droom
Van al het schoon' door u aanschouwd,
Zoolang over u de hemel blauwt.
U werd sinds overouden tijd
Zoo menig dankbaar lied gewijd:
Uit onzer harten vollen drang
Rijst u ter eer ook onze zang
Toef lang dan bij Weenen, o vloed!
Het mint u van harte zeer!
Gij vindt nooit, waarheen ge u ook spoedt,
Een tweede Weenen meer.

R. van den Helder.

T
Donau, zoo blauw!
Door wazigen dauw,
Glanst wijd uw vloed:
Wees ons gegroet!
Uw zilv'ren band
Knoopt land aan land,
En vroolijke harten kloppen
Aan uw betoov'rend strand.
Ginds van 't Zwarte Woud
Stort ge uw waat'ren stout,
Spreidt uw zegen allerwegen;
Oostwaarts breekt ge u baan,
Roept uw broeders aan,
Stengelt ze allen saâm in Eendrachts naam.
Burchten, grijs bemost,
Heuv'len groen beboscht,
Groet ge in 't klaatren
Van uw waat'ren;
En der bergen krans,
Hel in morgenglans,
Spiegelt zich in uwer golven dans.

Hier vlamt door leed noch zorg gebluscht,
Het vuur der vreugde en blijde lust;
En 't schallend lied uit Weenen's mond
Wekt echo's door heel het wereldrond.
III
Gij kent voorzeker uw broeder den Rijn:
Aan Zijne oevers wast d'edelste wijn;
Daar ook staat bij dag en bij nacht,
De vaste trouwe wacht.
Benijd die kostelijke gave hem niet;
Aan uwe boorden bloeit heerlijk het lied;
Hier &k waakt een krachtige hand
Voor 't heil van 't Vaderland.
Daarom weest één van zin,
Houdt hoog de broedermin!
Sterk ook in droeven tijd,
Moedig in harden strijd!
U, lachend Donaustrand,
Blijft steeds ons hart verpand!
U zij te allen tijd,
Ziel en zin gewijd!

Iv
Het scheepje glijdt op de golven zoo zacht,
Stil is de nacht,
Slechts liefde houdt wacht.
De schipper fluistert zijn liefste in 't oor,
Dat lang reeds zijn hart haar verkoor.
o Hemel, zie neder op 't minnende paar,
Waak over hen in dreigend gevaar!
Nu drijven zij verder in zaligen vree:
Scheepje, 't geluk vaar' steeds mee!
Jeugdig bloed,
Frissche moed,
0, gelukkig leeft
Wie ze beide heeft!
Liefde's macht,
Jonge kracht
Hebben 't hoogste op deez' aard' volbracht.
V

GEBED.
V. Dalberg.

Dimitri Bortnianski,

Ik bid U aan, o macht der Liefde
Die zich in Jezus openbaart.
Gij nacht, die harde rotsen kliefde
En slechts door Christus moog'lijk waart.
Ik wil niet meer aan mij slechts denken,
Maar immer and'ren vreugde schenken.,
Lof zij des heil'gen Jezus namen,
Waarin ner Liefde bron ontspringt.
Vanwaar hier alle beekjes kwamen
Waaruit de zaal'ge schare drinkt.
Hoe brengen zij hun offeranden,
Hoe blijde vouwen, zij de handen.
Een bede, in Uwe heil'ge namen
Verteedert immers 't Vaderhart,
Daar vindt ik louter ja en amen
En troost en heil voor mijne smart.
O richt tot hem dan Uwe bede
Sterv'ling gij vindt bij Hem slechts vrede.

Zingt dan een vroolijk, een tintelend lied,
Waarin 't hart al zijn levensvreugd giet,
Dat de zielen stormend verwint
En in hechte eendracht verbindt.
Roemt de schoonheid, de wijsheid, de kracht!
o Weenen zij hulde gebracht!
Gij vorstinne, lauwergekroond,
Die in 't rijk der Kunst stralend troont.
Weener bloed!
Brengt den laatsten groet
Onzen Blauwen Donau, den heerlijken vloed!
Wat de tijd
Ooit ook breek' of slijt,
Onze trouw houdt stand,
0, mijn dierbaar Donaustrand!

VERLANGEN NAAR DE LENTE.
Jo van der Stap.

H. W. de Wolf.

Nu zijn de bruine, dorre blâren
Weer dwirr'lend, dwarr'lend heengevaren
In snelle overhaaste vlucht.
En waar de winter is gekomen,
Daar heffen bladerlooze boomen,
Hun naakte armen in de lucht.
En 't is m' of uitgestrekte armen,
Den hemel smeken om erbarmen
Om Lentewind en zonneschijn.
Ja 't is als of uit tak en twijgen
been stille bede op wil stijgen:
0, laat het spoedig, spoedig Lente zijn.

GEBED (Beroemd Largo).
Bewerking van P. Martin Zijderlaan.

G. F.

0 Heer, o liefd'rijk God, zie mij voor U gebogen
Heb met mijn droevig lot meedoogen !
Gij die ook zondaars hoedt vanuit den Hoogen
Wees door mijn tranenvloed bewogen.
0, toon m' Uw aangezicht, Schijne Uw genadelicht.
Dat ook een liefdestraal mij in 't harte daal.
0 Heer, deez' donk'ren nacht, Wil mij toch niet begeven!
0 steun' Uw liefdemacht, Mijn streven
Uw wil is dan de wet, waarnaar 'k zal leven;
Zij 't soms met wanklen tred, En beven:
Steeds zal 'k Uw paden gaan, Haters en hoon weerstaan,
Als slechts Uw aangezicht, Mijn ziel verlicht.

DAMES koopt Uw

Hoeden en Pelterijen
bij JAM BOUMA te Grouw
Het Goedkoopste en Soliedste adres.
Ook voor de Friesche kap.

:- Tabak-, Sigaren- en Sigarettenmagazijn

A. J. van Stralen

S. B. VISSER - GROLIW
Grouw „Bierhalle" en Vergunning enz.

SPECIAAL ADRES VOOR PRIMA KWALITEIT

- HANDWERK SIGAREN

Verkrijgbaar
DE ECHTE GROUWSTER BEERENBURG.

4.42(1,e1

PRIJS 15 CENT.

91
Bond van Gemengde Zangkorenin Friesland
(Goedgekeurd bij Kon. Besi, van 3 Maart 1914)
en

TERREIN-COMMISSIE (groene roset).
E. WESTER.
F. SMIT.
J. GORTER.
J. v.d. MADE.
J. MULDER.
J. NIEUWENI-IUIS,
T. H. DIJKSTRA.
D. DE VRIES.

Vereen. v+ Vreemdelingenverkeer - Grouw
PROGRAMMA en
TEKSTBOEKJE
van het

Groot Zangersfeest~Concours

COMMISSIE BAL-CHAMpËTRE (rose roset),
J. SCHEFFER.
G. J. L. MAAS.
L. G. LIJKLES.

op ZONDAG 20 JUNI 1926
te GROUW
Entrée f 0.50
Aanvang 1 uur

l

BESTUUR V. v, V. (witte roset).
J. N. MULDER.
N. NAMMENSMA.
K. J. TERPSTRA.
H. B. HALBERTSMA.
J. DOKTER.

LM

J

I

HET GOEDKOOPST ADRES VOOR DE
LEVERING VAN TEKSTBOEKJES,
FEESTGIDSEN, PROGRAMMA'S ENZ.
IS DE

ELECTRISCHE DRUKKERIJ
VAN

GERBEN BROUWER
VERLENGDE DRACHT 330 - T.O. DE ,,KOORNBEURS"

-

HEEREN VEEN
VRAAGT PRIJSOPGAAF

R
Manufacturen - Bedden - Dekens — Karpetten - Vloerzeil enz. -.

