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Gedag beste zangersvrienden,
Ja, u ziet het goed een jaar is weer voorbij gegleden.
Aan de dikte van dit nummer, kunt u zien dat wij als (nieuwe) redactie niet stil
gezeten hebben, maar ook zijn we blij verheugd met de bijdragen van andere
zangersvrienden in de vorm van ingezonden stukken en advertenties.
Het komende seizoen willen wij weer werken om onze ZangKoerier toch weer
te verbeteren, het geen steeds moeilijker wordt.
Wij willen graag uw bijdrage en daarom openen wij een rubriek ingezonden
stukken en Ankertjes.

In dit nummer kunt u onder andere vinden, een aantal interviews, een en we
gaan puzzelen met woorden die betrekking hebben op ons koor.
Wij hebben het afgelopen jaar genoten, en hopen het volgend jaar met
gezondheid weer te doen.

De redactie wenst u veel gezondheid en zangplezier toe en
‘Vuul eil in zegen in et naaie joar!’

Sponsors Bedankt!

= Van de Voorzitter =
Beste zangersvrienden,
Nu ik dit schrijf is het alweer de laatste maand
december. Wat gaat een jaar ook snel voorbij, en wat
kan er in een jaar ook veel gebeuren. Als we denken aan de zomermaanden waarin
we twee van onze trouwste leden ons ontvielen door de dood ik ga verder in ons blad
in een memorium daar verder op in. Als je zoiets van nabij meemaakt beseffen we
weer de kortstondigheid van ons leven en mogen wij denken dat wij nog in het heden
van de genade tijd zijn met al onze zwakheden en tekortkomingen. Wat de
zangvereniging betreft zijn we blij dat we een aantal nieuwe leden mochten
begroeten wat dat betreft zouden er nog wel wat nieuwe leden bij mogen komen.
We hebben dat ook binnen het bestuur besproken of we dat via een advertentie of
een open repetitie zouden doen, toch maar even mee gewacht omdat we een aantal
toezeggingen kregen maarja!? Nu kunnen we dat altijd nog doen. ook de concerten
dit jaar was toch wel pittig daarom hebben we besloten in 2011 wat minder
concerten te geven want je ziet toch hoe meer concerten hoe minder leden er mee
gaan en dat is een verschijnsel dat bij alle koren zo is. Wat betreft het dagje uit was
een succes al waren de weersomstandigheden minder dan de vorige keer. Maar dat
moet de pret niet drukken je merkt toch dat zo’n dag goed is voor onze
zangvereniging wat dat betreft hebben we een activiteitencommissie die de sturende
moter is van onze vereniging. Ook hebben we een nieuwe CV installatie in plaats van
een stuk of 12 elektrische kacheltjes. Goed dat we daartoe hebben besloten want de
winter is dit jaar al vroeg begonnen ook heeft uw voorz. Opnieuw vragen gesteld in
commissie 2 over de pachtprijzen die onevenredig zijn ten opzichte van de ver
gebouwen bij de schelp ik doe dat samen met de voorzitter van Eiland Urk Jelle
Jonker van HV Urk die ook lid is van commissie 2, in januari komt de wethouder met
een antwoord. Hopelijk dat het college nu wel met een bevredigend antwoord komt.
Dit is dan zo een kleine groep van een aantal materiële zaken die gepasseerd zijn wat
betreft de decembermaand wacht ons nog een 2 tal optreden, zowel kerstconcert in
de Talma en ons jaarlijkse kerstconcert in de Rehobothkerk. De activiteitencommissie
met de jaarlijkse vleesverloting en zo hopen we een toch wel enerverend jaar af te
sluiten met leven en welzijn rest mij nog u namens het bestuur gezegende kerstdagen
toe te wensen en een goede jaarswisseling.
Met vriendelijke groet Fokke Snoek

