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Van de redactie
Shantykoor: één grote familie
Voor u ligt uitgave no. 29 van ons blad. .
Vanaf het begin van dit jaar is ons koor
gevolgd bij alle activiteiten.
Veel lees en kijkplezier.
Het volgend seizoen is er
een nieuwe redactie (zie
hiernaast) bestaande uit
Kees en Gerke de Groot.
Als het goed is verzorgt
Harrie Postma dan de lay
out Het werd mijn inziens
ook tijd voor een nieuwe
redactie met frisse ideeën
.
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Hoort u ook van zoveel mensen om u heen die vinden
dat er telkens zoveel verandert? Veranderingen in de
wet en regelgeving, in de maatschappij, in je werk etc.
Sommige vinden het contrast erg groot. Ook het
Leeuwarder Shantykoor ontkomt niet aan
veranderingen. Een aanstaande verhuizing van het
Scoutingsgebouw Saweley naar het
verenigingsgebouw Opus aan de van Loonstraat is een
verandering die niet zomaar aan je voorbij gaat.
Relativerend is het echter maar een heel kleine
verandering.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de
voorbereidingen voor ons Shantyavond op 16
november in volle gang. Op het moment dat u dit
leest is deze avond alweer verleden tijd. Ik ben er van
overtuigd dat u een heel gezellige en muzikale avond
hebt gehad met het Leeuwarder Shantykoor en Tres
Chic.
Als we toch even terug kijken, waar ik zelf niet zo'n
liefhebber van ben, ik kijk liever vooruit, kunnen we
terugzien op diverse goede optredens o.a. tijdens de
Wereldhavendagen in Rotterdam, Shantyfestival
Scheveningen en Zandvoort. Helaas speelde het
Nederlandse klimaat bij een aantal festivals een
negatieve hoofdrol. Natuurlijk was het hoogtepunt
ons eigen 12e Internationaal Shantyfestival. Een
woord van dank aan alle sponsoren die het mede
mogelijk hebben gemaakt dat wij ons eigen Festival
wederom hebben kunnen organiseren. Ook de
medewerking van de Gemeente Leeuwarden mag niet
onvermeld blijven. Gelukkig hebben wij alle podia in
het prachtig centrum van Leeuwarden en hoeven wij
niet uit te wijken naar het Groene Ster gebied.
Dat het Leeuwarder Shantykoor ook over de
Landsgrenzen bekend is blijkt uit de regelmatig
ontvangen uitnodigingen voor een optreden, met
name uit Duitsland. Zo zal het Leeuwarder
Shantykoor in het weekend van 16 t/m 18 mei 2020
een optreden verzorgen in Berlijn wat direct wordt
uitgezonden door Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Nu de maand december naderbij komt wens ik u
alvast hele fijne feestdagen.
Willem Hoen.
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Van mensen die voorbij gaan,
ze zijn altijd in onze
gedachten….
30 december 2018
overleed
Tamme Leemburg.
De dood is definitief,
maar de herinnering is onuitwisbaar.

30 -12-2018: 'S morgens mailde de
voorzitter het volgende bericht:
Helaas moet ik jullie het trieste bericht
sturen dat Tamme vanmorgen om 11.15 uur is overleden.
Via Piet heb ik vernomen dat Tamme rustig is heengegaan.
Soms gebeuren er dingen die je niet kunt
begrijpen, dingen die je machteloos maken.
Onze gedachten zijn bij Ali en familie.
Willem Hoen
Vriend Piet van Houten heeft afscheid van Tamme genomen, wat erg emotioneel was.
Tamme vroeg om ons allemaal de groeten te doen . En hij zei "ik houd de deur boven voor
jullie open dan kunnen we mettertijd een hemelkoor opzetten." een uitspraak die
helemaal bij Tamme paste.

vrijdag 4 januari 2019 namen wij afscheid van Tamme.
Het Leeuwarder Shantykoor mist Tamme enorm.

Leeuwarder Shantykoor verslagen
Ons blad gaat over het jaar 2019. Maar het jaar
2018 was nog net niet afgelopen als we tot onze
grote schrik het bericht kregen dat Tamme
Leemburg was overleden. Het Shantykoor
reageerde verslagen. Alle activiteiten werden
afgezegd en op 4 januari hebben wij afscheid
genomen van Tamme in het crematorium in
Marsum. We blijven Tamme missen . Hij was
onmisbaar voor ons koor.

¤

Het waren twee leuke dagen
in het WTC. we hadden ook
veel succes. De meeste
bezoekers van de beurs
konden ons optreden wel
waarderen. We pasten ook
wonderwel in het sfeertje
(een shantykoor en boten)
het kon niet beter.

NIEUWSFLITS

1 januari ± 300 containers overboord boven de
Wadden eilanden. De Leeuwarder Courant
schreef: het is een ecologische ramp
De MSC Zoe verloor op nieuwjaarsdag ± 300
containers. Pas nu de branding miljarden
kunststof bolletjes uitbraakt, schrikken we op.
Misschien zijn we wel zeeblind.

