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Hoe ervaren onze
leden de
Coronatijd?
Jacques Ruiter:
En zo ineens is alles over, je kan
niets meer, alles gaat op slot.
Ik ben blij dat het nu weer een beetje
los gelaten wordt, we zijn lang in de
wacht gehouden en ik hoop dat we
met het koor weer snel uit de
startblokken kunnen. Samen Sterk!
Iedereen een fijne vakantie gewenst
namens Iepie en mij.

Piet van der Veen:
Erg jammer van al deze
belemmeringen.
Ik had mij vooral verheugd op
Duitsland.
Wat ik wel schitterend vond, dat
waren de puzzels. Jenny en ik zullen
dat missen!
Ik zie er naar uit om straks weer los
te gaan.

Anneke Pijper:
Zo zonde dat alles nu stil ligt. Henk
Bonnet is al een paar keer langs
geweest met zijn accordeon en dan
spelen we de nummers uit ons
shantyboek.
Ook ben ik al een keer uitgenodigd
bij Geke, dat was ook zeer gezellig.
Ik mis vooral de sociale contacten en
niet te vergeten de 3e helft.

Carel van Kammen
Piet Hindriks:
Piet heeft zijn huis in Molenend
verkocht. Natuurlijk mist hij het
koor maar hij kan nu zijn energie
stoppen in de verhuizing. Volgens
Piet moet er heel wat gebeuren.
Piet en Sumi gaan tijdelijk iets huren
in Camminghaburen Zij laten een
nieuw huis bouwen in Giekerk en
hopen volgend voorjaar daar hun
intrek te nemen.

Ik heb de eerste weken het koor wel
gemist maar na een poosje was ik er
aan gewend om de donderdagavond
voor mij zelf in te vullen. Ik heb
geen tijd om mij te vervelen. Ik mag
ook graag met steentjes werken.
Deze hobby heet Diamond Painting.
Heb mijn hok netjes gemaakt en ga
regelmatig even te fietsen.
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Van de redactie
Voor u ligt het nieuwe Shanty journaal.
Als nieuwe redactie is het voor ons ook een
eer om hier iets te schrijven.

Het is een bizarre tijd zoals we allen weten.
Om toch de leden wat informatie te geven
hebben we besloten om dit blad in Juli uit te
geven. Wij wensen jullie veel leesplezier
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bestuur
Voor U ligt het Shanty journaal,
dit is een blad waarvan gezegd mag worden dat het
een bijzonder blad is in een tijd die we niet snel zullen
vergeten. Waar het corona virus nog steeds onder ons
is en waar we zeker rekening mee moeten houden.
Gelukkig zijn we hier in het noorden er nog redelijk
van afgekomen.
Tijdens onze maandelijkse belronde kwamen er
geen bizarre mededelingen t.a.v het corona virus,
maar genoeg hierover, we moeten weer aan de
toekomst denken.
Het bestuur is 2 weken geleden bij elkaar
geweest, het plan is opgevat om op 3 september
weer met de repetities te starten. Dit is ook met
onze repetitor Tjeerd besproken, maar het duurt
nog 2 maanden voor het zover is en we hopen
allemaal dat de 1.50 m maatregel ook voor ons
gelden. ( het is nu nog 3m).
We missen allemaal het zingen en de gezelligheid
van onze repetitieavonden en dan heb ik het nog
niet eens over de derde helft! Toch zullen we ons
aan de richtlijnen van het RIVM moeten houden.
Terugkijkend naar afgelopen tijd ben ik ervan
overtuigd dat we in ieder geval op de goede weg
zijn en dat we weer fijne donderdagavonden
zullen hebben. Het zal niet aan ons Opus gebouw
liggen deze is op alle manieren
tegemoetgekomen aan de eisen en richtlijnen van
het RIVM.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop
iedereen in september in goede gezondheid te
ontmoeten.
Piet van Houten
Bestuurslid Leeuwarder Shantykoor
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Leeuwarder Shantykoor op zangles bij
Jannie Geertsma
Tijdens onze A.L.V. op 25-04-2019, werd door het bestuur gevraagd of er ook belangstelling was
voor een zangcursus bij het LSK. Dat was er zeker!!!
Op deze avond waren er maar liefst 20 aanmeldingen, dit tot grote verrassing van het bestuur. Er
werd een afspraak gemaakt met Jannie Geertsma. De zangcursus bestond uit 8 lessen en startte op
maandag 7 oktober (1 groep van 5 en 1 groep van 4) en woensdag 9 oktober (3 groepen van 5). In
totaal dus 24 deelnemers.
Onze trouwe fans lieten ons weten dat wij op de goede weg waren, of anders gezegd dat wij op
het goede spoor zaten. (Draaischijf)
Na 8 lessen namen wij voorlopig afscheid van
Jannie Geertsma. Namens LSK overhandigde
Stef aan Jannie een fraai boeket bloemen.
De cursisten hebben van Jannie genoten en zij
van ons.
Sommige deelnemers gaan op een vervolg
cursus.
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Links de tenorgroep bestaande uit:
Ad Halma, Piet van Houten,
Klaas Visser en onze man van
de techniek Marinus de Jeger.
Onder Guus Hoogewoud, Freddie
van Vliet, Douwe Poelstra, Marco
van der Zee en Albert Talsma.