Van de Dirigent
Beste Zangers vrienden.
Al weer een jaar voorbij gevlogen.
Ook in het achterliggende jaar moesten wij
afscheid nemen van trouwe leden van ons koor die door de dood, uit ons
midden werden weggenomen.
Als ik zo in mijn gedachten eens overdenk hoeveel leden er nog over zijn die
de oprichting van ons koor nog meegemaakt hebben, kom ik eigenlijk niet
verder als een handje vol zangers.
Waar blijft de tijd ?
Ook zelf ben ik al weer 10 jaar uw dirigent, en nog steeds kom ik iedere
zaterdag met blijdschap naar de repetitie.
Wel valt het mij op dat de repetitie bezoeken soms erg matig bezocht
worden.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Aan de muziek keuze zal het denk ik niet liggen want zelfs een kind kan onze
versjes met ons meezingen.
Samen met het bestuur hebben wij daarom besloten om op zaterdag 8
januari een open repetitie te houden in eigen gebouw, om daarmee te
proberen er enkele zangers bij te krijgen, want zoals eerder al gezegd en
geschreven ....
De kracht van Onger-Oens is; dat iedereen aanwezig is, zowel op de repetitie
alsook met een optreden in het land.
Ik hoop dat we weer een mooi zangjaar tegemoet gaan waarin we toch weer
gaan proberen om enkele nieuwe liederen in te gaan studeren.
Deze kunnen wij dan straks, als we in mei met het Nieuwedieper Visserskoor
gaan samen zingen in de Rehobothkerk op Urk, ten gehore brengen.
Het zou mooi zijn als dit zou lukken.
Ik wens u als zangersvrienden van Onger-Oens allen gezegende kerstdagen en
een voorspoedig en zanglustig 2011 toe.

Als een filmrol gaan de beelden
van het afgelopen jaar
en ze wekken soms ontroering
als een teer bewogen snaar.
Er was veel dat kon verblijden
met een diepe innigheid,
maar ook stormen overheersten
met hun niets ontziende strijd.
Er zijn dagen die je weerziet,
waar je niet meer verder kon
en je bidden, voor 't gaan slapen,
met een zachte snik begon.
Je beleefde in de kerker
van je afgesloten ziel
een verlatenheid van alles,
toen een lieve je ontviel.
't Was als eb en vloed en telkens
spreidde God Zijn sterke hand
in de branding van het lijden,
in het voortgaan naar Zijn land.
Alles diende tot voltooiing,
ieder aangereikt moment,
om te tonen dat je waarlijk
een geschenk van boven bent.
Er is zoveel om te danken,
als je al die beelden ziet,
want je komt tot de ontdekking
dat God jou geen tel verliet.
Het geeft moed het jaar dat voorligt
als "genadetijd" te zien,
met voor elke dag de bede:
"Vader, dat ik slechts U dien!"

Het jaar 2010 ligt alweer achter ons en er is
dit jaar weer genoeg gebeurd binnen en
rondom ons koor.
Allereerst het wegvallen van twee zeer
gewaardeerde zangersvrienden Piet van
Veen en Luut de Boer, weggenomen door
de dood,beiden ieder op hun eigen manier
steunpilaren voor het koor.
Veel sterkte en troost nog toegewenst voor degenen die dicht bij hun
stonden, het gemis is groot.
Zo ik vorig jaar nog in mijn bericht het probleem van temperatuur in
het gebouw vanwege de airco, is ook dit opgelost met het krijgen van c.v.
Hier ben ik erg blij mee,en ik denk velen met mij, want nu is het behaaglijk
warm en de jaarlijkse kosten kunnen omlaag.
Mijn dank gaat uit naar de activiteitencommissie want dankzij deze personen
kan het koor bestaan(financieel) door middel van de vele verlotingen,bingo`s
enz is er veel mogelijk.
Verder wil ik noemen Romkes allround voor het plaatsen van 3 nieuwe
kozijnen.
Ook Johannes Verhoeff die ieder zaterdagavond iets voor de inwendige mens
wil komen brengen Bedankt! het is altijd even smakelijk.
Als u dit leest zijn de concerten voor 2011 alweer in de planning, zoals een
concert met het nieuwendieper mannenkoor. en Friesland.
Toch wil ik nog iets kwijt en dat is de opkomst, deze laat vaak te wensen over.
Graag afmelden bij het bestuur als je niet kan komen dit kan veel geld
besparen i.v.m. de bestelling van de inwendige mens.
Vanaf deze kant ook namens mijn vrouw wens ik een ieder en een iegelijk
een voorspoedig en gezond 2011 en onthoud zingen is gezond!
Pieter Wakker