Schoenenmagazijn - Grouw 1

Vraagt Aupings staaldraad gezondheidmatrassen
Aanbevelend,

RUIME KEUZE IN
PRIMA SCHOENWERK

D. LOOIJENGAt.

VRAAGT SPECIAAL MONTA-WERK
Mach, Reparatie-Inrichting netjes en billijk
Het adres voor Zeil- en Sportschoenen
Aanbevelend,

.

L

G. D. DE VRIES, Grouw

TJ. VAN DIJK - GROUW

H. VAN STRALEN

1

Het GOEDKOOPSTE adres voor:

Ijzerwaren, Gereedschappen
en Huishoudelijke Artikelen

HOTEL ,,L A N D S WELVAREN"
GROUW

-

M. KOLDIJK - GROUW
M.

TEL. 6

Steeds ruim voorzien van

Rund- en Varkensvieesch

Gelegenheid tot Dineeren

Diners vanaf fl.75

I

FIJNE GESNEDEN VLEESCHWAREN, ROOKVLEESCH, HAM, BOTERHAMWORST ENZ. ENZ.

Groote gezelschappen vooruit
bestellen s.v.p.

-

H. ten Brink
Handel in

Uurwerken, Goud en Zilver.
Reparatie-Inrichting

Aanbevelend,

VAN STRALEN.

G. J. ADEMA
DRO GISTERIJ ARTIKELEN
EAU DE COLOGNE No. 4711 - COMESTIBLES ENZ.

HET BESTE ADRES IN:
KRUIDENIERSWAREN
SIGAREN
TABAK
CHOCOLADE EN SUIKERWERKEN
S—:
DROGISTERIJEN
BISCUITS
WIJNEN - LIKEUREN ENZ. ENZ,
Aanbevelend,

E. A. KERKHOF ~ Grouw
SALON VOOR VERVERSCHINGEN
BANKETBAKKERIJ

J. J. DE JONG, Grouw

G. SELDENRUST - GROUW

AANBEVELEND.

Vraagt Heinekens Bieren en Limo-

Chocolade, Biscuits en Suikerwerken naders uit de Mineraalwaterfabriek
van
Kruideniers- en Grutterswaren enz.

B. HEIDA

GROUW

WED. JOH. v. d. ZWAAG GROUWRatsma's BazarAKKRU11
HET ADRES VOOR

SIGAREN

- CIGARETTEN EN TABAK

GROUW

Het adres voor:

Huishoudelijke- en Luxe Artikelen-'
Kinderspeelgoed enz. enz.
Aanbevelend, P. RATSMA
13

Repetitie samenzang 12 uur.

PROGRAMMA

Aanvang 1 uur.

WELKOM van den Voorzitter V. v. V. te Grouw.
OPENING door den Bonds-Voorzitter.
Muziek van Apollo te Grouw.
CONCOURS.
4de Afdeeling.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
2

NAAM.

PLAATS.

DIRECTEUR.

Anjum.
D. Wiersma.
Vriendenkring
Oosterlittens. P. de jong.
Onth, Koor
W. T. v.d. Meulen.
Oef. kweekt kunst Hemelum.
W. T. v.d. Meulen.
Jan Nieuwenhuis Koudum.
3de Afdeeling.
Mevr. Dijkstra-Keuning
Us Sjongen
Ureterp.
G. Venstra.
Zang en Vriendschap Beers.
?
Wáldsang
Oudeschoot.
Dokkum.
Van de Water.
Kerkkoor
H. Sitters.
Zanglust
Bergum.
G. Venstra.
Tot Nut en Genoegen Boksum.
Beetsterzwaag. K. H. Popping.
Kerkkoor
F. Krips.
Wommels.
Helje op
Us Sjongen
Joh. v.d. Meulen.
Wier.
Rottevalle.
Mevr. Mulders.
Ons Genoegen
Surhuisterveen. J. v.d. Horst.
Harmonie
Oranjewoud. G. v.d. Zwaag.
Woudklank
Mevr. Steenbeek.
Winsum.
Kerkkoor
Molkwerum. W. T. v. d. Meulen.
Molkwerum
P A U Z E. (Muziek van Apollo).
SAMENZANG.
2de Afdeeling.
?
Gemengd Koor Franeker.
H. Wartena.
Frisia cantat
Stiens.
Leeuwarden. W. de jong.
Leeuwarden
K. Molenaar.
Sneek.
Morgenrood
Onth. Koor
Akkrum.
Freerkstra.
Leeuwarden.
Excelsior
?
Leeuwarden. K. Molenaar.
Onth. Koor ___
le Afdeeling.
H. J. Kooistra.
Gemengd Koor Warga.
J. Gorter.
Gemengd Koor Grouw.
L. de Rook.
Lemmer.
Excelsior
Bekendmaking: Uitslag.

Welwillend beschikbaar gesteld zijn de volgende
eereblijken :
Een VERGULD ZILVEREN MEDAILLE door de H.H.
N. N AM M ENSMA, burgemeester van Idaarderadeèl.
J. N. MULDER, voorzitter Feestcommissie.
H. B. HALBERTSMA.
K. J. TERPSTRA.
D. DE VRIES.
D. BUURMA.
L. G. LIJKLES.
TJ. H. DIJKSTRA.
S. A. SCHOUSTRA, allen te Grouw.
„F. F. F." (Foriening for Folksformaken)
GEMENGD KOOR.
IJSCLUB.
FIRMA VAN DER MADE & DE VRIES, eveneens
allen te Grouw.
Een ZILVEREN MEDAILLE door de H.H.
A. FOLKERTSMA.
H. H. NIJDAM.
G. J. L. MAAS, allen te Grouw.
ZEILVEREENIGING „FRISIA" te Grouw.
Terwijl een BRONZEN MEDAILLE is beschikbaar gesteld door het „ARBEIDERS ZANGKOOR" te Grouw.
Door het HARMONIECORPS „APOLLO" is een ZILVEREN LAUWERTAK aangeboden die het eigendom
wordt van de vereeniging, die op het Concours het hoogste
aantal punten behaalt.
3
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Gouden jAileum
Gemengd Koor
De flach op'e toer sneontomoarns wie
al in teken, dat der hwat bysfinders to
rédden wie yn Grou. It wie de earste dei
fan de bitinking fan it gouden jubileum
fan it „Gemengd Koor".
De middeis wiene bistjfir en leden yn
de greate seal fan Oostergoo gearkommen, dér't de resepsje hálden waerd.
De foarsitter D. Atema bigoun mei in
wurd fan wolkom, yn it bysfinder oan
it earelid Ds. C. P. Hoekema. Hy fortelde eat fan de skiednis fan it koar, dat
fintstien is nei oanlieding fan de findergong fan it greate skip „Titanic" op 15
april 1912. De kapel fan dit skip spile,
doe't it skip al sinkende wie it: „Nader
mijn God tot U". Dit makke op'e wráld
sa'n yndruk, dat dit liet oeral spile en
songen waerd. Ek yn Grou wie der in
klubke dy't it ynstudeare en dat wiene
de froulju C. Hoekema-Haites, G. Uilkema, G. de Visser, S. Bouma en A. de Visser en de manlju B. H. Gorter, H. J. v. d.
Goot, G. de Vries en Tj. de Vries.
Op 5 maeije songen se dit liet by in
tsjinst en fit dit koarke is it Formanjekoar oprjuchte, dat nou dan Mingd
Koar is. Earste dirigint wie J. van Stralen, letter is J. H. Gorter de man wurden en bleaun oant 1945 ta. It koar
waerd greater en die mei oan konkoursen hwéryn hja yn de heechste klasse
kaem. Mei de Formanje bleau de ban,
omt dér noch jimmer repetearre wurdt
en men op de earste Krystdei syn meiwurking oan de tsjinst forlient, hwérby
dan ek al fyftich jier lang it „Ere, zij
God" songen is. Nei '45 krije wy dan de
perioade mei Kor Ket, dy't fan de konkoersen 6fstapte en oare doelen mei it
Koar bie, dy't hy ek birikt hat. It Koar
kaem mear op de foargroun troch meiwurking oan bilangrike fitfieringen sa
as de Jonkerboer yn de Harmony, hwér
ek de Ken. famylje oanwézich wie. De
fitfiering fan de Psalmus Hongaricus
fan Kodály, by it earste lustrum fan it
Frysk orkest, mei it Bachkoar, Bonifatiusbitinking to Dokkum, Fryske dei yn
it Konsertgebou to Amsterdam en sa
fierder.
Hwat it koar oan dizze dirigent to
tankjen hat is net yn wurden to sizzen.
4 .Pes,o+4,11,..1.-•
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TI All