Henk en Stef
in volledige
concentratie.

Rechts het oefenen met de fles en
het slangetje dit om meer volume te
krijgen. Jannie doet het even voor.
Soms verslikte men zich ook wel
eens, getuige deze foto.

Links alleen maar bassen:
Jacques Ruiter, Tjalling Frankena,
Bert Nijenhuis, Arnold Wetterhahn,
Kees de Groot.
Willem Hoen, Jan Landstra
en Dirk Venema hebben ook de
zanglessen gevolgd.
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SINTERKLAAS 2019

Op 5 december kreeg het
Leeuwarder Shantykoor bezoek
van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Op één van onze laatste repetitieavonden in het scouting gebouw
aan de Esdoornstraat kwam de
Goedheiligman langs met zijn
knecht.

Natuurlijk werd er gezongen, en verschillende mensen mochten even bij
Sinterklaas komen. Er werden gedichten
voorgelezen voor Atze, Guus, Tjeerd,
Anneke en Harrie. Zwarte Piet had voor
hen allen een kleine verrassing.

Ook Stef kwam nog even aan bod en onder de klanken van zijn gitaar werd het
lied " La Bella Lola " gezongen.

Na nog een Sinterklaasliedje en voor
een ieder pepernoten gingen Sint en
Piet er weer vandoor, want er moest
natuurlijk nog meer gebeuren op deze
vijfde december.
Foto’s Leen Bal.
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Geslaagde
Nieuwjaars Borrel
In ons nieuwe onderkomen Gebouw OPUS

Donderdag 23 januari organiseerde het Leeuwarder Shantykoor de
traditionele Nieuwjaarsinstuif, we werden getrakteerd op een
uitgebreide stamppottafel die bij iedereen in de smaak viel.
Het koor trad deze avond twee keer op en na het nuttigen van een
drankje(s) ging iedereen tevreden huiswaarts. Zo’n avond is zomaar
voorbij.

Volgend jaar maar weer?
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Beste koorleden en partners,
Vanwege de recente ontwikkelingen rond de
verspreiding van het coronavirus in Nederland zijn
er (nieuwe) maatregelen aangekondigd. Dit zijn
maatregelen die in ieder geval tot en met 6 april
van kracht zullen zijn. Het bestuur van het
Leeuwarder Shantykoor volgt de richtlijnen van het
RIVM. Dit heeft tot gevolg dat met directe ingang
de repetities van het Leeuwarder Shantykoor
worden geannuleerd. De genomen beslissing duurt
in ieder geval tot en met 6 april.Het bestuur volgt
nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot
het coronavirus en zal hierop adequaat reageren
en jullie zo snel mogelijk informeren wat betreft de
periode vanaf 6 april.