Hoe Klaas Poutsma uit Dokkum
op Urk terecht kwam !!
Op mijn verzoek of Klaas Poutsma
genegen is om enkele momenten met
mij en dus ook de lezers van de
zangkoerier te willen delen, is zijn
antwoord: ja natuurlijk.
Wie onze Friese vriend enigszins kent
zal tot de conclusie komen dat hij een
open boek is.
Daarom lijkt het mij het verstandigst
om niet alles wat Klaas gezegd heeft
weer te geven. We zullen dan ook maar een fractie aan het papier toe
vertrouwen van het verhaal wat we van Klaas en Jellie mochten horen.
Klaas is momenteel 67 jaar en is nog aardig vitaal voor zijn leeftijd.
Waarschijnlijk heeft zijn grote en 15 jaar jongere liefde Jellie hier alles mee te
maken.
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand die in Dokkum woont lid is van
Onger Oens.
Op deze vraag van mijn kant brandt Klaas los.
Het zal zo’n 12 jaar geleden zijn dat Klaas voor het eerst in contact kwam met
de zangers uit Urk.
Toen die tijd waren de meeste prominente leden van het eerste uur nog in
leven.
Het was de bedoeling dat Klaas op bezoek zou gaan bij zijn vriend Ritske
Reitsma.

Deze zei echter, je mag altijd komen, maar kom dan rond de klok van 22.00
uur.
Hoe is dat zo dan vroeg Klaas aan zijn vriend Ritske Reitsma.
Omdat ik eerst naar het Onger Oens ga luisteren die een optreden verzorgen
in Broeksterwoude zei Ritske vervolgens.
Ja maar zei Klaas op zijn beurt, dan wil ik ook daar naar toe.
Zogezegd zo gedaan, beiden gingen naar een optreden van het Onger Oens.
Klaas werd direct gepakt door de in klederdracht gestoken mannen uit Urk en
met name de spontaniteit van zingen vond hij geweldig.
Na in de loop van de tijd Onger Oens diverse keren te hebben beluisterd
werd Klaas benaderd door iemand van Onger Oens en werd gevraagd om
eens op een repetitie te komen.
Aanvankelijk leek hem dat niks, maar of het toeval sprak, enige tijd later
overleed zijn kameraad Ritske Reitsma.
Op de dag van begraven waren er volgens Klaas zo’n 13 leden van Onger
Oens uit Urk gekomen.
Dit raakte onze zangersvriend zo dat hij van die tijd af een zwak had voor Urk.
Het kon dan ook niet uitblijven dat Klaas op een zaterdagavond richting Urk
vertrok en zich melde bij Onger Oens.
Natuurlijk kon het niet anders of Klaas stond als Fries uit Dokkum tussen de
Urkers het hoogste lied te zingen.
Zingen was hem niet vreemd, immers Klaas was al vele jaren trouw lid van het
mannenkoor uit Dokkum.
Echter de zang die Onger Oens liet horen sprak hem meer aan dan het zingen
van de Dokkumers zangvrienden.
Momenteel is Klaas al 12 jaar lid van Onger Oens.
Voorwaar een bijzondere prestatie, temeer als men bedenkt dat hij 110
kilometer heen en 110 kilometer terug moet rijden.
Bij elkaar is Klaas 2 1/2 uur reistijd kwijt om een repetitie van het Onger Oens
bij te kunnen wonen.
Klaas en zijn vriendin Jellie zijn verbonden geraakt aan Urk.
Tijdens de zomerperioden varen Klaas en Jellie regelmatig door waterrijk
Nederland en doen dan steevast Urk aan.
Diverse bezoekjes worden dan afgelegd en banden worden dan weer
versterkt.
Met het noemen van Jellie hebben we het over Klaas zijn steun en toeverlaat.
Zoals hij zelf zegt: een lot uit de loterij, ik had het niet beter kunnen treffen.