God tot U" en de ôfl»rlding fan in tsjerkeraem. Op de eilterkant stie de opdracht.
Dérnei spruts hy noch in persoanlik
wurd ta de foarsitter dy't hy freon Douwe neamde. Men docht dat hjir net sa
gau, sei hy, mar yn dit gefal wie de forhálding sa dat dit wol koe. Hy hie foar
de foarsitter de greatste biwfindering.
Dizze dochs moast impressario en ma-

111~111111~~1•11111111~1111111~11

sjongende firma neamd. Ek de &frekkenjounen yn de Bierhalle wiene hichtepunten yn it koarlibben. Mar binammen
joech Ds. Pasma in skets fan Johannes
Gorter, de ienfáldige seilmakker, dy't
ginder dat hy hwat leard hie de jefte
hie om in koar to lieden en sjonge to litten dat elk sei, dat is sjongen.
De president tsjerkfáld fan de greate
tsjerke, de hear B. J. de Leeuw, wiisde

Klisjee Ljouwerter Krantel

As kedo bea hy in foarsittershammer
oan.
Foar it provinsiael Anjerfouns spruts
de siktaris hjirfan, de hear A. Holkema
fan Ljouwert. Hy wie der wis fan dat
de subsydzje oan dit koar histeed goed
to plak komma soe en sei ta, dat finforskillieh as hja oan bar wiene of net, hja
dit jier subsydzje knie soene.
Jammer genéch fordfitste de ponghálder, Tsj. Feenstra, dat it dit jier krekt
it subsydzje-jier wie. Mar hwa wit, komt
der noch hwat by, wy ha goede hoop.
De hear Deinum sei, noch djip finder
de yndruk to wézen fan de nobele geste
dy't him hjir werfearn wie. It jowt in
bán tusken fis gemeenten hwerfan Wfinseradiel sokke treflike ynwenners oan
Idaerderadiel Ofstean moast. Djip wie ek
syn yndruk west doe't by it bitinken

nager tagelyk w'èze. Hy moat mei takt, derop dat de tsjerkfálden, sa as nou byl
tawijinge en ftthalden it koar liede. Ge- sokke fitfieringen jimmer ré wiene de•
lokkich dat der in hoop humor by to pas tsjerke hjirfoar 6f to staan. Hy is blyd,1
kaem, tominste de 'weke hwér't syn frou dat der yn dit doarp sokke goede forhál-1
stiet, skynt op dit !!:ebiet hiel hwat to dingen binne. Koar en doarp hearre by-,
elkoar, lit fis hjir yn de fordielde wráld;
barren.
!
Ds. Pasma wie bb'id ek in fitnoeging in stikje eigen mienskip yn stán h tde.'
krigen 'to havvwc.m.,
jiCh sier lang hie
De hear Bethlehem spruts foar „.
hy mei it koar opw itke. Gelokkich hat elkoar Ten" en bea syn lokwinsken namdit koar it fithálde. . De measte sjong- mens dit koar oan.
forieningen dy't der eren oprjochte binne, hálden it fakentiids net langer fit as De foarsitter biandere elke sprekkeri
oan it jierlikse fitstupke mei de stoom- apart en dat barde meastal op humoristyske wize, sadat it wol in fleurige reboat.
sepsje wie. De hulde, dy't him persoanNeist it sjongen fan it liet fan it lik brocht wie, brocht hy oer up dy fan
neamde liet by de findergong fan de syn meibistjfirsleden. '
Titanic wie ek de ynfiering fan in nije
sangbondel, de saneamde Leidse bundel Bfiten de sprekkers om wie der ek
oarsaek fan it ynstánbliuwen fan it nochal bilangrike figuren. Sa seagen wy
koar west. Der is yy Grou in bulte son- de hearen Schippers en Alfred Salten,
gen, v. d. Made en De Vries is wolris de dy't it bistifir ek lokwinsken.