17-03-2020

Corona
virus

ging ook ons koor niet
voorbij!!
De wereld stond stil.
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BERLIJN. Wat betreft de trip naar, en optreden in,
Berlijn heeft het bestuur vanochtend de afweging
gemaakt of het verantwoord is voor een verblijf en
optreden in Berlijn. Wij zijn tot de conclusie
gekomen dat de risicofactor dusdanig groot is dat
het niet verantwoord zou zijn. Bovendien heeft de
Duitse regering en de Deelstaten het besluit
genomen dat evenementen niet door mogen gaan.
Ook zijn toeristen niet meer welkom in hotels.Of het
zo zou moeten zijn, de organisatie in Berlijn heeft
ons vandaag, via Dirk Venema, de mededeling
gedaan dat het weekend van 15 t/m 17 mei is
afgelast en is verplaatst naar 31 juli t/m 2 augustus
2021. De organisatie heeft het Leeuwarder
Shantykoor ook weer uitgenodigd om deel te
nemen. We begrijpen dat het voor ons allen een
grote teleurstelling is, maar er rest ons alleen maar
het verstandige besluit te respecteren.We zullen
ons op zeer korte termijn beraden of wij gebruik
willen/kunnen maken van deze uitnodiging.
Afhankelijk van het besluit zullen we de financiele
bijdrage zonodig verrekenen.Wij willen via deze
nieuwsbrief de leden bedanken die reeds
gedurende langere tijd met de organisatie van de
reis naar Berlijn bezig zijn geweest.
Wij wensen jullie allen veel sterke voor de komende
periode en hopen jullie in alle gezondheid weer
snel te ontmoeten.
Vriendelijke Groet,
Namens het bestuur
Willem Hoen

(20-03-2020)
Hallo Shantyvrienden
Helaas kan het festival in Brummen op
1 juni geen doorgang vinden. De
organisatie moest dit afblazen in verband
met het Coronavirus

(24-03-2020)

met name op de “”kleine”” zelfstandige en
het Midden en Klein Bedrijf, hen te
benaderen voor sponsoring. Laten wij
even een pas op de plaats maken en
helpen en hopen met elkaar op betere
tijden.

Waarschijnlijk overbodig maar toch even
de volgende mededeling:

Vriendelijke groet,
Namens de Festivalcommissie

Namens het bestuur
Jan van Dijk

De regering heeft verdergaande
maatregelen ter bestrijding van het
Coronavirus aangekondigd. Dit betekent
dat alle repetities en optredens, welke tot
1 juni staan gepland, niet doorgaan. Over
het al dan niet doorgaan van het Festival
Dordt in Stoom, gepland voor zaterdag 6
juni, wordt medio april een beslissing
genomen. Zodra er ontwikkelingen zijn
krijgen jullie bericht.

Dordt in stoom ging ook
niet door!

Heel veel gezondheid en geduld
toegewenst.
Vriendelijke groet,
Willem Hoen

(26-03-2020)
Zoals jullie misschien al via facebook
hebben gelezen zijn de
vergaderingen/activiteiten van de Festival
commissie even op een laag pitje gezet
als gevolg van het Corona virus.
Een aantal weken geleden hebben wij als
commissie aan ieder koorlid een aantal
sponsorbrieven mee gegeven teneinde
gelden te genereren om de financiering
van het Festival rond te krijgen. Mede door
het aanmelden van sponsoren kunnen wij
het Shantyfestival elk jaar organiseren.
Het lijkt ons echter niet gepast om in deze
financieel moeilijke periode, en dan doel ik

Wat is nou 1,5 m ?
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Ga fietsen of puzzelen…..

15 april 2020

Hallo allen,
Allereerst is mijn hoop dat jullie en jullie naasten in goede gezondheid verkeren.
Het is voor ons allen een heel vervelende en langdurige periode waarin het niet mogelijk is om onze
hobby van het zingen uit te voeren. Begrijpelijk zijn de beslissingen die worden, of zijn, genomen om het
Corona virus zo adequaat mogelijk in te dammen.
Nieuwe of bestaande hobby's worden (weer) opgepakt. Het maken van Legpuzzels-Kruiswoordpuzzels
wordt, mede door het extra moeten binnenblijven, weer tot een hobby verheven, terwijl op de momenten
dat we even naar buiten kunnen veelvuldig een wandeling of een mooie fietstocht wordt gemaakt.
Blijf echter ook je stembanden goed oefenen en ben je geen liefhebber van Puzzelen of Wandelen is het
misschien een optie om wat teksten van ons repertoire uit het hoofd te leren.
Nu even wat actualiteiten:
Met Atze gaat het naar omstandigheden langzaam iets de goede kant op en hij, en Alie, zijn vol goede
moed.
Van Jan Schoot een minder positief geluid. Prostaatkanker is de keiharde uitslag die Jan en Cobie kregen te
horen.
Gisteren heeft Jan een Pet Scan gehad en wordt het vervolgtraject bepaald.
Harrie Postma is gelukkig weer wat meer op de been en haalt voor Annie alweer de boodschapjes.
Helaas kunnen we geen bezoeken afleggen maar een kaartje is zo gestuurd.
Ik hoef het in feite niet te schrijven en toe te lichten maar formeel moeten wij als bestuur kennisgeven van
het niet doorgaan van onze Ledenvergadering. Als gevolg hiervan kan het bestuur nu geen verantwoording
afleggen van haar beleid en financiële verantwoording. Ook heeft dit tot gevolg dat het rooster van
aftreden van bestuursleden niet kan worden toegepast en er geen (her)verkiezing van bestuursleden kan
plaatsvinden. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat in uitzonderlijke situaties de huidige
bestuursleden zitting houden met volledige bevoegdheid tot aan de eerstvolgende Ledenvergadering.
Met betrekking tot ons eigen Shantyfestival nemen wij eind april een definitieve beslissing over het al dan
niet door kunnen laten gaan.
Heel realistisch is rekening houden met het niet doorgaan van ons Festival.
Deze periode vergt veel wilskracht van ons allen. De wil is er laten we de kracht houden.
Vriendelijke groet,
Willem Hoen.