¤.

Met een stukje muziek
verkoopt het ook beter

We gaan door!!
Dat zou Tamme ook gewild hebben. In de eerste
maand van het jaar geen optredens. Maar in
februari gaan we weer aan de bak: 9 en 10
februari het tweedaagse optreden bij Boot
Holland in het WTC. Met dank aan Guus van
Barneveld.

Onze belangstelling ging
uiteraard uit naar de boot
van Otto. Ik heb geen
verstand van boten maar ik
vond het een juweeltje.

Zij vonden het ook een mooi
schip.
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Jan Schoot
Willem Hoen

Dirk Venema

Jan Landstra

Leeuwarder Shantykoor

één grote familie
Piet Spoelstra

Onze koorleden Gerke en Kees de Groot
vierden de 92e verjaardag van hun moeder op
4 februari met hun broers en zussen
(10 kinderen). Wat een prachtige familie!!

Ad Halma

Jaques Ruiter
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Pieter Hindriks

Dirk Verbruggen

Jaap Visser

Leen Bal

Arnold Wetterhahn

Gezellig samenzijn v.l.n.r. Atze, Jan en Wim.

Het is een
prachtig en
gelukkig paar
Anna en Kees.

Jan
en
Piet
wie
kent
ze
niet.

Jurrian Feenstra

Tjeerd Kramer
Henk
Rinsma

Henk de Vries

Tjalling Frankena
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Theo Hof

Harrie Postma

Guus v. Barneveld

Piet v.d. Veen

Anne Huitema

Henk bonnet

Gerke de Groot

Leen Bal

Wim Biesheuvel

Wieger Nieuwenhout jr

Jitze Kleefstra

Marco v.d Zee

Jan Bruning

Albert Talsma

Guus Hoogewoud

Wel een erg grote familie

Doede Hijlkema

Klaas Vsser

Johan Plantinga

Geke en Tjibbe, een leuk stel.

Otto Visser
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Stef Roelofsma

Het zal je familie
maar zijn…..

Bert Nijenhuis

Atze Veltman

Carel van Kammen

Jack Douma

Douwe Poelstra

Rinze Veninga

Een veel gebruikte opmerking die te pas en te
onpas wordt toegepast als er weer eens in je
familie iets is voorgevallen waar je het beslist niet
mee eens bent. Dan oordeel en beoordeel je je
eigen familie. Dit gaat dan gepaard met praatjes
en opmerkingen achter de rug om van bepaalde
mensen. Terwijl je niks afweet van de eigenlijke
situatie. Hiermee doe je mensen pijn. Je kan er
iemand mee beschadigen (ouwe wijvenpraat).
Dit komt overal voor in de wereld. Als we heel ver
terug gaan in de tijd zijn we allemaal familie van
elkaar. De hele wereld één grote familie? Nou kijk
om je heen overal staat de wereld in brand.
De ''familie" is het dus lang niet met elkaar eens.
En dit gebeurt in het groot maar ook tot in de
kleinste families.

Toen ik de fotogalerij plaatste en daarbij vermelde
Leeuwarder Shantykoor één grote familie gingen
er allerlei gedachten door mijn hoofd. Ook bij ons
koor?
Ik weet het niet. Ik dacht het niet. Of…..
We blijven zingen, want zingen verbindt!!
7
Freddie van der Vliet

Anneke Pijper

21 Februari zeer geslaagde
borrelavond
Het was weer ouderwets gezellig op deze avond. Daar was het koor ook
wel aan toe.
Wim Biesheuvel vertelde voordat hij met het lied Waltzing Matilda begon, wie wat is Waltzing Matilda? dat
is nl. de knapzak die hij op zijn schouder droeg. Tijdens het lopen slingert (waltzing) de knapzak. Dat
wisten we niet, dus weer wat wijzer.

Verder werd de avond opgefleurd door allerlei artiesten. En niet te vergeten de hapjes smaakten uitstekend.

Aanhanger weer up to date
Onze aanhanger staat in een loods maar hier staan
meerdere voertuigen in. Dan moet de één er in en weer
een ander eruit. Met één man onze aanhangwagen
verplaatsen lukt je echt niet. Piet Spoelstra, Jan Landstra
en Jan van Dijk hebben er nu een zgn. mover op
gemonteerd en nu kan de beheerder van de loods de
wagen moeiteloos verplaatsen.
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Waardering Shanty journaal
Na het verschijnen van het laatste Shanty
journaal (nr. 28) kregen we een leuke reactie op
de mail. Een lezer vertelde ondermeer:
Weer een interessante uitgave met veel
informatie en boeiend om te lezen.
Leuk geschreven!!
Mooie foto van Piet met zijn fluitje(!?) en …. om
in de sfeer te blijven, vergeet ook niet het sn….
van Greetje op blz. 20.
Wat een actieve club