Beia Bart5k. Wij moeten echter opmerken dat deze moderne werken technisch

en dit vooral voor een amateurkoor, bijna niet uit te voeren is. Ondanks dit
heeft het Grouwster Koor onder leiding
van Bram Feenstra toch de moed gehad dit in studie te nemen en op bijzonder fraaie muzikale wijze naar voren
gebracht. Wij hopen, dat het koor in de
toekomst meer dergelijke muziek op
haar repertoire zal nemen en er toe wil
bijdragen een groter publiek de schoonheid hiervan te leren kennen.
Na de pauze werden enkele Friese liederen ten gehore gebracht. Voor veel
concertbezoekers zal het niet de eerste
keer geweest zijn, dat ze een vertolking
van dit genre door het Gemengd Koor
hoorden. Wat de uitvoering betreft,
kunnen we heel kort zijn. De liederen
werden op een technisch zeer goede en
een muzikale, gevoelige wijze uitgevoerd. Graag zouden wij echter zien, dat
het koor nog eens de gelegenheid krijgt,
met meer muziek van hedendaagse Friese componisten naar voren te komen.
Wij willen besluiten met ons respect
uit te spreken voor dirigent en koor
voor de wijze waarop ze de Missa Brevis
van Kodaly in Friesland geïntroduceert
hebben.
De orgelbegeleiding van de heer J. W.
j. S.
Boeijenga was voortreffelijk.
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kaem. Mei de Formanje bleau de bán,
omt dér noch jimmer repetearre wurdt As kedo bea hy in foarsittershammer nager tagelyk wéze. Hy moat mei takt, derop dat de tsjerkfálden, sa as nou
tawijinge en iithalde it koar liede. Ge- sokke -átfieringen jimmer ré wiene
en men op de earste Krystdei syn mei- oan.
wurking oan de tsjinst forlient, hwérby
Foar it provinsiael Anjerfouns spruts lokkich dat der in hop humor by to pas tsjerke hjirfoar i3f to stean. Hy is bi:
dan ek al fyftich jier lang it „Ere, zij de siktaris hjirfan, de hear A. Holkema kaem, tominste de h eke hwér't syn frou dat der yn dit doarp sokke goede forh
God" songen is. Nei '45 krije wy dan de fan Ljouwert. Hy wie der wis fan dat stiet, skynt op dit Jebiet hiel hwat to dingen binne. Koar en doarp hearre 1
elkoar, lit is hjir yn de fordielde wri
perioade mei Kor Ket, dy't fan de kon- de subsydzje oan dit koar bisteed goed barren.
Ds. Pasma wie WO ek in iitnoeging in stikje eigen mienskip yn stán h" 11
koersen «stapte en oare doelen mei it to plak komme soe en sei ta, dat finfor+o
uh ar lang he De heer Bethlehem spruts foar „.
Koar hie, dy't hy ek birikt bat. It Koar skillich hja oan bar wiene of net. hja
hy mei it koar opw ke. Gelokkich hat elkoar Ten" en bea syn lokwinsken nai
kaem mear op de foargroun troch mei- dit jier subsydzje krije soene.
wurking oan bilangrike átfieringen sa Jammer genéch fordátste de ponghál- dit koar it áthálde De measte sjong- mens dit koar oan.
as de Jonkerboer yn de Harmony, hwér der, Tsj. Feenstra, dat it dit jier krekt forieningen dy't de ren oprjoehte binek de Ken. famylje oanwézich wie. De it subsydzje-jier wie. Mar hwa wit, komt ne, hálden it fakentii s net langer át as De foarsitter biandere elke sprekli
oan it jierlikse fitst ke mei de stoom- apart en dat barde meastal op humor
átfiering fan de Psalmus Hongaricus der noch hwat by, wy ha goede hoop.
tyske wize, sadat it wol in fleurige i
boat.
fan Kodály, by it earste lustrum fan it
De hear Deinum sei, noch djip Ander
sepsje wie. De hulde, dy't him persoa
Frysk orkest, mei it Bachkoar, Bonifa- de yndruk to wézen fan de nobele geste Neist it sjongen fan it liet fan it lik
wie, brocht hy oer op dy
tiusbitinking to Dokkum, Fryske dei yn dy't him hjir werfearn wie. It jowt in neamde liet by de ndergong fan de synbrocht
meibistifirsleden.
it Konsertgebou to Amsterdam en sa bán tusken ás gemeenten hwerfan Wfin- Titanic wie ek de ynfiering fan in nije
sangbondel,
de
sanegimde
Leidse
bundel
fierder.
Bfiten
de
sprekkers
om wie der
seradiel sokke tref like ynwenners oan
Hwat it koar oan dizze dirigent to Idaerderadiel Mstean moast. Djip wie ek oarsaek fan it ynsianbliuwen fan it nochal bilangrike figuren. Sa seagen N
tankjen hat is net yn wurden to sizzen. syn yndruk west doe't by it bitinken koar west. Der is yn Grou in bulte son- de hearen Schippers en Alfred Salt(
Nei it forstjerren fan Ket is dan nou fan syn ambtsjubileum it koar nei Wyt- gen, v. d. Made en De Vries is wolris de dy't it bistgir ek lokwinsken. °
de hear Bram Feenstra dirigent. Under marsum tein wie om him dér hulde to
syn lieding binne der hiel hwat opna- bringen. Dit hat in geweldige yndruk nn
men makke foar de Rono en de Vara, him makke. E4 hwat hat hy faek mei it
faek en op forskate plakken hat it koar koar of in diel derfan op stap west, hwat
songen by de Eeltsje Halbertsmabitin- ha hja meielkoar wol net bilibbe! Hy
bea de foarsitter in hiel moaije plakette Sneintomoarn wie der yn de Forman- ten net fan allegearre, hert en siele bi
kingen.
i.
Oan it Halbertsma- en it Troelstrade- oan mei in átbylding fan de Grouste je i
n tsjerketsjinst nei as foargonger it ne dan sichtber, it sjongen is dan in m
toer
en
dérby
de
wurden
„In
Gouden
klamatorium is meiwurke -einder lieding
arelid Ds. C. P. HoSkema fan Heem- dium tusken ás en God.
fan Alfred Salten. Dit binne \inkelde tsjoar, forbynt Grou en it koar".
Foar fyftich jier hat hy ek by hi
tede.
hichtepunten it it bistean fan it koar.
thás it liet: „Nader, mijn God tot I
Foar V.V.V. spruts de hear Smits. Hy
Jildelik hat it koar der wolris min hie fan it Koar jimmer alle meiwurking Hy bigoun mei de ciednis to fortellen sjongen heard en hy biskéget it as hwo
foar stien. Gelokkich binne der minsken fulderfoun. It sizzen fan de Romeinske n de ramp mei d „Titanic", in skip hiel bystinders, dat hy dat nou hjir wo
yn Grou, dy't jierliks in bilangrike stipe skiedskriuwer Frisia non eantat giet a sterk, dat de ma.„:kers derfan seine, hearre mei. In libben lang is der troc
jowe. De gemeente stipet ek hwat hja nou net mear op, hy hie wol fintdutsen at God sels it net tel sinken bringe koe. it koar utering jown oan lis leauwe
kin. Der is ek tige meiwurking fan de dat'e Friezen in eigen skat fan ferzen Mei it forgean fag dit skip waerd it Wy hoopje, dat wy dat lofliet noch lan
dfimnys en de tsjerkebistjáren.
hiene. Hy oerhandige de foarsitter in9e ieuske bitrouwen yn de foarátgong yn en bitten Grou hearre meije. Wy bil
ek tuskuord, hwat him yn de wráld- ne mei it koar, it koar is mei -Cis.
De foarsitter seach de takomst dan ek envelop mei ynháld.
kriich
noch fuortsette. F-orskriklike toa- Ek dizze tsjinst joech it koar syn me
mei moed tomjitte.
Foar de Bachforiening fan Ljouwei i
ciielen
t
In lange rige sprekkers krige doe it spruts ek in offurdige. Hy naemde noc erte ha him op dit skip éfspile, hûn- wurking. Hja hawwe songen it „Reco]
n binne fordronken. De kapel fan dare", it „Nader, mijn God bij U" e
wurd. As earste, boargemaster Walda. it meielkoar sjongen fan de Psalm it skip
soe doeit liet: „Nader niijn
- God „Simsons Jubel".
Hungaricus,
by't
bitinken
fan
it
ear
Hy neamde it koar in tige bilangrike
tot
U"
songen
ha. Dit stiet net fést, mar
lustrum
fan
it
Frysk
orkest.
pylder fan it kulturiele libben yn dizze
waerd wol foar wier oannommen en fan In tsjinst dy't ás lang bybliuwe si
gemeente. Hy hie wol bitrouwen dat it
v. d. Wyk spruts foar Apollo. Yn - gefolgen waerd it liet doe oeral ynstukoar -ander lieding fan de hear Feenstra der dagen ha wy noch wol ris h*at
dearre en songen. Op 5 maeije 1912 song
ek de kommende jierren syn plak wol elkoar dien, sei er. Barst it hele or t, in koarke it liet by in stjinst ander
skjinmeitsje soe. Hy seit ta de efterstal- dan der wer hwat by wei en op't st dûmny Ens. It binne fremde wegen, as
PUROL-POEDER
lige subsydsjes át to 'biteljen en kaem ek bleaune der in pear blazers oer, e
men bitinkt, dat troch it forgean fan dit
noch mei in mandaet yn in sláf oan. wiene dan ek noch fiersten to sterk ar skip hjir in koar oprjuchte is. It is hjoed
sadat dizze earste jefte al goed wie. Dér- nettsjinsteande dat, winske hy it oar in dei fan feest. Doch wolle wy iiet neineist hie hy ek foar de hear Deinum alle goeds en hie ek in sláf mei áld litte, dejingen to bitinken, dy't yn ear- JUBILEUMCONCERT
wat, dy't sa faek mei it koar der op át meikrigen.
der tiden by it koar heard ha en nou forvan het Gemengd Koor.
west hat. Hy bineamde him as: „Freon
Muzikale vertolking van Kodaly
ker. stoarn binne. Der ha foar dit koar ek
Jan
de
Wal
wie
de
folgjende
sp
fan Grou" en rikke him in sierlik jiskeMissa Brevis hoogtepunt uit h(
1 op oaren west. Euphonia bygelyks en Harbakje, makke troch s koperslagger ta It hie Mem ergere dat hja alho ane- mony en it skoalbernkoar fan master
programma.
sok
heech
peil
steande,
soms
op
De hear Deinum sei, dat hy der stil fan
Bos. Grou is jimmer in doarp west dér't
omwie, dit hie er net dreame kind. Hy wea- kistjes stean moasten te sjonge e tiid in bulte songen is, mar mei dit koar is Het Gemengd Koor heeft zaterdag
net to fortinderstellen, hwat der dat hy as timmerman in hoop
ge
Grou forneamd wurden. It is mei sjon- avond jl. ter gelegenheid van haar vijl
wol net barre kind hie as er net ta freon, hie, hie er nou hwat bankje akke gen sa, dat de minske him dan better tigjarig bestaan voor een geheel gevul
mar ta freondinne fan Grou bineamd hwerfan hy nou ien oanbea.
doar to uterjen. It mei elkoar sjongen de St. Pieterskerk een stijlvol concer
gegeven.
wie.
Ds. Keuning fierde it wur oar de tilt de minske op fit syn deistich bistean
k
oanta heger libben, eat dat fan heger oarder
Het koor opende met Virga Jesse val
Mefr. Keuning forstie dizze wink en tsjerkerie fan de Formanje, d
bileanne de hear fan Deinum noch mei wézich wie. De forstánháld. tusken is. Sels de dimmene Fries uteret him al- Bruckner. Van deze compositie, waarii
altyd hiel yn it sjongen en docht der sels syn veel tere gedeelten voorkomen, werd
in flitsje, hja die dat ek, sei hja der by, koar en minniste gemeente
omdat hja fit deselde gemeente kamen. goed west en hja binne it koa e tank- bilidenis yn. It is elk net jown om in een mooie vertolking gegeven.
De hear Zonderland spruts foar it ber, hwat hja jimmer foar h emeente boek to skriuwen of in skildery to mei- Het tweede werk was de Missa Brevio
earring tsjen, mar de jefte jins siel yn it sjonBoun fan Fryske Sjongkoaren. Under dien ha. As blyk fan dizze
voor koor en orgel van de Hongaars(
akkumgen to lizzen is oer mear minsken for- componist Zaltan Kodaly. Deze in 194!
bea
hy
in
great
boerd
oan
f
fan
de
earste
de koaren is Grou in stier
n
wie
de
dield. It wézen komt by it sjongen nei gecomponeerde mis zal voor veel mengreatte, sei hy. Hy hoopte it koar ek mer ierdewurk. As motyf h
noch ris wer op de konkoursen to sjen. earste rigel forwurke fan it der mijn baten. Hoe fol oerjefte steane de gesich- sen muziek zijn, welke niet direct aan
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Mingd Koar
met het naaien van tuigage in de zeilmakerij van Molenaar. Diezelfde handen hielden 's avonds de dirigeerstok
vast. Een begenadigd mens.'