Wanneer zijn wij weer aan de beurt?

8

Nu even niet…

13 shantyfestival gaat
niet door!!
e

Een traditie verbroken: Maar het kan niet anders

Helaas, maar zoals te verwachten, hebben wij het besluit genomen om het 13e GJ Shantyfestival te
annuleren.
Ons festival valt onder de categorie Evenementen met een aanmeldingsverplichting en voor die categorie
is het organiseren van evenementen in ieder geval tot 1 september niet toegestaan.
Wat na 1 september mogelijk is kunnen wij met elkaar (nog) niet beantwoorden.
In de besluitvorming is ook meegenomen het niet kunnen/willen benaderen van diverse sponsoren.
Hierdoor is het financiële risico te groot.
De commissie heeft verder het besluit genomen om de Shantykoren die voor dit jaar
waren/zijn uitgenodigd voor het volgende GJ Shantyfestival in 2021, bij belangstelling, automatisch in te
delen.
De commissie gaat nu bezig om alle betrokkenen te informeren over het genomen besluit.
Aan de koorleden, die al sponsoren hebben benaderd het verzoek om deze sponsoren te informeren over
het niet doorgaan van het festival en hopen dat wij in betere tijden weer een beroep op hen mogen doen.
September lijkt nog zover weg, helemaal in deze moeilijke tijd, maar de commissie is van mening dat
langer wachten in deze situatie niet zinvol is. Wij hopen met elkaar op betere tijden.
Tot slot wil ik alle (commissie)leden bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in de aanloop naar het 13e
GJ Shantyfestival.
Met vriendelijke groet,
Willem Hoen.
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‘I am sailing…..

Ik neem jullie mee naar die oneindige plas, tussen de Azoren en Engeland. Ik ga niet precies zeggen waar.
Dit plekje moet zo blijven als het is. Het is hier namelijk wonderschoon. Het wateroppervlak is als een
satijnen laken, zover uitgespreid als je maar kunt kijken. De zon wordt getemperd door een lila wolkendek.
Zelfs de oceaandeining is hier genadig en wiegt je kalmpjes heen en weer. Al dagen lang was het een wind
stille periode. De zeilen vol van zoutkristallen hingen lusteloos naar beneden. De stemming was niet best,
geen wind dus ook geen geld. Wij waren altijd afhankelijk van wind. We verveelden ons rot, al het werk was
gedaan. Muziek maken? Geen zin, wel ruzie maken! En dat zo dagen achterheen. Je mag gerust spreken
van een neerslachtige stemming. Het klinkt misschien als een desolate, saaie plek. Maar niets is minder
waar. De serene rust wordt opeens doorbroken door een knisperend geluid. Het is moeilijk om dit geluid
onder woorden te brengen, Knisperende zeilen, hoe moet je die omschrijven? Tenzij je een gelouterde
dichter bent. Ik ben dat niet. Ik keek naar boven naar de top van de mast, een zoutwolkje dwarrelde langs
de zeilen naar beneden, gevolgd door een windvlaagje. Wind!! Een siddering benam ons de adem. Een
van ons begon heel zacht te zingen……”I am sailing, I am sailing” Home again, we gaan naar huis. Na
maanden op zee te zijn geweest, gaan we naar huis. Later is deze uitdrukking
overgenomen……”klaar…..naar huis”! Wil je nog een poosje doorwerken op basis van “Klaar en dan naar
huis”? Dan verdien je een extraatje. Een uitgelaten stemming brak aan, de adrenaline stroomden door
onze lijven, het vertaalde in ‘kanaal koorts’, een uitdrukking die alleen op zee bekend was. Er werd dan
grote schoonmaak gehouden, dekken werden extra gebreeuwd, versleten spullen overboord gesmeten,
vuil ondergoed en gebruikte kleding, alles ging door het ‘ronde gaatje’(patrijspoort)……..we gaan naar huis!
Alle ‘hens aan dek’ er komt storm, schreeuwde de Kapitein, alle zeilen “full ahead”. I am flying…..I am
flying. Like a bird, cross the sky. Een gezang brak los, niet hard maar ietwat krampachtig. Cross the sky!
Het schip vloog over het water. En daar was opeens die ‘stille’, die nooit zijn mond open deed, spreidde zijn
handen in een opwaartse beweging naar boven en zong zacht, tergend “Can you hear me, can you hear
me, through the dark night, far a away. Een ode aan de achterblijvers, aan het thuisfront, die vol verlangen
op onze thuiskomst wachtte. Even was het stil, verbaast keken wij de ‘stille’ aan. Wat een mooie stem! Wij
kunnen nu niet achterblijven, jongens, kom op, met z’n allen. Rechtop stonden wij op de ‘RA’, borst vooruit,
de longen vol zeelucht: We are sailing, we are sailing…..home again, cross the sea. Op deze wijze zet je
dit mooie lied op de helling, van heeeel zacht naar keihard, Ik zelf vind dit het ‘kernlied’ van alle shanty’s.
Guus.
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Atze Veltman