10 geboden
voor koorleden
Gij zult komen om te zingen
Gij zult de repetitie nooit verzuimen
Gij zult altijd op tijd zijn
Gij zult alleen kletsen in de pauze
Gij zult uw partijen thuis instuderen
Gij zult nooit stiekem met de andere partij
meezingen
Gij zult altijd luisteren naar wat de dirigent
zegt

Shanty Memories…

Gij zult altijd eerst denken dat u het zelf fout
doet
Gij zult altijd helpen bij allerlei bijkomstige
klusjes
Gij zult altijd begripvol en lief zijn voor de
dirigent
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Maart 2019: een middag in de Blokkendoos

Februari: Boot Holland in het WTC
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Welkom

Anneke Pijper
1e vrouw
als muzikant
bij het
Leeuwarder
Shantykoor

Aan het begin van dit jaar kwam Anneke ons koor versterken, zij was meer dan welkom want Atze onze
huis accordeonist moest geopereerd worden. En van Atze is er maar één die kunnen we dus niet missen.
Daarom een dubbel welkom aan Anneke. En het vooroordeel, bij een shantykoor horen alleen maar
mannen, is allang achterhaald. Wij zijn beslist geen vrouwenhaters.

Wie is Anneke:
Ook ik zal me even voorstellen. Ik ben Anneke Pijper 59 jaar en vrijgezel. Geboren te Joure op 29-06-1959.
In 1969 verhuisd naar Leeuwarden.
Na 3 jaar Huishoudschool en INAS ben ik begonnen met werken in het Bonifatius Hospitaal als voedings
assistente op een chirurgische afdeling.
In 2004 ben ik mee verhuisd naar het M.C.L
Na 41 jaar werken vond ik het welletjes en heb ontslag genomen.
Heerlijk eindelijk weer tijd voor mijn hobby's, zoals lange wandelingen maken
door de Groene ster met mijn twee honden Spikey en Joey een Jack russell en een boerenfox.
Andere hobby's zijn Diamond painting, leg puzzels en lezen
En natuurlijk de accordeon, al vanaf mijn 6e speel ik hier op.
Ik hou van Shantymuziek en ben bij toeval bij jullie terecht gekomen.
Wat zijn jullie een leuke groep zeg en wat kunnen jullie goed zingen
Ik hoop dat ik nog vele jaren bij jullie accordeon mag spelen.
Met vriendelijke groet Anneke Pijper

Anneke past de kleding van het koor onder de goedkeurende blik van Stef Roelofsma
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¤
NIEUWSFLITS
Utrecht, 18 maart maandagmorgen wordt er een
aanslag gepleegd in een tram op het 24 Oktober plein.
Drie mensen worden doodgeschoten en drie zwaar
gewonden waarvan één later alsnog overlijd.
Nederland was in shock.
¤

Shanty Memories….

Zo maar een repetitie….
(4 april 2019)
Iedere donderdagavond is er repetitie aanvang
half acht. Meestal ben ik ruim op tijd maar nooit
de eerste. Als ik binnen kom om ongeveer zeven
uur is er al heel wat bedrijvigheid Marinus is dan
al druk met de geluidsinstallatie en Jan is bezig
met het scherm klaar te zetten. In de keuken is
Leen druk bezig met de koffie. Want ja, dat is zo
de gewoonte: eerst een bakje. Deze avond
kregen we verrassend bezoek van Jan Schoot.
Zoals we allen weten is Jan ernstig ziek. Hij
ondergaat de ene chemo behandeling na de
andere. Jan geeft niemand een hand want hij is
zeer gevoelig voor infecties. Hij moet zich hier
meerdere malen voor verontschuldigen. De
voorzitter nodigt Jan uit om zijn verhaal aan de
koorleden te vertellen, hier had Jan zelf om
verzocht. Hij vertelde, ietwat geëmotioneerd, over
de behandelingen die hij had ondergaan en die
nog kwamen. Na zijn verhaal wensten we Jan
veel sterkte voor de komende tijd en natuurlijk de
groeten aan Coby.
Hierna kreeg Freddie van der Vliet het woord.
Freddie vertelde over zijn verblijf in Sri Lanka
waar hij een hartaanval kreeg. Hij was vol lof over
de behandeling in het plaatselijke ziekenhuis.
Freddie was dus redelijk snel weer thuis maar
blijft uiteraard nog wel onder controle.
Freddie sterkte van ons allemaal.
Albert vertelde tot slot dat het met Anita
uitstekend ging. Al moet zij in december nog wel
een keer geopereerd worden.
En dan begint de repetitie o.l.v. Tjeerd Kramer.
Zo'n avond is zo weer voorbij. Tot slot is er
natuurlijk de derde helft die is altijd gezellig.
En al ben ik niet de beste zanger ik ga iedere
week met heel veel plezier naar het Leeuwarder
Shantykoor.

