
                                       

Zangmiddag.                    

 

Op donderdag 17 maart 2016 hadden we een zangmiddag van de Commissie 

Cultuur in de Voorhof te Westerbork.  

Iedereen kreeg een programma en twee keer koffie met een heerlijk plak koek of 

cake en ook stonden er lekkernijen op tafel. 

Onze voorzitter Gea Zomers opende om half twee deze zangmiddag en heette 

een volle zaal met zanglustige Vrouwen van Nu hartelijk welkom. 

Gea droeg het gedicht “Paasfeest” voor. 

Daarna gaf ze het woord aan Trijnie de Boer-Pekel die de leiding van deze 

middag verder in handen had en verschillende koren begeleidde op de piano. 

Allereerst kregen we wat oefeningen van haar om de ademhaling en de spieren 

wat los te krijgen en daarna was er samenzang. 

Dan komen de koren aan bod en de prachtigste liederen werden ten gehore 

gebracht. 

Het spits werd afgebeten door het koor Con Amore uit Westerbork onder leiding 

van dirigente Rina Roelfs. 

Het nieuwe Vrouwen van Nu lied werd samen gezongen met Beilen en 

Westerbork, die het ingestudeerd hadden.   

Als tweede is Emmen aan de beurt onder leiding van dirigente Feya Schuiling en 

werden begeleid op de piano. 

Daarna is Beilen aan de beurt onder leiding van Rina Roelfs. 

Beilen en Westerbork zongen driestemmig zonder muziek.  

Het klonk allemaal prachtig. 

Dan is er koffie. 

Na de pauze was er eerst weer samenzang en werd het lied Des Zomers 

meerstemmig ingestudeerd. 

Dan treedt het koor van Emmen voor de tweede keer op met een potpourri van 

oud Hollandse liedjes die we allemaal mee kunnen zingen, met als slot het 

Drentse volkslied. 

Deze dames droegen mooie veren sjaals in de kleuren rood wit blauw en hadden 

er duidelijk zin in. 

Onder leiding van Trijnie de Boer treden daarna het koor van Ruinerwold, Uffelte 

en als laatste Ruinen op. 

Ook onder haar leiding treden deze drie koren gezamenlijk op. 

De liedjes die door alle koren ten gehore werden gebracht waren zeer gevarieerd 

en werden in verschillende talen gezongen.  



Tot slot werd het nieuwe lied van Vrouwen van Nu nog een keer gezongen. 

Gea bedankte Trijnie voor alle goede zorgen en overhandigde haar een prachtig  

mand met voorjaarsbloemen en een enveloppe met inhoud. 

Alle koren werden bedankt voor hun schitterende optreden en ze wenste 

iedereen wel thuis en een vrolijk Pasen. 

Een aantal dames kwamen kijken en luisteren en we hopen dat de volgende keer 

nog meer dames komen. 

Ik geloof dat ik namens iedereen wel kan zeggen dat het een zeer geslaagde 

middag was en er prachtig is gezongen. 

Dames allemaal bedankt!!!! 

Namens de Commissie Cultuur, 

Fennie Oostra 

 


