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JAARVERSLAG ALGEMEEN WIERDENS MANNENKOOR 

2018 
ALGEMEEN 

De vergrijzing van ons koor was ook dit jaar weer merkbaar. Niet alleen 

omdat er in 2018 zo’n 15 zangers (dat is bijna 30% van onze actieve leden) 

waren die 80 jaar of ouder waren, maar ook omdat we opnieuw met 2 

overlijdens werden geconfronteerd. 

Op 9 maart ontviel ons Gerard Nijman op 79-jarige leeftijd en op 12 

december Gerrit ter Keurs op  83 jarige leeftijd. Erg verdrietig  en een  

stevige aderlating voor met name de groep baritons. 

In beide uitvaartdiensten liet ons koor de nabestaanden weten dat we ook in 

het verdriet om elkaar heen staan. 

Boven dit overlijden van actieve zangers werden we geconfronteerd met de 

gewelddadige dood van ons oud-beschermheer Herman Smit. Bij ons allen 

hakte dit overlijden met alle persrumoer daarom heen er stevig in. 

De voortschrijdende afname van ons ledentaal baarde niet alleen het 

bestuur maar ons allemaal grote zorgen. De toekomst van ons koor wordt 

steeds moeilijker voorspelbaar. De actie “Het AWM opent de deuren” 

waarin mannen in Wierden werden uitgenodigd eens vrijblijvend een 

repetitieavond bij te wonen bracht, ondanks de prima publiciteit die hieraan 

werd gegeven, geen enkel resultaat. 

Gelukkig waren er ook leuke zaken te vermelden. 

Zo waren er mooie optredens in het voorjaar en rond de Kerst en 

tussendoor konden we onze zangkwaliteiten, die er nog steeds zijn, prima 

etaleren bij andere gelegenheden. En dat alles al vele jaren onder de 

bezielende leiding van dirigent Frauke Langbein. 

De repetitieavonden bieden velen van ons nog steeds heerlijke  ontspannen 

uurtjes te midden van vele vrienden. 

Naast het zingen was ons koor ook anderszins actief bezig in Wierden. 

 

 

http://www.algemeenwierdensmannenkoor.nl/
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Te noemen zijn: de Wierdense Sponsoractie en de RABO-Clubkas en de 

Sunte Mart’n Markt. 

Bij het meewerken aan een concert in Vriezenveen en bij onze deelname aan 

het grote Korenfestival in Nijverdal keek ons koor zelfs over de grens van 

onze gemeente. 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

In de ledenvergadering op 23 april waren er gelukkig geen bestuursmutaties 

te melden. Tonny Beukers en Wim Brinkers waren aftredend maar stelden 

zich herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten dus werden beide heren 

bij acclamatie herbenoemd. Tot groot genoegen van de leden besloot Kees 

Procee, ondanks alle lichamelijk perikelen, toch nog weer door te gaan als 

voorzitter.. 

Hierdoor opereerde het bestuur in het verslagjaar in de volgende 

samenstelling: 

 

Voorzitter: Kees Procee  2e voorzitter: Wim de Groot 

Secretaris: Henk Lubberding 2e secretaris: Tonny Beukers 

Penningmeester: Wim Brinkers  2e penningmeester Marten Hiemstra 

 

Wim de Groot bleef ook zitting houden in de muziekcommissie en doet dit 

samen met Frits de Jong en Frauke. Zij zoeken muziekstukken en bereiden 

onze concerten en optredens voor. 

Tonny Beukers houdt zich vooral bezig met allerhande activiteiten en 

onderhoudt een regelmatig contact met iedereen die wegens ziekte even 

langs  de zijlijn staat. 

Kees en Henk zijn meestal aanwezig op de regionale vergaderingen van het 

KNZV-Overijssel Noord-Oost zodat ook daar onze stem wordt gehoord. 

In deze samenstelling vergaderde het bestuur 9 keer. Steeds bij toerbeurt 

bij één van de bestuursleden thuis. Dat is niet alleen gemoedelijk en gezellig 

maar ook kostenbesparend. 