De oudstefoto van liet koor, juli 1917.

'Die dirigeerstok, zijn Frysk Lieteboek en een verzilverde
beker die hij als persoonlijk aandenken kreeg, zijn te zien
op de expositie,' meldt Van der Vlugt. 'Zijn pakesizzer
Anneke Gorter, die op Bonaire woont, heeft ze altijd goed
bewaard. Anneke, inmiddels 65 en in het bezit van een
vakantiehuisje in Grou, bracht onlangs de attributen mee.
Ook kregen we een fluitje van pake in bruikleen dat hij
als dansmeester bij dansavonden gebruikte. Dit fluitje is
in bezit van een achterkleinkind in Chicago.'

Deze maand viert het Mingd Koar in Grou zijn eeuwfeest. Zoals iedere honderdjarige kan ook het koor
bogen op een schat aan verhalen en anekdotes. Over
de oprichting, zo nauw verbonden met het vergaan van
de Titanic, over gewonnen concoursen, bijzondere
dirigenten en buitenlandse reizen. Rode draad is het
plezier in het zingen. Want dat bleef al die jaren
onveranderd.
ondagavond 14 april 1912 voltrok zich op de Atlantische Oceaan een ramp die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt. De Titanic, met
2235 passagiers aan boord, liep op een ijsberg en verging.
'Anders dan de Italiaanse kapitein die zich in januari dit
jaar uit de voeten maakte toen zijn cruiseschip bij Italië
op een rots liep, bleef de kapitein van de Titanic op zijn
post. Sterker nog: hij beval het scheepsorkest om dóór te
spelen. Het verhaal gaat dat het orkest tijdens het zinken
het kerkelijke lied 'Nearer my God to Thee' speelde. Dit
gegeven maakte zoveel indruk dat het lied vanaf dat
moment tijdens veel kerkdiensten in Amerika en WestEuropa gezongen werd. Ook in de Vermaning, de kerk van
de doopsgezinde gemeente in Grou.

Z
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'Daarmee was het Mingd Koar geboren,' vertelt voorzitter
Sybren Boonstra. 'Ik vergelijk het met de geboorte van
een kind. De eerste jaren bracht het koor in onschuld
door. Nog niet wetend dat het volwassen zou worden.' Het
Mingd Koor staat inmiddels al vele jaren stevig op zijn
benen en pakt het jubileum groot aan met drie jubileumconcerten en een driedaagse tentoonstelling.
Voor deze expositie spitte koorlid Sybren van der Vlugt,
samen met anderen, de archieven door. Hij ontdekte dat in
1912 acht zanglustige gemeenteleden het bewuste lied ten
gehore brachten. Het groepje breidde zich allengs uit tot
zo'n vijftien mensen, die de diensten rond Kerst en Pasen
met een bescheiden repertoire opluisterden. 'In 1918 spreken de notulen voor het eerst over een gemengd koor. Ook
toegankelijk voor hervormde én niet-kerkelijke leden. Het
waren vooral mensen uit de gegoede burgerij die zich aanmeldden. De gemeentesecretaris, de kleermaker, de timmerbaas en zijn dochters, de dames van de naaischool.'
'S eihnakkers-feint'
Meteen valt de naam van de dirigent: Johannes Gorter.
Onder zijn leiding behaalde het Mingd Koar in de daaropvolgende 27 jaar het ene succes na het andere op concoursen in Fryslán en daarbuiten. Boonstra: 'Vaak een
eerste prijs in de afdeling 'uitmuntend'. Hoger kon niet.
Johannes Gorter was overdag als 'seilmakkers-feint' bezig

In die vroege jaren speelde gezelligheid een belangrijke
rol. De jaarvergadering - 'ófrekkenjfin' zoals de boeken
vermelden - was altijd een enorm feest. Het zakelijk deel
werd zo snel mogelijk afgehandeld om daarna tijd te hebben voor zang en stukjes. Zelfs circusacts werden ingestudeerd. Boonstra: 'Vaak liep het zó uit dat iedereen aanvoelde "dit komt nooit klaar voor twaalven". Dan werd er
iemand naar de burgemeester gestuurd voor toestemming om het feest nog even te laten voortduren. "Denk
erom: heel stil naar huis," heeft een burgemeester ooit
gezegd, "want niet iedereen hoeft het te weten."
Kopje thee
Boonstra en Van der Vlugt denken niet dat er, ter verhoging van de feestvreugde, drank geschonken werd. De
mensen waren vroeger eerder tevreden. Boonstra geeft
een voorbeeld uit de dertiger jaren, toen het koor per boot
terugkwam van een concours. Misschien was er in plaats
van een eerste 'slechts' een tweede prijs in de wacht
gesleept? Het verslag meldt in elk geval dat de sfeer
'bedrukt' was. 'Maar onderweg werd een kopje thee met
een koekje aangeboden. Daar werd de stemming heel wat
beter van.' Boonstra, lachend: 'Wat zo'n kopje thee al niet
kon doen.'
Tien jaar lang stond het Mingd Koar onder leiding van Cor
Ket, dirigent van het Frysk Orkest en oprichter van het
Leeuwarder Bach Koor. Ket ging voor kwaliteit en schafte
gezellige concoursen en avondjes af. Wat volgde was een
continue stroom succesvolle optredens, zoals een concert
in de Leeuwarder Harmonie voor de toenmalige koningin
Juliana. Tussen de latere dirigenten viel Jan Veninga op.
Hij bleef twaalfjaar. 'Een bindende figuur,' zegt voorzitter
Boonstra. 'Toen hij kwam zat het koor in een dal. Jan
heeft het niveau weer helemaal opgekrikt.'
Het Mingd Koar had en heeft een breed repertoire. Kerkelijke, Friese en klassieke liederen, missen in het Latijn

Voor het Gerechtsgebouw in Leeuwarden, 1925.

De Jonkerboer, Harmonie Leeuwarden, 1967.