Momenteel hebben de nog steeds verliefde Klaas en Jellie al 3 ½ jaar
verkering met elkaar.
De kans is aanwezig dat Onger Oens in de toekomst zijn bruiloft mag
opluisteren met een optreden.
Als Klaas richting de bult rijdt, dan komt zijn levensgezellin mee.
Tijdens de repetities zie je ook Jellie genieten van de zang die ten uitvoer
wordt gebracht.
Toevallig sta ik tijdens de repetities naast Klaas en het is dan ook een lust om
te zien hoe onze sympathieke zangersvriend vol overgave mee staat te
zingen.
In moeilijke tijden, die ook Klaas niet zijn voorbijgegaan, voelde hij zich
opgevangen door de Urkers.
Dit in tegenstelling tot het Dokkummer koor waar Klaas lang deel van uit
mocht maken.
De familie Poutsma heeft dan ook niets dan lof over Urk.
Beiden hopen ze in gezondheid nog vele jaren deel te mogen uitmaken van
Onger Oens.
Johan Post

De doarde helft.
Ouwe knielus van de uk .. zat op de proat stoel,hij had al poar dagen last van
z,n ongerende,je wieten wel,de ongerkant van m,n rogge,doar woar de
bienen enkanger in de hoaren vliegen.
Ik wist niet wat ut was,mar ut juukte verschrikkelijk.Ik ad m,n noat al us een
keer ekstra ewossen in een boalenpien mit sop,mar ut juuken ging niet over.
In ut is ok gien plekkien woar je zo gauw an krabben,teminste,niet in het
eupenboar.
Ik adde er zovuul last van dat ik waidbiens liep.
Onger de repetitie ad oenze dirigent er ok al arg in want ik zat te skuukelen
op m,n stoel en vroeg an m,n woaromme ik zo onrustig was.
Ik durfde het niet te vertellen dat ik zo,n jeukte in m,n gad ad dus ik ield m,n
doarom op de vlakte.
Toen ik s,aves noa de dorde elft in eus kwam,zeen ik tugen m,n vrouwe
marrie dat ze us noar m,n ongerende mos kieken.Marrie zeen dat ze dartig
joar etrouwt wassen in er echt niet neisgierig maar nor was.
Maar,omdat ik ut niet maar adde van de juuk,stimde ze toch toe.

Afijn,ik liet m,n broek in de lange ongerbroek zakken en ging gebukt vor
marrie stoan.Marrie zette eur leesbrilletjen erbai op,want ze is een bietjen
baiziend en ging op ongerzoek eut.
Nou ad ik er in het gebouw noa de repetitie twietjes ad en un scheveninger
en ik wor doar alteed een bietjen wiendrig van.Krek toen marrie bai de ingang
van ut veronger in de buurt was gaf ik klean poepien.
Ut was erut vor dat ik ur arrig in adde. Zie je wat? vroeg ik, maar de brille van
marrie was besloegen en zie kwoad vanzellef en ze wilde niet varder aon dit
ongerzoek dielniemen.Je goan murrigen mar noar de dokter,zeen ze en ging
kwoad op un bedde.
Dat ik de angere ochtend mit een skone ongerbroek op de dokter an.
Toen ik an de beurt was en vertelde wat m,n dwurs zat,kon ik wier de zaak
lotten zakken.
De dokter doalde,mit behulp van un lichien,of noar donker Afrika en zeen
toen: O,ik zie het al.U heeft last van aambeien.
Ik wist niet woar de man ut over adde. Arrebuien kende ik wel,maar van
aambeien ad ik nog nooit gehoord.
De dokter maakte een doosien mit pillen kloar en zeen.
Als u tweemaal daags 1 van deze zetpillen rectaal in neemt, dan bent u er zo
weer af.
Ik wist wier niet woar de beste man ut over adde en ik vroeg um wat dat
was;rectaal inniemen.
De dokter zeen lachend; u weet wel via de anus.
Ik wou niet dom overkoemen en dorst niet varder te vragen wat een anus
was, maar ik docht dat ik dat wel an de wiet kon koemen.
Toen ik effen loater theus kwam vroeg ik dan ok an marrie of we un anus in
huis adden.
Nee,zeen marrie,en die eawen we ok nog nooit ad ok.
Vraag maar us an buurman Geert of die niet zo,n ding et.; Ik dus nor de
buurman om te vragen of die een anus ad.
De buurman antwoordde;, je euwen ongerlest m,n spoa elient en doarvor
m,n kruiwagen,in die eaw je ok nooit terogge ebrocht, dus m,n anus kreeg je
ok niet.
Dat toen ik wier in huis was wist ik nog niet wat un anus was.
Wat moet ik nou met die pillen vroeg ik an marrie. Kauw ze nou maar gerust
op dan komt ut best wel goed,antwoorde ze.
Ik slokte ze dus allemoal braaf op. Ut was een beroerd inniemen ,want die
kringen smaakten verskrikkelijk en ze wassen inkelt weg te kregen met een
boalem water ur achteran.