Waarover spraken
zij:… :
Na de repetitie.
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Wat een feest en wat een
succes!!
Bijna 8000 mensen liepen mee in de Midnight Walk een wandeling dwars door Leeuwarden en ook dwars
door verschillende bedrijven die hun deuren speciaal voor deze avond hadden open gesteld.
Een geweldige gebeurtenis en dat alles voor een goed doel.
Het Leeuwarder Shantykoor werd door de organisatie gevraagd of wij wilden optreden voor alle
deelnemers die aan de tocht (11 km) meededen. We stonden op een prachtige locatie aan de zuidzijde van
de Blokhuispoort, over een speciaal aangelegde pontonbrug liepen de 8000 wandelaars ons bijna in de
armen of bleven even staan om naar ons te luisteren of mee te zingen.
Om half twaalf hielden we het voor gezien. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

9
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Jan Schoot
Tenor LSK
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LIEF EN LEED 2018/19
2018: Dinsdag 19 juni op bezoek geweest bij Johan Plantinga. Johan is geopereerd. Een pittige ingreep.
Hij was nog lang niet de oude, het hele genezingsproces zal minimaal wel enkele maanden duren. Wij
werden hartelijk ontvangen door Johan en zijn vrouw en de bos bloemen werd erg op prijs gesteld.
Vrijdag de 13e juli gingen Tjalling en ik op bezoek bij Dirk en Akke Verbruggen. Dirk had een operatie
ondergaan. Ook een pittige ingreep. Maar ruim een week na dit gebeuren had hij al weer praatjes. Akke
serveerde koffie met cake en meneer D lag achterover in de bank te vertellen hoe hij dit allemaal had
ervaren. De bos bloemen was meer dan welkom.
Woensdag 15 augustus. Op bezoek bij Harrie Postma. Als lid van de commissie Lief en Leed kan je
natuurlijk zelf ook ziek worden, ook ik ben geopereerd. Maar maatje Tjalling was mij uiteraard niet
vergeten en trakteerde mij, namens Lief en Leed, op een lekkere versnapering.

LSK

COMMISSIE LIEF EN LEED

Dinsdag 4 december op bezoek bij Hennie en Willem Hoen het ging met beiden de laatste tijd lang
niet goed. Maar gelukkig ging het met Willem weer redelijk de goede kant op en met zijn vrouw Hennie
hetzelfde verhaal. De ontvangst was aller hartelijkst en het bos bloemen viel erg in de smaak.
2019: Woensdag 6 maart op bezoek bij Cobi en Jan Schoot, zoals we allen weten gaat het niet al te
goed met Jan. Wij werden hartelijk ontvangen door beiden, de bloemen werden in dank aanvaard en de
koffie met koek was lekker.
Dinsdag 19 maart op bezoek bij Atze onze huisaccordeonist . Atze liep op dit moment op drie poten (te
weten één been en twee krukken). Het is nu twee weken geleden en hij is alweer even buiten geweest.
De bloemen vielen in de smaak en bij ons de koffie van Alie.
Dinsdag 20 Augustus gingen wij naar Piet Spoelstra. Piet was in de vakantieperiode geopereerd. Dit was
bijna aan ons voorbij gegaan want u begrijpt in de vakantie zie je elkaar niet. Maar dit hebben we nu weer
goedgemaakt. We werden allerhartelijkst ontvangen in Stiens en mevrouw Spoelstra een mooi boeket
bloemen overhandigd en met de ‘patiënt’ ging het gelukkig al weer goed. En de koffie met gebak smaakte
overheerlijk.

Even voorstellen:

Guus Hoogewoud

Mijn naam is Guus Hoogewoud en ik ben geboren in Amsterdam op 24 juli 1949
en ben getrouwd met Hilde Evers. Ik heb uit mijn eerste huwelijk 2 prachtige
dochters, Marienke 29 jaar en Femke 26 jaar en een kleindochter van bijna 2 jaar
en een bonuszoon Martijn 35 jaar.
Na de lagere- en middelbare school doorlopen te hebben, begon mijn werkzame
leven als dierenverzorger in Artis. Daarna verkoper in een dierenspeciaalzaak en
toen overgestapt naar het toenmalige Algemeen Handelsblad (later na de fusie
het NRC Handelsblad). Een aantal jaren op de boekhouding gewerkt en toen
overgegaan naar de buitendienst in de functie van Rayonchef. In deze job had ik
te maken met de verkoop van de kranten de distributie en de advertenties. Na een
aantal jaren overgeplaatst naar Haarlem en toen naar Rotterdam.
Inmiddels was ik uit Amsterdam verhuisd naar Huizen en in 1988 naar Ermelo en
sinds ruim een jaar woon ik nu in Ouwe Syl oftewel Oudebildtzijl.
Na een paar jaar ziek te zijn geweest en een aantal jaren als huisman doorgebracht te hebben, ben ik gaan
werken in het onderwijs. Ik deed daar o.a. het ICT, waarvoor ik de nodige cursussen moest volgen, waarvan één
in Zweden, en mijn diploma’s daar voor heb behaald en zodoende ook voor de school hun eerste website kon
bouwen.
Na mijn pensionering, in 2014, heb ik alle vragen voor vrijwilligerswerk naast mij neer gelegd en gezegd het
eerste jaar van mijn pensioen is voor mijzelf en daarna zie ik wel verder. Inmiddels ben ik vrijwilliger in het
Openluchtmuseum te Arnhem als Trambestuurder en inval conducteur, daarnaast ben ik ook voorzitter van de
Medewerkersvereniging van het Openluchtmuseum.
Naast mijn werk heb ik ook altijd tijd gemaakt voor mijn hobby’s zoals de Padvinderij/Scouting, paardrijden, zeilen
en modelbouw (treintjes) en lezen.
In de padvinderij/scouting, waar ik als 8 jarige kennis mee maakte, maakte ik mij later, op groepsniveau
verdienstelijk als leider en groepsvoorzitter en beheerder van het clubhuis. Daarnaast was ik ook regionaal en
landelijk actief. Op regionaal niveau hield ik mij bezig met het organiseren van diverse activiteiten, o.a.
wedstrijden en wandelmarsen en was ik lid van het regiobestuur. Landelijk was ik actief met het geven van
cursussen voor nieuwe leiding en stagebegeleiding. Verder schreef ik mee aan boeken met richtlijnen voor
diverse activiteiten en zat ik in de landelijke raad en de commissie van beheer en bij de zeeverkenners in de
admiraliteit. Voor al mijn werk en betrokkenheid bij Scouting werd ik onderscheiden met het zilveren
onderscheidingsteken.
Ook bij de Wereld Jamboree die in 1995 in Nederland, Dronten, werd gehouden was ik actief.
Op internationaalniveau was ik subkampleider op de Jamboree welke gehouden werd in Zwitserland en was ik
Camp Supervisor op de Canadese Jamboree in Calgary Canada. Ook had ik nog een camping in Soestduinen
waar alleen padvind(st)ers/Scouts konden kamperen. Na 50 jaar scouting vond ik dat ik te oud was geworden om
in een jongerenvereniging bezig te blijven en daarom heb ik mijn lidmaatschap bij scouting opgezegd.
Maar het gezegde luidt: Eens een padvinder/scout altijd een padvinder/scout. En ik moet toegeven dat gezegde
klopt wel.
Bij mijn andere hobby, paardrijden, deed ik naast de dressuur en springen ook aan carrousel rijden en aan voltige
en zat ik in een demonstratiegroep. Later ben ik ook gaan mennen. We hebben verschillende eigen paarden
gehad. Met paardrijden en mennen ben ik gestopt.
Zodra het voorjaar aanbrak en het weer het toe liet ging ik ook het water op en heb ik menig uurtje en vakantie al
zeilend en kamperend op de Loosdrechtse plassen doorgebracht.
Na mijn pensioen hebben we een Valk (zeilboot) gekocht en ben ik regelmatig op de Friese meren te vinden.
Tot aan de verhuizing naar Friesland was ik actief als medewerker op de dierenambulance Noord Veluwe.
M’n hobby modelbouw ligt op het ogenblik even stil. Alle benodigdheden zoals treinen, rails, huisjes etc. zitten
momenteel in dozen. Deze winter hoop ik een grote tafel te kunnen maken om dan weer te gaan bouwen aan een
emplacement.
Een andere hobby die ik beoefen is: leren vliegen! Dat doe ik dan in een tweezitter Cessna. Het is alleen jammer
dat het zo’n dure hobby is en ik denk dat ik daardoor m’n vliegbrevet wel niet zal halen, want dan moet je
vlieguren blijven maken, maar niettemin is het heerlijk om te doen.
En dan last but not least natuurlijk het zingen in een Shantykoor. Eerst in mijn vorige woonplaats Ermelo, waar ik
diverse functies vervulde en nu in het Leeuwarder Shanty Koor waar ik sinds vorig jaar met veel plezier zing. Daar
hoef ik verder niets over te vertellen, want daar weten jullie zelf alles van anders kon je dit stukje niet lezen.
Met een hartelijke groet, Guus.
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Vrijdag 26 april

Leuk optreden in
Wooncentrum 'Theresia'
in Franeker

Woudsend
Festival
Op paaszaterdag 20 april, was het
Leeuwarder Shantykoor te gast in Woudsend. In
onze begin jaren waren wij hier ook al eens
geweest, n.l. zaterdag 4 juni 2005. Omdat er een
koor uitgevallen was door ziekte van hun beide
muzikanten werden wij gevraagd om hun plaats
in te nemen. En...wat hebben we een prachtige
dag gehad. Schitterend weer, prima ontvangst
met koffie, thee, belegde broodjes en zelfs een
lekker stikje sûkerbôle en een goede publieke
belangstelling. Bij de opening kregen wij te horen
dat er nog 2 koren afgezegd hadden, helemaal
geen probleem, want hierdoor konden de
aanwezige koren hun programma uitbreiden.
Ieder blokje van ons werd afgesloten met onze
zomerhit: Op myn boat mei brûzjend skôm. Het
publiek vond het prachtig en wij genoten hier ook
volop van. Het plaatselijke shantykoor "de
Pôllesjongers wil het nummer ook graag op hun
repertoire. De tekst van dit nummer speelt zich af
in hun eigen omgeving. De Fluezen en de
Hegemermar.