Ook liet het bestuur zich zien bij het jubileum van het Rijssens Mannenkoor 

en op een jubileumreceptie van het koor RESET M2M in Almelo, waar 

Frauke en Inge ter Halle belangrijke leden zijn. 

In het verslagjaar passeerden vele zaken de bestuurstafel. 

Het voortdurend alert zijn op zaken die in het koor spelen en het regelen en 

voorbereiden van vele zaken vormt het hoofbestanddeel van de 
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bestuurstaken, maar er zijn ook zaken die even de specifieke aandacht 

vragen. 

Zo kwam er een wettelijk privacy reglement tot stand dat aan alle leden 

werd toegestuurd en waarbij de leden werd gevraagd al dan niet in te 

stemmen met de vele persoonlijk gegevens die in onze bestanden 

grotendeels vertrouwelijk zijn opgeslagen. 

Voorts werden voorzichtig de eerste activiteiten voor het 50-jarig jubileum 

in 2020 aangeslingerd en werden data vastgelegd voor receptie en 

jubileumconcert. 

Met onze pianist Arie Kraak werd de afspraak gemaakt dat hij wat vaker de 

repetitieavonden bezoekt. Met name in de aanloop naar een concert is dat 

uitermate belangrijk om een goede feeling van pianist met dirigent en koor 

te bereiken. 

Hoewel we bang zijn dat, gezien de ongetwijfeld hoge kosten, zoiets niet 

van de grond komt ondersteunde het bestuur de actiegroep WIEWILTWA 

die streeft naar een muziek/zang/theaterlocatie in Wierden. 

 

Het bestuur weet zich bij alle activiteiten stevig gesteund door een 

legertje vrijwilligers. Te veel om allemaal bij name te noemen. De éen zorgt 

voor een verjaardagskaartje voor leden en partners en de ander zorgt dat 

alle te zingen liederen steeds weer klaar liggen en weer een ander helpt bij 

het inschenken van de koffie tijdens repetitieavonden of legt contacten 

met de ziekenhuizen of houdt de presentielijst bij. Vele evenementen zoals 

de kraam op Sunte Mart’n Markt en de barbecue en fietstocht kunnen niet 

zonder de inzet van vrijwilligers. 

Het bestuur is erg blij met al deze “hulpkrachten”. 

 

LEDEN 

Zoals al in het begin van dit verslag werd aangehaald baart het voortdurend 

afnemende aantal leden het bestuur grote zorgen.  Alle inspanningen ten 

spijt lukt het niet nieuwe aanwas te rekruteren. Zoals al gezegd  leverde de 

open repetities voor de zomervakanties niets op en ook onze opzet om met 

deelname van het koor “Zingen Maakt Blij” bij ons Kerstconcert ook de 

vaders en jonge opa’s van de kinderen enthousiast te krijgen voor ons koor 

werd niet gehonoreerd.. 

We begonnen het jaar met 53 zangers en eindigden met 48. Het overlijden 

van Gerard Nijman en Gerrit ter Keurs en het bedanken van Kees de Rooij 
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en Wim Verhoef alsmede de overgang van Michiel  Slooijer van actief naar 

steunend lid veroorzaakten deze teruggang.  

Ook ziekten voor een langere of kortere periode en problemen bij het 

thuisfront plaagden onze leden, waardoor ze langere of kortere tijd de 

kooractiviteiten aan zich voorbij moesten laten gaan. 

Op het gevaar af dat er iemand wordt overgeslagen worden hieronder toch 

een aantal namen genoemd. 

Gradus Broekmate, Gerrit Grobben, Hans Hemmers, Herman  Huiskes, 

Arend Mager, Jacques Makkinga, Jaap Oldenhuis Arwert, Kees Procee,  

Albert Ramaker, Henk Slooijer, Sietse Stenekes, Wim Tempert, en Henk 

Wassink. 

