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(foto Jan Osinga)

The Passion: “Geef mij nu je angst” met solist Theo Velting

Optredens

We hebben een aantal mooie en geslaagde optredens achter de rug.
Op 5 april waren we feestelijk aanwezig bij de opening van het prachtige Theehuis
in Grouw van Timo en Marieke. Met mooi uitzicht en gezellige tussen- en nazit.....
En wat mooi om op 18 april mee te werken aan het evenement van The Passion.
Door de overweldigende belangstelling kon niet iedereen alles zien, maar
daar was gelukkig alle begrip voor. Door deze opkomst en door de opkomende
avondkou was het publiek wel wat uitgedund bij ons optreden bij de scholen,
maar toch nog vrij massaal aanwezig. En het was geen luxe om ons lied twee
maal ten gehore te brengen. (zie foto boven)
En weer in heel andere sfeer, op 2 mei het feestelijke optreden bij het bedrijfsjubileum
van Jan de Groot. In een boerenschuur op een podiumkar (zie foto onder).
En binnenkort zingen we bij het jubileum van De Reinbôge , bij de Sleepbootdagen
en bij een 100-jarige.
Dat is het mooie en leuke van ons koor: Optreden bij uiteenlopende gelegenheden
en zoveel mogelijk positief reageren op de diverse verzoeken. Voorwaarde blijft wel,
dat weFoto
metSchip
voldoende muzikanten en koorleden aanwezig kunnen zijn.
Gedurende de zomermaanden (juni t/m augustus) schakelen we even een tandje terug,
maar daarna zijn we weer volop present.

*Zaterdag 10 mei:
MFC Woudsend: Jubileumfestival
‘De Reinbôge’ 19:00 uur aanwezig
Kleding: Wit T-shirt en rode poloshirt.
*Vrijdag 23 mei, avond
Eewal: Sleepbootdagen.19:30
*Zondag 25 mei, middag:
Woudsend, Sleepbootdagen 14:00 u
Kleding beide dagen: traditioneel
*Maandag 26 mei:
Harich / Welgelegen: (15.30 uur)
mevr. Draijer 100 jaar
*Dinsdag 27 mei:
Laatste repetitie voor zomerreces
*Zondagavond 27 juli:
MFC: Skûtsjesilen SKS
*Dinsdag 2 september:
Eerste repetitie na het zomerreces
*Zaterdag 13 september:
Monumenten, muziek en meer...
Ponkje/Pleats, 15.00 uur
*Zondag 28 september:
Shantyfestival Zandvoort
*Ben je verhinderd, geef dit dan s.v.p.
direct door per e-mail
(fampdevries@planet.nl ) of per
telefoon 0514-591723

Evenementen om rekening mee te
houden:
16-25 mei Kunst aan de Ee
17-18 mei Preamsilen Hegermeer
23-25 mei Sleepbootdagen
22 juni
Karmel muziekfestival
27-29 juni Beachvolley Toernooi
28 juli
Skûtsjesilen SKS
5 aug.
Skûtsjesilen IFKs
13 sept.
Monumenten, muziek
en meer.....
Heb je nog meer belangrijke data?
Geef die dan aan ons door.
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Nadere kennismaking met........Jan de Groot

Waar ben je geboren en getogen (“Hikke en tein”)?
Ik ben geboren op 20 juli 1960 in Woudsend op de Koetshûsleane, waar de familie Roodhof nu woont.
Opleiding en werk?
Mijn opleidingen zijn LTS machine bankwerken en installatietechniek.
Na school heb ik eerst een jaar bij Paques in Balk gewerkt. Toen een jaar bij Hanje in Heerenveen,
waar ik in de stadsbussen de verwarmingen aanlegde. Daarna ben ik 22 jaar veehouder geweest op
de Koufurderrige.
Hoe ben je het bestratingsbedrijf gestart?
Tijdens de laatste jaren boer zijn ben ik het bestratingsbedrijf erbij begonnen.
Het begon met opritten en sierbestrating in tuinen. In 2002 hebben we grond gekocht in Balk, waar
we in 2003 een loods op hebben gezet. In 2006 hebben we de keuze gemaakt om het machinaal
straten aan te schaffen en te werken met lasergestuurd afvlakken. Nu kunnen we de grote klussen
ook aan zoals bij garage Pietersma en Bootwerk.
Leuk om eigen baas te zijn?
Het mooie van zelf baas zijn is het regelen en organiseren van klussen en zien dat er iets moois ontstaat.
Vooral als de klant tevreden is.
En de binding met muziek en zingen?
Mijn hobby’s zijn voetbal kijken en ik mag graag zingen. Eerst een aantal jaren bij De Reinbôge en nu bij
het Shantykoor.
Informatie van het bestuur
 De nieuwe gestreepte shirts zijn binnen! Dinsdag 13 mei graag € 10 meenemen voor
ontvangst.
 Wij zijn nog steeds op zoek naar muzikanten die ons muzikaal kunnen versterken.
Tips en informatie bij Dick Granneman.
 We kunnen terugzien op een goede opkomst en een goed verloop van de
ledenvergadering van 8 april. En fijn dat de vacatures in het bestuur vervuld zijn.
CD's van De Pôllesjongers en Louiza verkrijgbaar

Er zijn nog steeds twee CD's van De Pôllesjongers verkrijgbaar.: “Oer It Wetter” en “Wetter, Wyn en Wille”.
Verkrijgbaar via Peter, Midstrjitte 71. Ook de nieuwe CD van Louiza “Achtervolgd door het lot” is bij Peter verkrijgbaar.
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