Voor een zaal met opvallend veel dames
begonnen wij om half acht met ons optreden.
We oogsten veel succes met een ietwat
aangepast programma speciaal bedoeld voor
ouderen, dus veel Nederlands repertoire o.a.
Ketelbinkie, Het kleine café en noem maar op
werden spontaan meegezongen. En wat dacht je
van onze zomerhit ''Op myn boat’
Ook onze solisten hadden veel succes en kregen
veel applaus uit de zaal.
Na afloop bedankte de voorzitter van het
wooncentrum het koor. Hij vond het voor
herhaling vatbaar. Tot slot een warm applaus
voor ons allen.. .

Bij ons derde blokje kwamen Henk Bonnet en Jan
en Cobi Schoot ons ook nog aanmoedigen en
Jan nam meteen de functie van Marinus over.
De samenzang werd afgesloten met het Frysk
Folksliet.
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¤
NIEUWSFLITS
Doris Day is overleden op 13 mei 2019,
ze werd 97 jaar. Que Sera Sera..

Een begrip voor onze generatie.

De Schrans 2019

NIEUWSFLITS

Martine Bijl (1948-2019) de gedroomde hartsvriendin
Haar grote kracht was haar onmiskenbare veelzijdigheid. Martine Bijl
overleed aan de complicaties van een hersenbloeding die haar in 2015
trof, zij zong, acteerde, presenteerde, componeerde en schreef. Martine
overleed 30 mei 2019.
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¤ NIEUWSFLITS 1 Juni 2009
De Champions League-finale werd zaterdagavond
halverwege de eerste helft opgeschud door een vrouwelijke
streaker. Een goed uitziende blonde vrouw dook tijdens
Liverpool – Tottenham Hotspur (2-0) over de boarding en
paradeerde enkel gehuld in een zwart badpak over het veld.
De beelden gingen de wereld over, ook al werd er zoals
gebruikelijk door de tv-regie wel snel weggeschakeld

Shanty Memories
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Wartena

24 juni 2019

Maarten
van der
Weijden
voltooid zwem
elfstedentocht
Opening nieuw havenkantoor
Het was erg warm (30◦) erg druk maar ook erg gezellig. Kijk maar naar deze dames. Het shantykoor was
hier voor de sfeer. Al met al een leuk optreden. We werden onthaald met koffie en oranje koek en er was
vanwege de warmte voldoende drinken en o ja….. de hapjes waren lekker. En Theo gefeliciteerd met je
verjaardag, het biertje smaakte best.

SPIERREUMA
Het begon bijna ongemerkt. Daarna ondragelijke pijngolven vanuit de nek, schouders naar beneden. Zullen we ons
reisje cancelen naar Griekenland? Nee, ik heb mij er zo op verheugd, we gaan! Neem dan een rollator mee en je
wandelstok. Zo gezegd en zo gedaan. Zij zat vaak op het balkon te genieten van het prachtige uitzicht over de haven
en ik mocht zwerven over het eiland. Nu, na thuiskomst, gebruikt Jeanne de juiste medicijnen en na de vaststelling
van de diagnose ‘spierreuma’ proberen we ons oude leventje weer op te pakken. Met “zinnig” plezier beleven, lukt
dat ons. Bij vertrek vliegveld Kefalonia moest Jeanne gebruik maken van haar rollator. Wij moesten als laatste aan
boord. Wachten dus onder aan de trap. De piloot van Transavia maakte een praatje met Jeanne. Hij vertelde haar,
hier moet je afgepast bunkeren vanwege de korte landingsstrook. Dat duurt nog een poosje, daarna gaat u met de
verrijdbare lift naar boven. “Mag ik bij haar blijven” vroeg ik aan de gezagvoerder? Natuurlijk mocht dat! Wij werden
hartelijk in de cockpit ontvangen door de steward. Klein probleempje uw vrouw zit op stoel 17 en u op stoel 32. Even
was het stil en ik keek haar veel betekend aan en zei luidt zodat alle 212 passagiers het konden horen. “Luister, wij
zijn bijna 60 jaren bij elkaar en jullie halen ons uit elkaar?” Zij kon het grapje wel waarderen en onder gelach
verdween ik naar achteren, 40 meter van haar vandaan. Tijdens de vlucht bij het uit serveren van de koffie vroeg ik
onze steward: ”Zou u een grote cappuccino
willen bezorgen bij mijn vrouw?” Zegt u maar,
van die meneer met die rode trui. Prompt
werd het verzoek uitgevoerd onder grote
hilariteit van de aanwezigen. Iedereen moest
nog wachten en Jeanne kreeg als eerste haar
koffie! Een uur later kwam het karretje met
cadeaus langs. Het toeval wil, dat zij tijdens
ons verblijf een parelmoeren oorknopje was
verloren. Het toeval wil dat in de Transavia
brochure een prachtig setje parelmoeren
oorbelletjes te koop werd aangeboden. Zou u
die aan haar willen geven, zeg maar van die
meneer met die…….Onder luid applaus kreeg
Jeanne het cadeau van die meneer met
die…….. Ach ja, je zult maar met zo’n man
getrouwd zijn!!
GUUS VAN BARNEVELD
20