Gorredijk, 1989.
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maar ook teksten in Engels, Frans,
Duits, Fins en Russisch. Boonstra:
'Qua muziek heb je met de smaak
van dirigent, koor én publiek te
maken. Daarom is het goed dat de
dirigent de koers bepaalt. We laten
ons nu graag leiden door Hans Algra.'
Modern lied

Boonstra en Van der Vlugt zouden
uren kunnen praten over de belevenissen van hun koor, waar Boonstra
inmiddels 25 jaar lid van is. Van der
Vlugt werd lid op zijn achttiende en
kwam, na een jarenlang verblijf buiten Grou, de gelederen onlangs weer
versterken. Ze vertellen over de buitenlandse optredens. Zoals naar
Duitsland ('componist Frank van

Het Mingd Koar viert in het weekend
van vrijdag 13 tot en met zondag 15
april haar eeuwfeest. Dat gebeurt
met een tentoonstelling in de Doopsgezinde kerk en met jubileumconcerten in de Sint Piterkerk. Bij die
gelegenheid wordt naast bestaand
repertoire ook een gloednieuw stuk
ten gehore gebracht. Schrijfster
Baukje Wytsma heeft speciaal voor
het jubileum de Liederencylus 'Oere
noch tijd geschreven, op muziek van
Gerben van der Veen.
L

'Op zeker moment

goed viel uit de kasten. Veel koorleden waren zeeziek en zagen groen
van ellende. Op zeker moment riep
iemand: 'We zijn opgericht vanwege
de Titanic en nu verzuipen we op het
Wad...' Het ging goed. De terugreis
werd zelfs een bijzondere belevenis.
Zonder storm in een heldere sterrennacht.'

riep iemand:
We zijn opgericht
vanwege de Titanic
en nu verzuipen we
op het Wad..."

Nimwegen had voor ons een heel
modern lied gecomponeerd. Zoiets
was toen nog in Hessen compleet
onbekend') en Engeland ('brandalarm
in het hotel. Koorleden in diverse uitmonsteringen verdwaasd op de
gang.')
Maar ook het reisje naar Vlieland
wordt gememoreerd. Boonstra: 'We
hadden een oude Duitse veerboot
afgehuurd. Tijdens de heenreis woedde een razende storm. Alle servies-

En de toekomst? De tijd zal het leren.
Het koor schommelt al jaren rond de
zeventig leden. Zelfs mannelijke
stemmen zijn er meestal voldoende.
Dus klagen is er niet bij. Voorzitter
Boonstra: 'De gemiddelde leeftijd ligt
rond de zestig. Jongeren willen zich
vaak niet meer binden. Maar niet te
somber. We gaan eerst ons jubileum
vieren. Dit eeuwfeest pakt niemand
ons meer af.'.
TEKST: AUKJE MULDER
FOTO'S: ROBERT POSTHUMUS EN EIGEN ARCHIEF

finse kleding: eigen stijl in een warboel van trends
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Sint Piter concert.
Zondag 19 februari 2012
Met medewerking van: BrassbandApollo o.I.v. Piet Visser.
Popkoor Just for Fun o./. v. Fokke de Groot.
Presentatie:

Anneke Sikkema

1. Sint Piter Mars

(Apollo)

2. Werom stiet yn Grou

(Gezamenlijk)

WEROM STIET YN GROU
Wêrom stiet yn It âlde Grou de
flagge op 'e toer?
Wol minsken witt' jimm' dat dan
net:
Sint Piter kaam war oer.
Hy komt alhiel tt Spanje wei.
Ja, dat is tige fier!
Hy nimt foar alle bern wat mei,
krekt as ferline jier.

SINT PITER KOMT
As de masters en de juffers
krimmeneare,
dat de berntsjes net mear leare.
As de heiten en de memmen sizze:
»Us berntsjes wolle yn har béd net
lizze".

Kear.sang:
Ja, dan komt Sint Piter gau
Ja, dan komt Sint Piter gau,
Dan komt Sint Piter war nei Grou.
Dan komt Sint Piter wer nel Grou.

Sint Piter is al tige âld, dat siogç
jimm' oan syn burd.
Dat alle jierren ek noch wer in
bytsje langer wurdt.
Syn mantel is as snie sa wyt.
Syri steek sa read as fjoer.
It hynder, dèr't er faak op rdt
dat draît aerfleurcr oer.

As de berntsjes jûns wat by de
kachel lizze,
hea yn d'iene skoech, in briefke yn
dizze.
As rie berntsjes hieltyd nachts n;
dreame,
hiel faak de namme fan Sint Piter
neame.

Syn feintsje fluch en gau beret
dat klattert op it dak.
En bringt de pakjes lyts en grut
foar d' âlde baas te plak.
Sa is 't in feest foar eltsenien;
de dei fijocht sa mar om.
Wy roppe him by 't ôfskie ta:
"Kom takomm' jier werom!!!"

Kearsang
As de flagge dan wer einlings
op 'e toer stiet,
eltsenien dan nei de Kade giet.
As v»'y dan ek wer de toeter hearre,
ja dan sjonge wy allegearre:

kearsang

t
3. Sint Piter Komt

(Gezamenlijk)

Apollo
4. Sosban Fach

7. Vitae Lux

5. Children of Sanchez

8. Calling Cornwall

6. Spoza son Dis prozatto

9. de Apollomars

10. Swarte Pyt (Gezamenlijk)

Just for Fun
11. DeMoaisteTiid
12. Fûgels
13. For The Longest Time
14. The Rose
15. Pilgrim
16. Lemon Tree

17. Sint Piter sang (Gezamenlijk)

SINT Pl TER SANG
('K WIT IEN DE! YN 'T JIER)
'k Wit ien dei yn 't jier,
dy wint it sa fier.
Alteast nei It sin fan de
riiaste bern.
Fan snein en fan sneon,
want dan komt in freon,
mei lekkers hast mear as hy
drage kin.
Hy reiz'get by nacht,
miskien dat de wacht,
him taak as wy sliepten wol
riden seach.
Wol seach hoe 'ter te peard,
mei hurdrJraversfeart.
fan skoarstien op skoarstien
nei Grou ta teach.
Syn steek en syn tas,
de bûs fan syn jas.
En dan noch in baalsek dy 't
erbyhim het.
Dêr sit marsepyn,
en sûkerguod yn.
En boartersguod bern, dat
begrypst sa net.

SWARTE PYT
Dêr stiet ien yn 'e tsjustre jûn.
It is in nuver hear.
Hy hat in antlit swart as roet.
En draacht in read ferwielen
hoed.
in huodsje mei in fear. (2x)
Hy hat in baalsek grut en rom,
dy draacht er op 'e rêch.
Dy sek is swier, hy nnt wat
krom,
en strûnt foar alle glêzen om.
En sykjend loert syn each. (2x)
Ynienen sjocht er troch in rft.
Dêr is in tropKe bern.
Dy sjonge lûd har sankjes Cit.
De swarte baas, in echte gCit,
dy tinkt: dat moat ik sjen.(2x)
Hy tilt de klink fersichtich op,
en is yn 't hûs ferdwûn.
Dan slacht er op de doar: klop,
klop.
De pipernuten, hals oer de kop,
dy stowe yn It rûn! (2x)
De berntsjes geie 't tt fan nocht,
en rôlje oer de fier.
En bûten ûnder 't stjerreljocht,
giet Piter fierder op syn tocht;
en laket lûd en bijer. (2x)

Lied

Sint Piterlied voor Grou
(coupletten door zanggroep, refrein vanaf 2 door allen)
1 Over het water komt gevaren
een visser die naar mensen vist,
Matteds 4:18-20
een heilig herder alle jaren gezegend zijn gedachtenis!
refrein:
0 naam vanouds voor wie geloofden,
geleid ons naar wat komen zal. Opschrift Poarte:Quod erit rege
Oorsprong van 22 februari
Gij herder van de nieuwe lente,
vaar niet ons naar de overwal!
1Petrus 5:1
2 De erekrans rond kerk en toren
is Piters naam, gehecht aan Grou.
De leerling van herwonnen liefde
werd de apostel van de trouw.
refrein (allen)
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3 Al was hij eenmaal diep gezonken,
de torenhaan in 't ochtendgrauw
kraait na een lange nacht van leugen
dat het weer daagt na diep berouw.
refrein
4 Hier, waar wij wonen rond de toren
is nóg Sint Piter onze trots.
Waar wind en water blijven voortgaan,
is deze naam ons als een rots.
refrein

Mattes 14:30
Mattes 26:69-75

Mattes 14:30
Mattes 16:19

5 Hij heeft de sleutel van het leven
dat goed is en op goedheid bouwt.
Met ieder deelt hij van het zijne.
Opschrift klok: suum cuique
Daarom is hij gevierd in Grou.
refrein
De tekst van het 'Sint Piterlied voor Grou' werd in 1998 geschreven door
de dichter ds. Sytze de Vries te Amsterdam.
De toonzetting is van Christiaan Winter, cantor van de Oude Kerk in
Amsterdam

,
en laat uw glans hun kin-de-ren om-ge-ven.
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•
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0 God, be-scherm ons in ons on-ver-mo-gen.