Nadat ik de iele week die kringen eslikt adde worde de juuk ur niet minder op
allien moar arger.
Dus ik wier op de dokter an …. En,hebben de pillen verlichting gegeven? vroeg
de dokter belangstellend.
Ik kon echter gien anger antwoord gieven dan; ”NEE GIEN MOER DOKTER,IK
AD ZE NET ZO GOED IN M,N KOENTE KUNNEN STEKEN.
Hartelijke groet van : H. v F

Wist u dat website van ons koor altijd actueel is ?
Kijk ook eens op www.ongeroens.nl

Verslag Concert Kollummerzwaag
Om kwart over 5 zou ditmaal de bus vertrekken en exact op tijd reden we bij
ons gebouw weg. Wel waren er deze keer heel veel afmeldingen zodat we
met welgeteld 32 zangers incl. Organist en dirigent op pad gingen.
Douwe kwam tot ontdekking dat hij zijn zwarte doekje vergeten was , en dus
reden we eerst even bij hem thuis langs waar zijn vrouw al stond te wachten.
Toen wij in Kollummerzwaag arriveerden kwam de geur van Koffie en soep
ons al tegemoet.
Nadat een ieder gebruikt gemaakt had van de toiletten, vervoegden wij ons in
de ontmoetingsruimte waar een heerlijke broodmaaltijd ons stond toe te
lachen. Hierbij werd koffie en ook nog soep geserveerd. De beroemde bal
van Wieger was ook weer terug van weggeweest en zo kon het gebeuren dat
wij vol en zoet plaatsnamen op onze stoelen in de kerk.
Altijd worden wij daar heel hartelijk ontvangen en aan de inwendige mens
wordt ook zeer goed gedacht. Hier kunnen andere concertplaatsen een
voorbeeld aan nemen.
Jurie had 350 programma’s gedrukt en het bleek al gauw dat deze binnen de
kortse keren op waren zodat de koster er nog even 100 bij moest drukken.
De kerk was zeer goed gevuld en de samenzang en koorzang werd weer op
sublieme wijze begeleid door Marinus.
Het koor maakte er deze avond iets moois van , en toen op een gegeven
moment het lied zachtkens en teder werd ingezet, straalde de verbazing af
van het gezicht van onze dirigent. Wij kunnen ook zachtjes zingen hoor !! zo
leken al de zangers uit te stralen. In ieder geval werd het weer een hele
mooie en gezegende avond, waarin de meditatie verzorgd werd door Klaas de
Boer. Ook de toegift ontbrak niet en deze keer werd dat: Er is een God die
hoort. Vermeldings waardig is het feit dat onze solist na zijn keeloperatie
steeds mooier is gaan zingen, getuige het lied; ‘k Ben reizend naar die stad.
Ons publiek zat met de monden open en menig traantje werd weggepinkt.
Na afloop waren er, onder het genot van een heerlijke bak koffie, weer de
vaste fans, die ons als koorleden nog even wilden bedanken voor de
geweldige en mooie avond. We komen nu al zolang in Kollummerzwaag, en
de opkomst heeft ons nog nooit beschaamd.
Zo ging een ieder vol met zijn eigen indrukken weer in de bus, waarna we
uitgezwaaid werden alsof de WK gewonnen was.
Zangersvrienden; Zulke concerten kunnen alleen een succes zijn als een ieder
zijn beste beentje voorzet. En dat was deze avond dus duidelijk gebeurt.
NN