Accordeonist Leeuwarder Shantykoor

Atze heeft een lange weg te gaan. Wij wensen hem beterschap.
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Beste mensen,
Zo kon ’t gebeuren dat een weekendje Berlijn, na een lange voorbereiding en waar iedereen
zo naar uitkeek, niet kon doorgaan. Over die beslissing was geen discussie nodig. Wat dit
allemaal tot gevolg heeft gehad is bekend: de culturele agenda bestond ineens niet meer;
koren en korpsen etc. mochten niet meer oefenen en optreden. We zaten thuis in bijna
afzondering en ineens hadden we meer tijd en aandacht voor elkaar als gezinsleden (wat
ook niet verkeerd is!). Eenzaamheid en verdriet werden echter sterker gevoeld en nu nog,
als je hoort dat veel ouderen last hebben van ‘huidhonger’; men mag geen lijfelijk contact
met bv. de kleinkinderen!
Gelukkig begint alles een beetje normaal te worden; vooral voor diegene die
verantwoordelijk lijken te zijn de economie weer op gang te helpen. De wegen raken voller
en wij met onze camper doen daar fanatiek aan mee: 3 keer Wijnjewoude, Utrecht, met
Wim en Loes naar Hasselt, familieweekend in Verstal….wat een vrijheid!
Weer terug naar het Leeuwarder Shanty Koor. Laatst vergaderd met het bestuur in een
‘verantwoorde opstelling’. Het was goed en gezellig. Wat er zoal is besproken zult u
vernemen via het bestuur. Hoe de toekomst voor de koren in het algemeen er uit komt te
zien weet niemand. Daarvoor is men afhankelijk van richtlijnen vanuit de overheid. Wat ik
hoop is dat de maatschappelijke schade die door het virus is aangebracht niet ten koste zal
gaan van het LSK. Wij weten als geen ander hoe belangrijk zingen is voor de gezondheid en
het welbevinden.
Tot slot wens ik iedereen een goede
Oant sjen,
Tjeerd
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zomer.

NIEUWSFLITS

Vera Lynn
Sweethaert of the forces
Overleed op 18 juni 2020 op de gezegende
leeftijd van 103 jaar.
.
Onze generatie heeft mooie herinneringen aan haar.
Nummers als We’ll Meet Again , Land of hope and glory,
en The White cliffs of Dover,

We'll meet again
Let's say goodbye with a smile, dear
Just for a while, dear
We must part
Don't let this parting upset you
I'll not forget you, sweetheart
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies drive the dark clouds far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some