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gezegd)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
Toelichting op de inzameling
Inzameling van de gaven voor de diaconie
UITZENDING EN ZEGEN
Lied

Gezang 442 (staande)
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Sint Piter Concert
Snein 19 febr. 2012
Oanfang: 14.00 oere
yn 'e St. Piter Tsjerke
M.m.f.
14 Brassband Apollo
en
Popkoor Just for Fun
Tagong: € 3,50
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roer Stellinqwerff, Jelle Sytema, Johannes van Stralen

Bouke de Boer en Ruerd Hondema: De Rubo's I

It s. n. Reade Koar Ot Grou ek Onder lieding fan Joh. Gorter
hiette "De Volksstem"
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Sint Piterconcerten
Contactadres: De Pluut 14, 9001 GZ Grou

1 , II

Muziek uit Scandinavië
werken van
Waldemar Âhlen, Edvard Grieg,
en Egil Hovland
en
'Sint Piter' van Anny de Jong/Jitze Nicolai

Sneker Cantorij
o.1.v. Bob Pruiksma
m.m.v. Dirk Meijer, fagot
en Fritz Haaze, orgel

Sint Piter Kerk - Grou
Zondag 14 maart 2010
Aanvang 16.00 uur
Toegang € 6,00 / kinderen gratis

Sint-Piter

Programma Grou
Waldemar Âhlén

1. Simmerpsalm

Edvard Grieg
Edvard Grieg

2. Ave Mans Stella
3. 1 Himmelen
4. Sint Piter

tekst: Anny de Jong

5. Orgel: Koraalpartita over
'Herre Gud, ditt dyre navn og re'
6. Agnus Dei
a. Agnus Dei
b. Qui tollis peccata mundi
c. Miserere nobis
d. Dona nobis pacem

muzyk: Jitze Nicolai

Egil Hovland
Egil Hovland

Het programma van het concert van de Sneker Cantorij in Grou wijkt iets af van
het 'normale' repertoire voor dit seizoen.
In plaats van de drie liederen van Niels la Cour wordt een minicantate
uitgevoerd van Anny de Jong en Jitze Nicolai, geschreven in het kader van het
door de Cantorij geïnitieerde St. Nicolaasproject,
Anders dan in de andere vijf nieuw ontstane composities worden in dit werk niet
de heldendaden van St. Nicolaas beschreven, maar die van Sint Piter. En als je
dan toch in Grou zingt
De tekst vindt u op dit inlegvel, alle andere teksten en informatie rond
composities en componisten vindt u in het oorspronkelijke programmaboekje.

Sint-Piter slommet neist de himelpoarte,
besjocht mei ynmoed 't barren op 'e wrâld.
Mismoedich tinkt er: "t Sil feroarje moatte,
oars stiet it faai mei 't minskdom syn behâld.'
Sint-Piter glimket en is wis:
de goeden winne sûnder mis.
De duvel, krekt werom fan 'n reis nei d' ierde,
skoot noffik neist Sint-Piter op de bank.
't Wie krekt oft ik in feestje inder fierde:
reboelje, rûzje, deilis, dea en stank.'
Sint-Piter lêst de kweade strang it leksum:
'Ferniele fan Gods wurk: dyn grutste nocht!'
De duvel, breinroer, ropt: 'Do fine bliksem,
ferkeard binn' minsken makke, ha 'k betocht.'
Sint-Piter glimket
'Sjochst dêr dy twa fereale minsken rinnen?
't bewiis fan 'n goede skepping en Gods trou.
Do kinst gjin twaspj alt tusken harren bringe,
se drage leafde üt yn 't doarpke Grou.'
Sint-Piter glimket
De duvel reizget nei de Grouster kriten;
omdôch. Sint-Piter laket: 'Jou 't mar ta:
do kinst net ien kwea wurd oan harren slite,
benammen net no't se in popke ha.'
De duvel swart by fjoer en pik en swevel:
'Ik kom as baakster by har oer de fier
en fan de leafde bliuwt neat oer, gjin grevel.
It kwea sil waaks' en bloei' yn al syn tier.'
Sint-Piter glimket

De baakster sieddet skeel en faisk mistrouwen
'Jo poppe, krekt de buorman is 't net sa?
Mei krol hier en d' eagen skaaie nei it blauwe,
wylst jim slûk hier en brune eagen ha!'
Sint-Piter glimket
't Âld wiif mei stille wille yn de eagen,
blaast sa de rûzje ûnmeilydsum oan.
Yn 't hûs fan leafde hearsket no de leagen
en tusken man en frou is 't goed bedoarn.
Sint-Piter glimket
Sint-Piter fynt it tiid om yn te gripen.
Hy stjoert in ingel nei 't ûnfoech geweld.
Dy roert it bern dat fuort begjint te lipen.
Foar heit en mem it ienige dat telt.
De man ropt: 'Dat âld fel hat my ferryf le,
do leave frou, ferjou my myn fersin.
As wie it duveiswurk dat 'k oan dy twiivl'e.
't Bewiis is diidlik: 't kûltsje yn syn kin.'
De duvel kin 't ferlies mar min ferneare.
Hy racht en skelt, mar wit: ik ha ferlern.
Sint-Piter nindert 'n lofliet, God ta eare;
bliermoedich stiet er nei it lok te sjen.
Sint-Piter glimket en is wis:
de goeden winne sûnder mis.

Geart Spoelstra, Jan de Vries, Mark MeyerDrees
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25Het koor Viva
La Musica o.l.v.
Johannes van
Straalen

26Willem Westra
dirigeert het
orkest van de
muziekschool
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Aukje Kaastra, Alie Ysselstein, Jopie Andringa, Minke v.d.Schaa
Sjoerdtsje Bruinsma, Klaasje Douma, Coby Eisinga yn 1953
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Ouderenkoor Hjerstmeldij

Sint Piter Cantorij

achter:Lutske Huisman, Jantsje Kalsbeek,
Jopie Bouma, Geartsje Visser

Akkordeonorkestje Grou

voor: Minnie Rottiné, Ineke Harte,
Aukje Pasma

Trekzak Club Alles át e kast

Teun Bange
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Vrouwenkoor De Marwiven

Shantykoor De Pikbroeken

Pop- en nmsicalkoor Sjonge Jonge

Popkoor Just for Fun

OPTREDENS
DE PIKBROEKEN
JUST FOR FUN

13 DECEMBER 2009
SINT PITERKERK IN GROU 1AANVANG 15.00 UUR
KASSA/ZAAL OPEN 14.30 UUR 1 TOEGANG € 5,-

SHANTYKOOR DE PIKBROEKEN

PROGRAMMA
Se Canto
Vem Kan Segla
In Nije Dei
This Is The Life
Killing Me Softly
So lncredible
Terug Naar De Kust
Roll The Old ChariotAlong
The Leaving Of Liverpool
Goodbye My Lover Goodbye
Ik Moet Weer Gaan Varen Mijn Lief
Elah

POPKOOR JUST FOR FUN

Gevolgd door pauze
Pil g ri m
Altijd Wel Iemand
Blame It On The Boogie
The Sailor Boy
I'm So Excited
See, See, Do Wide See
Spanish Ladies
Roustabout
Slavenkoor, Nabucco

kl

Nr.