Gerrit van de Kolk is na zijn hartinfarct in juli en een gedwongen tijdelijke 

opname in het “Krönnenzommer” te Hellendoorn nog steeds niet terug in ons 

koor. Oege Adema, moest tot zijn grote verdriet na een lange periode van 

afnemende gezondheid definitief afscheid nemen van zijn Tine. Zij overleed 

op 19 januari na een langdurige verpleging in de Botterhof. 

Naast al deze verdrietige zaken zouden we bijna vergeten dat we ook nog 

een jubilaris hadden. Jan Veldhuis was op 8 maart 25 jaar lid van ons koor 

en daar werd de gebruikelijke aandacht aan besteed. 

Herman Huiskes en Gradus Broekmate kenden ook leuke dagen. Zij beiden 

waren dit jaar 50-jaar getrouwd. Zij kregen de felicitaties uit het koor. 

Jan Hammink en Hendrik Jan Vrielink voelden zich genoodzaakt om per 1 

januari 2018 het actieve lidmaatschap om te zetten naar steunend lid. 

 

Het gebeurt nog al eens dat leden verstek laten gaan bij concerten en 

andere optredens terwijl die vaak al maanden van te voren bekend zijn. 

In 2018 was slechts 71% van de leden aanwezig dus ruim een kwart tot een 

derde niet aanwezig bij concerten. In 2017 was dat 73,3%. Vanwaar deze 

teruggang. 

Bij repetities ligt dit percentage wat hoger. In 2018 77,6% tegen 80.6% in 

2017. Ook dus hier een stevige teruggang. Is dit de leeftijd of …….. Vul zelf 

maar in. 

 

ACTIVITEITEN. 

Evenals in de jaren hiervoor timmerden we toch weer behoorlijk aan de weg. 

We waren voor de Wierdens bevolking en in de regio 7 keer te horen en wel 

bij: 
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1. Een optreden op 25 februari tijdens een RK-viering in het ziekenhuis 

Twenteborg 

2. Ons mooie Voorjaarsconcert op 21 april in de Gereformeerde Kerk 

waar we samen optraden met het vrouwenkoor Mille Colori uit 

Vriezenveen en een fantastische blokfluitgroep uit Wezep. Wij en het 

publiek stonden versteld van het grote scala aan blokfluiten. 

3. Onze traditionele medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei. 

4. Het WIEZO optreden op 20 juli in het centrum van ons dorp. 

5. Het goed verzorgde KNZV-Korenfestival te Nijverdal op 15 

september. We zongen hier op 3 plekken in het centrum. Volgens velen 

een geslaagde happening. 

6. Op 17 november zongen we op uitnodiging mee in de  Grote kerk te 

Vriezenveen als gastkoor in een geslaagd concert van het  Christelijk 

Mannenkoor Vriezenveen. 

7. Ten slotte was er ons Kerstconcert op 16 december in de RK-Kerk St. 

Jan de Doper aan de stationsstraat hier in Wierden. Een concert 

samen met het kinderkoor  “Zingen Maakt Blij”. De kinderen deden de 

naam van hun koor eer aan door met blije en vrolijke gezichten mooie 

liedjes ten gehore te brengen. Verrassend was de inbreng van een 5-

tal meisjes met hun hoge, maar stevige stemmetjes bij het samen 

gezongen “Transeamus”.  

Uitsluitend voor ons eigen plezier was er op 14 juli de traditionele 

fietstocht met een afsluitende barbecue. Een prima verzorgde en gezellige 

middag. Een aantal inmiddels bekende vrijwilligers, onder leiding van  de 

onvolprezen Tonny Beukers, maakten er iets moois van. De door Jos 

georganiseerde verloting bracht € 200,-- in het laatje. 

Velen van het koor namen deel aan de Sponsoractie van Wierdense 

bedrijven en kochten een bonnenboekje voor € 10,--. Een aantal leden kocht 

geen boekje maar doneerde de € 5,-- die bij aankoop overbleef voor ons 

koor. In totaal incasseerden wij € 130,--. Toch mooi meegenomen. 