Ook de donateursavond
Gaat NIET door

14-11
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Bericht van de
secretaris,
Ons verlangen naar zingen is groot.
Niet eerder in ons 20 jarig bestaan hebben wij
een dergelijke situatie meegemaakt.
Wij zijn in 2001 in het Café Het Anker aan de
Eewal in Leeuwarden begonnen en omdat
onze financiële status quo van dien aard was
dat wij nog niet konden huren, kwam het
voorstel van de uitbater dat de groep
tenminste 2 consumpties zou moeten
nuttigen als tegenprestatie voor het gebruik
van het lokaal op de eerste verdieping. Het
jaar werd afgesloten met 30 leden! We
hebben daar niet echt lang gezongen, dus
moesten wij op zoek naar een andere locatie.
Tijdelijk ook nog in het gebouw van de NHS,
en uiteindelijk konden wij in het
scoutinggebouw aan de Esdoornstraat
terecht waar wij een reeks van jaren hebben
kunnen oefenen onder leiding van Nelly van
der Kooij, na eerdere stands-in als repetitor.
In 2002 – na stug oefenen – werden wij door
het bejaardencentrum Sint Jozef gevraagd op
13 april ons eerste optreden te verzorgen. We
hadden al een bescheiden repertoire en we
hebben daar gezongen dat het een lieve lust
was in een tenue waarmee je haast niet meer
mee op straat gezien wil worden. Ha ha. De
stemming zat er goed in, we hadden lol en een
rondedansje hielden wij er ook in. Een week
later deden wij mee in Heerenveen, waar
1430 leden van ruim 60 koren in de
ijshockeyhal een drietal liederen ten gehore
brachten. Onder de instrumentalisten waren
voor ons koor, markant op het middenterrein,
Atze Veltman (accordeon) en Stef Roelofsma
(gitaar).
Hiervan is een CD gemaakt en was de
recordpoging op TV te zien.
In dat jaar hadden wij in totaal 8 optredens.
En zo verstrijken de jaren en zijn we in 2020
aanbeland met tot half maart 447 optredens
gekerfd op de baton van de heren dirigenten,
hetgeen een gemiddelde opleverde van 21,4
optredens per jaar.
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Dat zal echter dit jaar zeker niet gehaald
worden, want zoals een ieder heeft ervaren
zijn we door de Covid 19 beland in een
ongewisse periode waarbij het voor zangers
extra moeilijk is geworden, gezien de drie
meter afstand die in acht moet worden
genomen.
Half april het bestuur gebrainstormd en werd
bekeken wat zoal de mogelijkheden waren..
niet dus zeker niet voor 1 september. Wel
worden er steeds weer grenzen verlegd in de
regelgeving door de RIVM, maar voor zangers
vooralsnog niet. Ook al valt het hier in het
Noorden mee, toch is voorzichtigheid
geboden. Er is contact geweest met de
verhuurders van Opus.
Er is inmiddels een versie (juni 2020)
verschenen van bepalingen t.a.v. het gebruik
van de ruimte m.b.t. binnen repetities.
Hoewel het maximaal aantal leden van 30
naar 100 is gebracht, speelt dit in het geheel

niet bij ons koor. Hopelijk volgen er nog
nieuwe richtlijnen.

Zo het nu staat is er een schema gemaakt voor
koorleden en leiding, waarbij zo’n 15 man in
de
ruimte kunnen worden verdeeld met een
onderlinge afstand van 3 meter.

zo zijn er ook voorwaarden m.b.t. looproutes,
reinigen van oppervlakten en meegebrachte
boeken, standaards, stoelen en
muziekinstrumenten. De ruimte kan pas
worden betreden als aan al deze voorwaarden
is voldaan. Ieder lid reinigt voor en na de
repetitie zijn eigen plek.
De kantine blijft dicht – eigen consumptie kan
worden meegenomen – beker en/of flesje
mee naar huis nemen.
Mocht men zich hieraan niet houden, dan
staat er een financiële straf per persoon op en
zal ook Opus een strafbeschikking tegemoet
kunnen zien van enkele duizenden euro’s. De
boa’s houden u in de gaten, dus beste
vrienden, houdt u aan de regels; een
vriendelijk doch dringend verzoek van Opus.
Dit is wat het is, het bestuur had hier meer
van willen, maar niet kunnen maken. We
missen allemaal het zingen en de onderlinge
contacten, maar wij blijven hopen op
verruiming van de mogelijkheden die er
wellicht zullen komen.
Tot slot wens ik Willem en Atze veel sterkte en
beterschap toe en voor de anderen blijf
gezond; zij die met vakantie gaan, een fijne
vakantie toegewenst.
Stef Roelofsma (secretaris)
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Puzzelen met het Leeuwarder
Shantykoor tijdens de corona weken.
Om deze corona tijd door te komen kregen de koorleden en onze repetitor Tjeerd de
gelegenheid om een woordpuzzel op te lossen.
Kees stuurde ons 10 weken lang een opdracht en die moesten wij zien op te lossen.
Deze 10 weken werden verdeeld over 2 periodes van ieder 5 weken.
De eerste periode werd gewonnen door Leen Bal..