Chauffeursevenement
Chauffeursvereniging Friesland 6-7-2019
Op deze dag van de chauffeursvereniging verzorgde het Leeuwarder Shantykoor drie
optredens Het begin was niet geweldig omdat het regende en er dus weinig publiek was.
Maar in de pauze hoorden we dat er een groep Belgische fietsers uit Kortrijk was
neergestreken bij het gerechtsgebouw. Deze mensen trekken elk jaar een week door
Nederland en worden dan begeleid door 4 mensen die zorgen voor een hapje en een
drankje onderweg. Deze 4 mensen waren ditmaal in een marine outfit gestoken en dat
paste natuurlijk wel bij ons koor. Ze vonden namelijk ook dat we prachtig hadden
gezongen. Na een leuk gesprek van Kees en ondergetekende besloten wij dat ze wel even
een nummer mee konden zingen.
Het lied: Zorg dat je er bijkomt, bij de marine bij de
marine….. werd in overleg met Atze en Piet gezongen.
Het werd één groot feest met dansende mensen en veel
blije gezichten. Ook Het Kleine Café zongen ze uit volle
borst mee.
Ook tijdens ons derde blok bleven ze luisteren en werden
er vele foto’s gemaakt, kortom wat een beetje druilerig
begon deze middag, werd toch nog een mooie middag
mede dankzij onze zuiderburen.
Gerke.

Jurrian en zijn vrouw vermaakten zich
uitstekend.

¤ NIEUWSFLITS
Vrijdag 15 augustus overleed prinses Christina op
72 jarige leeftijd.
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Denkend aan het
Leeuwarder Shantykoor……
Als je ouder wordt dan komen de kwaaltjes, voor
de één wat eerder dan de ander. Je kan niet alles
meer dan toen je twintig was. Het lopen gaat wat
moeilijker en ook lang staan is problematisch, dit
heeft mij doen besluiten om eind dit jaar afscheid
te nemen van het Leeuwarder Shantykoor.
’’Je moet steeds meer inleveren’’
Als zanger zullen ze mij niet missen maar ik zal
het koor wel erg missen. Ik ben met ontzettend
veel plezier bezig geweest voor en met het koor.
En al ben ik niet de beste zanger, ik had plezier
en trok mij niets aan van het eventuele geruis
achter mijn rug om. Ik dacht altijd een shantykoor
is geen operakoor al moet er natuurlijk wel niveau
zijn. En dit alles zal ik wel gaan missen!!
. Tot slot kan ik melden dat ik graag bij het koor
betrokken blijf. Ik blijf het Shantyjournaal gewoon
maken met hulp van Kees en Gerke .en ik kom
vast nog wel eens langs. En verder zie ik wel wat
er op mijn pad komt. Ook de agenda blijf ik
gewoon versturen. Noem het maar vrijwilliger..
Natuurlijk wel met goedvinden van het bestuur..
Ik dank al mijn vrienden bij het koor (die ik vast ga
missen) en het Leeuwarder Shantykoor ,voor nu
en in de toekomst heel veel succes.
Tot ziens
Harrie Postma
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Dit is KEES.

Wat was het heet!!
(17 juli 2019 ± 40 graden)
Pas op voor de Hitte
Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs...
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.
Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.
Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.
Annie M. G. Schmidt