Die zaterdagavond hadden we bingo in het gebouw Irene georganiseerd door
de mannenzangvereniging Onger-Oens.
Het was lekker weer dat ik besloot op de fiets te gaan al fietsende naar Irene
werd ik ter hoogte van het gemeente huis staande gehouden door de
verkeers politie.
U weet wel, kunt u zich legitimeren, toevallig had ik mijn rijbewijs bij mij en
toonde dat aan de agent die mij had aan gehouden.
De legitimatie klopte en de agent pakte zijn boekje uit zijn zak en vertelde mij
dat ik een snelheids overtreding begaan had, ik keek hem verwondert aan en
vroeg of hij gedronken had wat hij opvatte als belediging van een ambtenaar
in functie.
Hij vroeg aan mij of ik wist wat de gelimiteerde snelheid voor een fiets was, ik
had er nog nooit van gehoord loog ik, want een maand geleden waren wij
met zijn drieën op fiets vakantie in portugal geweest en toen waren wij ook
een paar keer geflitst, iede 36 km.douwe 34 km,harmen 29 km.De agent in
portugal was zeer coulant en toen ik hem verteld had dat wij zangers van een
bekent mannenkoor in nederland waren, dan ben je in portugal een artiest,
hoefden wij na onze legitimatie te hebben getoond ook niet te blazen.
De maximum snelheid voor fietser is in nederland 28 km.
Dus eerst een proces verbaal voor belediging en nu weer een voor mijn
snelheid,de agent vertelde mij dat zij van af pietjen pam mij gevolgd hadden
en ze hadden geconstateerd dat de snelheid tussen de 37 en 43 km lag dus er
kwam na veel vijven en zessen een gemiddelde uit van 40 km min een
correctie van 6 % was het 37.6 km.
Dus er rolde een boete van belediging 50 euro en 37.6 – 28 = 9.6 km x 25 euro
per km= 240 euro.
Na mijn arsenaal aan leugens te hebben gespuid van suikerpatiënt en dat jelt
vanmorgen mij vertelde dat ik er 35 jaar af was.
Maar de agent was niet te vermurven en pakte bij de hand zijn pin apperaat
en nadat ik 290 euro gepind had en wat verwensingen vervolgde ik mijn
weg,het werd al met al toch een gezellige bingo.Je moet wat over hebben
voor de mannenzangvereniging.
Toch even voor sommige koorleden we willen toch wat meer binding laat het
niet aan een paar man over.
Ik wens een ieder een gelukkig en voorspoedig 2011.

H.v.F

I N G E Z O N D E N
Harmen Koffeman in gesprek met:Maarten Dijkhuizen
Maarten Dijkhuizen geboren in Scheveningen 65 jaar oud en gehuwd met Elly
Kramer en vader van onze enige soliste Magea.
Ben in 1969 op urk gekomen en op de uk 138 gaan varen bij mijn zwager en
heb Elly ontmoet op de westhaven en zijn inmiddels 38 jaar getrouwd.
Heb van al het bovenstaande nog geen moment spijt gehad.
Als ik onder douche stond dacht ik dat ik aardig kon zingen dus vandaar ben ik
op zoek gegaan naar een koor waar het gezellig is en waar ik met mijn hart
kan zingen op het zeeetje en dat werd dus Onger-Oens en vele sociale
contacten een speciale band met scheveninger Dirk v/d Harst de nestor van
het koor.
Maar de eerste repetities liep het van geen kant tussen al die routiniers, was
er na 5 repetities uit ik was te licht na een gewichts toe name van 10 kg ben ik
nu van vaste waarde.
Zolang het lid ben van het koor gaat mijn voorkeur uit naar friesland waar wij
de mooiste concerten geven en mijn lieveling lied Gij die Treurt,
Ik vindt het jammer dat er markante zangers om diverse redenen naar een
ander koor zijn vertrokken.
Mijn lievelings eten is vis en voor de rest... wat de pot schaft.
In 1998 gaan werken voor het ministerie van landbouw en visserij,op mijn 55
in vaste dienst gekomen en gaan varen op het onderzoekings vaartuig de

Tridens wat mij altijd niet in dank is af genomen(maar in mijn hart altijd
visserman gebleven).
Ieder jaar op vakantie naar turkey met moeders en magea wat ons goed
bevalt.
De repetities zijn voor mij altijd een verademing met al die afgestudeerde
conservatorium gasten.
Verder wil ik nog wat kwijt over het repetitie bezoek dat moet en kan beter
blijf om kleine of geen niet thuis dat geldt ook voor de concerten die wij
buiten urk geven.