De 2e periode verliep erg spannend, tot aan de laatste ronde.
Gerke en Dirk Venema stonden een paar weken gezamenlijk bovenaan.
In de laatste ronde had Gerke net 1 foutje meer dan Dirk
Hierdoor pakte Dirk Venema de 2e periode van deze puzzel weken

10 leden van ons koor hebben met goed gevolg een cursus AED
gevolgd.
Het bestuur heft daarop besloten om zelf een AED aan te schaffen.
Hierdoor kunnen we deze ook meenemen naar onze optredens.
We hopen hem voorlopig niet nodig te hebben maar het geeft toch een
geruststellend gevoel binnen het Leeuwarder Shantykoor.

De geslaagden zijn:
Jan van Dijk, Piet Hindriks, Guus Hoogewoud,
Piet van Houten, Douwe Poelstra,
Albert Talsma Dirk Venema, Henk de Vries,
Arnold Wetterhahn, Marco v/d Zee.

HEREN PROFICIAT!!
16.

Gerke de Groot
Wij waren net op tijd vertrokken van
Fuerteventura op 15 maart. Terug in
Leeuwarden zijn we 14 dagen thuis
gebleven uit voorzorg. Hierna dachten we
dat we in april naar de camping konden,
maar helaas ook daar alles op slot.
Uiteindelijk hebben we ons tenthuis
opgebouwd op 7 juni en zijn nu 1 weekje
op Vlieland geweest in plaats van het hele
voorseizoen. Ik mis het zingen bij LSK en
bij het Vlielander Zeemanskoor.

Hoe gaan wij op vakantie?

Jan Bruning:

Ad Halma

Het virus heeft een enorme inbreuk op
ons dagelijkse leven.
Ineens is het ritme van oefenen en van
de optredens weg.
Elly en ik mogen graag even toeren,
met de auto lekker langs de zeedijk bij
Harlingen en vooral de rustige plekjes
opzoeken.

Ja, het dagelijks ritme is veranderd.
Ik heb het gevoel dat je meer tijd over hebt
en dat ondanks de mindere contacten de
mensen minder gehaast en vriendelijker
zijn.
Dan denk ik vooral aan de mensen de je
onderweg tegenkomt.
Het zal wel het gevolg zijn dat men attent
is op het houden van voldoende afstand
enz.

Piet Spoelstra:
Na onze wintersport heb ik nog twee
keer op een oefenavond kunnen zijn.
Daarna kwam de "lock down" . Wij zijn
in de gelukkige omstandigheid dat wij
vrij wonen. De tuin moest ondertussen
ook de voorjaarsbeurt hebben.
Ook wat achtergestelde klusjes kregen
nu bij voorrang de aandacht. Na
verloop van tijd begin je toch steeds
meer het gemis van de zang
oefenavonden en optredens te voelen
en je merkt dat bepaalde liedjes in je
hoofd blijven rondzingen.
Vooral Berlijn was natuurlijk een
teleurstelling. Het was en is natuurlijk
een lastige periode maar ook daar
komt hopelijk gauw een einde aan,
waarna we weer met vol enthousiasme
gezamenlijk zullen kunnen zingen.

Jammer dat wij ons treffen op
donderdagavond moeten opschorten en ik
mis toch wel die wekelijkse oppepper.
Ik ben benieuwd wanneer wij weer kunnen
beginnen.
Koren moeten nu nog een onderlinge
afstand houden van 3 meter dat zal niet
werken.
Het is maar te hopen dat er snel een
medicijn tegen het virus wordt gevonden.
Als deze situatie voorlopig zo blijft dan is
de vraag hoe houden wij het
shantyvlammetje brandende?
Is het wat om per stem om de 3 weken bij
elkaar te komen?
Zo maar een gedachte en blijf gezond!
Ad

Het Shanty
journaal
lezen we
allemaal!!