Naar André Rieu
Onze vakantie was vroeg dit jaar En dan denk je toch
we konden eigenlijk nog best even weg. Maar ja we
wilden niet meer zo ver weg en met de auto op stap
doen we niet meer
Dan staat er een advertentie in de krant: met de
touringcar naar André Rieu. Nou dat stond eigenlijk al
heel lang op ons verlanglijstje. Maar ja, je weet hoe
dat gaat het komt er nooit van. Mijn vrouw heeft
direct de telefoon gepakt en gebeld. En of het zo zou
moeten zijn, nog twee plaatsen beschikbaar.
Op donderdag 10 juli stapten we in de bus bij het
Kalverdijkje waar meerdere Rieu liefhebbers al
stonden te wachten Onder de wachtenden, hij
zwaaide al van ver naar ons, ons ex koorlid Koos
Kuipers en zijn vrouw zij gingen al voor de tweede
keer vertelde hij. Maar goed het is wel een lange reis,
tegen 5 uur kwamen wij bij het hotel in Valkenburg
aan. Hier konden we ons even opfrissen en na ± een
uur ging het richting Maastricht. Daar aangekomen
gingen we gelijk naar het Vrijthof ± 10 minuten lopen.
Na nog een kwartier wachten konden we het plein op
en konden we ons melden bij een restaurant. Hier
werden wij naar een gereserveerde tafel gebracht .
Op de tafel lag het menu met je naam er op gedrukt
klaar. En het eten was geweldig. En toen was het
negen uur en het concert kon beginnen.
Voorafgegaan door een kolossaal muziekkorps van
minstens 100 meter lang even later gevolgd door
André en zijn muzikanten. De muziek van André Rieu
kennen we natuurlijk allemaal. En daar hebben we
dan ook vol op van genoten. We kwamen om halfeen
terug in het hotel waar de gelegenheid was om nog
een afzakkertje te nemen. ’s Morgens een heerlijk
ontbijt en daarna konden we Valkenburg verkennen
tot 13.00 uur. Hierna nog een uitstekend verzorgde
lunch. En dit alles met prachtig weer.
En dan voldaan terug naar huis na 2 prachtige dagen

André Rieu maakt mensen blij.
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Scheveningen
1 september
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De
beeldengroep
van Jitse,
Corrie en
Wim.

Wat een succes vergeleken met vorig jaar toen
regende het de hele dag. En nu een stralende
dag. We hadden ook een enthousiast publiek
velen bleven de hele middag bij ons en zongen
ook vaak mee. En niet te vergeten onze ‘eigen’
supporters onder aanvoering van Geeke, dat mag
ook wel eens gezegd worden..
Mooi weer voor een foto….Roeli en Geeke.

Jaques en Piet: The rose of Allendale
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Rotterdam
7 september

Dit jaar wordt voor de 17e achtereenvolgende keer het
Internationaal Shantyfestival Rotterdam georganiseerd.
Op 6,7 en 8 september treden 31 koren en groepen op.
Het L.S.K. is voor zaterdag 7 september uitgenodigd. Voor ons
alweer de 5e keer. Na 2007, 2009, 2014, 2017 en 2019 dus een
eerste lustrum. Ons eerste optreden viel helaas in het water. Doordat deze
locatie niet overdekt was konden onze muzikanten geen gebruik maken van hun instrumenten.
Wim Biesheuvel besloot daarop om dan maar a capella te zingen, waarbij Atze de tussen trootjes
ging neuriën. Een gedenkwaardig optreden voor ons, dit was nog nooit eerder door het L.S.K.
vertoond. Helaas begon het steeds harder te regenen en na 3 nummers hielden wij het voor
gezien en zochten wij massaal de grote tent op. Als compensatie mochten wij een aantal
nummers in de tent zingen, bij het tellen van de koppen ontbraken er 4 koorleden, zij waren aan
de wandel gegaan en daardoor waren zij niet op de hoogte van het noodscenario van de
organisatie.
De lucht klaarde op en het bleef droog en het officiële programma werd weer opgepakt.
Het derde optreden vond plaats op de zeillogger “de Balder” VL.92
Hier werd een groepsfoto gemaakt.
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12e
GJ Shantyfestival
was weer een groot succes.

Wat een feest!!
De Leeuwarder binnenstad bruiste als nooit te voren. Wat wil je ook12 shantykoren zongen en
speelden de sterren van de hemel en zorgden voor een geweldige sfeer in de stad dit alles
overgoten door een heerlijk zonnetje en een lekkere temperatuur. Het kon niet meer stuk.
Mijn complimenten aan hen die dit wisten te organiseren. Ook de complimenten aan dirigent Piet
van Houten. Weer een groot succes voor het LEEUWARDER SHANTYKOOR!!

Piet van Houten zingt The Fields of Athenry
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12e
GJ Shantyfestival

Theo bekijkt het
wel…..

Tijd voor een
borrel

Pauze

Even wachten….

Wat een mensen en wat een succes!!!

Soms zou je even voorzitter willen zijn.
27

Kees de Groot
zingt al jaren de
klassieke hit

Fries om
utens

14-09-2019: wat een mooie dag…..
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12e GJ Shantyfestival 2019

Piet van Houten
Dirigent en Tenor Leeuwarder Shantykoor
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Zandvoort

29 September

We gaan naar Zandvoort…
Een kleddernatte dag, maar we
hebben ons wel vermaakt.

Het was soms
behelpen ……

…

Max Verstappen niet
gezien in Zandvoort?

maar de sfeer was goed!
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Shanty avond pure reclame voor
het LEEUWARDER SHANTYKOOR

Een zeer geslaagde avond waar we met plezier op terugkijken.
Trės Chic makte de avond compleet..

En wat weer een mooie prijzen voor
de verloting

3
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Wij wensen al onze koorleden,
sponsoren en donateurs een
gezond en muzikaal 2020 toe

Leeuwarder
SHANTYKOOR
32