Z

Dit programma is tevens uw entreebewijs, en als u de
consumptiebon hieronder afscheurt, kunt u deze in de
pauze inleveren voor een kopje koffie of thee!

De man fan Myra
MUZIEKTHEATER OP HET WATER

8, 9, 10 en 11 september
De Hewngshaven, Grou

De man fan Myra
Riek, de dochter fan de havenmaster, wol noch ien moanne dreame foar't se mei
fisker Friso trouwe sil. Mar as har dreamen wurklikheid driigje te wurden mei de
komst fan in frjemdling ût Myra, rekket it hiele doarp oerstjoer, Friso foarop. En wa
kin dan noch in Heilige fan in bidler ûnderskiede? Wa sjongt It goede liet en wa It
ferkearde?
"Misschien komt eens het moment van rust voor hem, die steeds weer zeven jaren
ronddoolt. Misschien is dat moment zelfs al aangebroken. De laatste tijd heeft
niemand het schip meer gezien en het is dus mogelijk, dat de hovaardige kapitein
eindelijk tot inkeer is gekomen. Laten we het voor hem en zijn bemanning hopen,
want er bestaat geen grotere straf van de hemel dan eeuwig voort te moeten jagen
over de oeverloze zeeën en oceanen zonder ooit ergens tmogen aanleggen".

SPILERS
Merijn van der Werf:
Ingrid Dijkstra:
Maaike Richards:
Jeltsje de Boer:
Pieter Banga:
Alle Jan Heida:
Gerard van der Duim:
Albert Mulder:

Riek
Riek
Riek
Senta
Agios Nikolaos
Jan Kornelisz
Friso
Bidler

LYTS KOAR
Addie Birkhoff, Aletta Hoekstra-Andringa (soliste), Astrid Woltjer, Cobie Andringa,
Geke Dotinga-Bruinsma, Willeke Philips-Zweep, Anne-Marie van Dellen, Marianne de
Rijke, Nienke vd Bijl, Riny Koene, Mayra Hondema, Karin Hondema-Nijboer, Jelle van
der Bijl, Jentsje Hofstra (solist), Pieter de Backker, Rolf Leentvaar, Wart de Goede, Paul
Miedema, Geerdjan Smit.
GRUT KOAR
Anneke de Boer, Annie Bosma, Diane Klabbers, Anneke Sikkema, Gieneke Verhoeven,
Hennie Feenstra, Houkje Vellinga-Hellinga, Janneke Wegman, Renske Tamminga,
Nynke Meinsma, Sietse de Visser, Emiel Wegman, Peter Bisschops, Kees Kerkhoven,
Finny Andringa, Sylvia van Straten, Hanneke van den Berg, Ivana de Jong, Lisette de
Vries - Blaauw, Rixt van der Most van Spijk, Githe van der Meulen, Harriet Dankert,
Ingrid van der Meulen, Tsjitske Stoer, Corrie Postma, Matty Kooistra, Nienke Post.
Beweging en grut koar: Jeanet de Graaf, Thea Peereboom, Saskia Schut, Mieneke de
Wit, Lieke Duijvesteijn, Sita Leistra, Nynke Roodbergen.

ARTISTYK TEAM
Pieter Stellingwerf (BUOG):
Kees Botman (BUOG):
Peter Sijbenga:
Atser Damsma:
Akke Bosma:
Dianne Bonnema:
Jan en Teatske Jongsma:
Marit Bamboe:
Akke Miedema:
Ljocht:
Lûd:
Tech nyk:
Farders:

rezjy en konsept
Ontwerp dekor en konsept
skript, muzyk en muzikale begelieding by de
foarstelling
koararranzjeminten en muzikale begelieding by de
foarstelling
koardiriginte
kostümûntwerp
grime
koreografy
rezjy-assistinte en rekwisiten

Kees Botman, Wim de Goede, Tjeerd Zijlstra, Lichtpunt
Pro Facilities, Auke van der Meer
Gerard Andringa, Jelmer Bouma, Klaas Kooiker, Frans Bakker
Epko Dalstra, Pieter Engelsma.

BESTJOER FJOUWER F
Johannes de Vries, Durk Talsma (Koninklijke Watersportvereniging Frisia), Sander de
Visser (Ferieniging Foar Folksfermaken)
PRODUKSJETEAM
Alinda Talsma-van der Bijl:
produksjelieder
produksje-assistinsie en logistyk
Margje de Jong:
Patrick Koene:
technyk en bou dekor
Ilonka Luhrman en Sjouk Bos: Kom m u n i kaasje
Thijs Visser:
Finânsjes

Frijwiwgers
PR-TEAM
Fotografy: Siep Hijlkema
Fideo: Cleo Frieser en Jacob Fokkens
PR: Wiekie van der Geest, Annalies van der Veen, Alphons Veltman, Jan Hoekstra
BOU PLO ECH
Piet Hogewerf, Gerard Andringa, Pieter de Backker, Frans Bakker, Bas van der Berg,
Jelmer Bouma, André van Dijk, Bonnie Galema, Durk Talsma, Ridsert van der Geest,
Bennie Giesen, Johan Giesen, Wietse Witteveen, /Eelze van Hoek, Sietze Hoekstra,
Arno Huisman, Egbert Schouwstra, Siep Hylkema, Peter Jagersma, Andries Juckers,
Klaas Kooiker, Nanko Kornet, Jaap-Jan van der Meer, Meije Mulder, Berend van der
Ploeg, Jaap de Vries, Kees de Vries, Ale Wijnstra.

PARKEERPLOECH
Egbert Schouwstra, Sybren Schouwstra, Floris Hogeboom, Thomas de Groot,
Arjen Spoelman.
KOSTÜMGROEP
Teatske Jongsma, Anke van Dijk, Hilleke Kalsbeek, Jikke vd Berg, Saskia Lezwijn,
Joke de Boer, Hinke Volbeda, Wietske Banga, Fokje Lutgendorif, Trynke Visser,
Rolande Hasper.
BEWEKKING
Hendrik de Groot en Andreas Blom, Dirk en Anneke Steenge, Jan en Aukje Sjoerdsma,
Kryn en Aukje Huisman.
HOREKA PÛBLYK
FFF
HOREKA SPILERS
Corrie Postma, Corrie Brouwer, Peter Wouters.
HISTOARYSKE FOTO'S EN FILMS YN FEESTTINTE
Rein Bouma en Jelmer Bouma.
EN FIERDER
Bestuur FFF, Bestuur Frisia, Pieter de Backker, Ulbe Dijkstra, Annemarie Dijkstra,
Herman Timmerman, minsken fan 'e Markol en fan Skûtsjecommissie Grou en oare
tûzenpoaten.

Sponsors en Stipers
SPONSORS
Eiske Kinderman (Andersvanvorm.nl), Jachtwerf B. de Groot/Pikmeerkruisers, Dijkstra's
bouw & aannemersbedrijf, De Grouster online krant, De Mâr, Atelier Michel Koene,
Halbertsma pallets, Technisch Bedrijf De Schiffart, De Teenen Tuyn, Lupin, Andreanum,
PJ Schoonmaakdiensten, Hotel Oostergoo, Kooiker Group Grou, Stichting
Gehandicapten Watersport Grou (Markol), Skûtsjecommissie Grou (tinte), Waterside.nl
STIPERS
Koninklijke Watersportvereniging Frisia, Ferieniging Foar Folksfermaak, Provincie
Fryslân, Gemeente Boarnsterhim, De Stichting "Hoekstra-Viersen" Steenendam (HVS),
Stichting Woudsend, Stichting Fûns Mid-Fryslân, VSB Fonds, SNS Reaal Fonds, Feitsma
Fûns, P.W. Janssen's Friesche Stichting.
Dit programmaboekje is mei mooglik makke troch: Jachtwerf B. de Groot/ Pikmeerkruisers.