De RABO Clubkas Aktie bracht € 265,-- op. 

Onze producten op de gebruikelijk Sunte Mart’n Markt vonden weer gretig 

aftrek en dankzij de inspanning van een aantal vrijwilligers en opnieuw een 

leuke verloting werd de clubkas met zo’n  € 700,-- gespekt. 

 

DONATEURS EN “VRIENDEN” 

Donateurs hebben we uit financieel oogpunt gezien hard nodig. Ook hier zijn 
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weer een aantal koorleden actief om al deze donateurs af te lopen en te 

zorgen dat de gelden binnenkomen. Deze Wierdenaren die ons een warm 

hart toe dragen zijn dus belangrijk voor het voortbestaan van onze 

vereniging en voor het kunnen uitvoeren van activiteiten. De groep kan best 

weer wat aanvulling gebruiken. Hoe dat zou moeten is nog niet duidelijk 

Van evenveel belang voor ons koor is de “Stichting Vrienden van het 

Algemeen Wierdens Mannenkoor”. Deze stichting beheert het geld  dat een 

aantal bedrijven jaarlijks via sponsoring aan ons koor doneert. In bijzondere 

situaties kan ons koor een beroep doen op deze door de Stichting beheerde 

gelden. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden van ons koor. Ook 

Gerard Nijman maakte hiervan deel uit. Na zijn overlijden heeft Henk 

Joosten zijn plaats ingenomen. 

Het bestuur zag er de rest van het jaar als volgt uit. 

Henk Slooijer,   voorzitter 

Henk Lubberding,  secretaris 

Wim Brinkers,   penningmeester 

Sietse Stenekes,   lid 

Henk Joosten,   lid 
 

PUBLIC RELATIONS 

Ook ons koor moet het, evenals het bedrijfsleven, hebben van 

naamsbekendheid. Die naamsbekendheid is van belang voor het bezoek aan 

onze concerten en de financiële steun bij sponsoring en donateurschap. 

Daarom proberen we regelmatig de pers te halen bij onze optredens. Niet 

altijd lukt het de pers te laten publiceren wat we graag willen. Ook laten we 

bij concerten op de elektronische publicatieborden, die bij diverse winkels 

in ons dorp zijn opgehangen, op een eigentijdse wijze zien dat we een plek 

hebben in de Wierdense gemeenschap en dat we daaraan een culturele 

bijdrage leveren  

De banners bij de ingang van de kerk bij een concert en naast de kraam op 

de Sunte Mart’n Markt dragen ook bij aan die naamsbekendheid. 

En uiteraard is er onze geheel eigentijdse website die prima wordt 

bijgehouden door met name onze webmaster, Hans Hemmers. Die site wordt 

regelmatig door in- en outsiders bekeken. 

Rob Nijhuis, fotograaf  in Wierden, zorgde ervoor dat de website weer 

werd opgesierd met een recente foto. Dat was op 24 februari en de 
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meesten zullen niet vergeten dat het toen rond de vijver bij het 

gemeentehuis bere koud was. 

Ria Mudde, de partner  van Hans Hemmers, zorgde ervoor dat op onze site 

ook steeds een aantal shots van onze optredens te zien zijn. 

Elke zichzelf respecterende instantie, dus ook ons koor, kan er niet onder 

uit om zich in deze moderne maatschappij via de elektronische snelweg te 

presenteren. 

De regelmatige interne Nieuwsbrieven en e-mailtjes houden ons op de 

hoogte van wat er staat te gebeuren en waar we alert op moeten zijn. 

Al deze instrumenten zijn van grote waarde in onze informatiemaatschappij. 

Het persoonlijk contact in ons koor mag bij dit alles zeker niet 

ondersneeuwen en moet alle aandacht houden en worden gestimuleerd. 

 

Al met al een jaar waarin weer veel is gebeurd. Met dit verslag hoop ik dat 

ik weer vele zaken even boven de geheugendrempel heb uitgetild.  
 

 

Henk Lubberding, secretaris 