Verder wens ik een ieder Gods zegen en een ieder gelukkig en voorspoedig
2011 met veel zang plezier.

Het wel en wee bij Onger Oens
Het is zaterdagavond rond de klok van 19.30 uur als de mannen van Onger
Oens binnen komen strompelen.
Links en rechts een groet en gauw richting stoelen waar even later de
repetities een aanvang zullen nemen.
Echter voordat er begonnen wordt gaan er enkele flessen spa blauw open en
diverse glazen worden gevuld.
Tijdens het uurtje oefenen worden deze handelingen regelmatig weer
herhaald.
Waarschijnlijk ligt de gebakken vis of andere soorten van kost zwaar op de
maag en is daardoor het dorstgehalte hoog, anders valt dit gedrag niet te
verklaren.
Tijdens het zingen worden de nodige kwinkslagen over en weer uitgedeeld,
wat weer de nodige hilariteit oplevert.
Waar andere koren op Urk de nodige uren over moeten repeteren, lukt het
Onger Oens om in korte tijd een nieuw nummer in te studeren.
Of dat nu aan de nodige muzikale kennis ligt van de meeste leden is niet met
zekerheid te zeggen.
Wel is bekend dat er mannen zijn die een opleiding hebben gevolgd op het
conservatorium en zodoende het toch al hoge peil verder omhoog duwen.
Hierbij moeten we met name denken aan Harm Koffeman, Freek den Dulk en
Frans Schraal.
Zonder anderen tekort te doen steekt dit trio wat muzikale kennis betreft er
met kop en schouders boven uit.
Als verlengstuk van de dirigent, is Jurie vd Berg hier uiteraard erg mee in zijn
nopjes.
Aan het orgel zit onze jonge vriend Marinus ten Napel.
Nadat Piet Weesies kwam te overlijden, kwam Onger Oens zonder organist te
zitten.
Via een gouden tip kwam Onger Oens hem op het spoor en Marinus was
gaarne bereid om deze vacature op te vullen.
Ik durf te stellen dat Onger Oens met het aanstellen van Marinus als organist
een gouden greep heeft gedaan.
Uiterlijk onbewogen en quasi nonchalant bespeelt hij het orgel alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is.
Onger Oens is wat blij met deze kanjer en hoopt dan ook lang gebruik van zijn
talenten te mogen maken.

Na afloop van de repetitie is er nog een verloting met de nodige vleesprijzen
te winnen.
Onder leiding van Klaas de Brom worden er in no-time 100 loten aan de man
gebracht.
Dit levert uiteindelijk weer extra geld op voor de activiteitencommissie die
hier weer haar voordeel mee kan doen.
Door omstandigheden ben ikzelf een aantal maanden niet op de repetitie
geweest.
Vanwege verplichtingen op zaterdag was het voor mij haast niet te doen om
s’avonds op tijd te zijn voor de repetities.
Als je om 11.00 uur de deur uit gaat en je komt doorgaans tegen 19.00 uur
weer thuis, tja dan moet je alle zeilen bijzetten om op tijd te zijn voor de
zang.
Het gejaag begon mij tegen te staan en ik besloot om wat afstand te nemen.
Na een tijdje begon ik het te missen en besloot toch maar weer naar de
repetities te gaan.
Een uurtje zingen bij Onger Oens is écht een prima afsluiter, na een drukke
werkweek.
Ook dit jaar werd Onger Oens opgeschrikt door het overlijden van twee
gewaardeerde leden .
Luut de Boer en Piet van Veen moesten beiden na een ernstige ziekte
capituleren en uiteindelijk de weg van alle vlees gaan.
Zowel Luut de Boer als Piet van Veen hadden beiden hun eigen inbreng bij
Onger Oens.
Laten de lege plaatsen die ze hebben achtergelaten een aansporing voor ons
zijn om ernst te maken met ons leven.
We wensen de nabestaande familieleden dan ook veel kracht en sterkte toe.
Er is een God Die hoort, laat dat ervaren mogen worden in tijden van verdriet
en gemis.
Zaterdag 18 december is de jaarlijkse verloting in ons eigen clubgebouw.
Op dezelfde dag zingt Onger Oens in de avonduren nog in de Talma.
De avond voor kerst krijgen de inwoners van Urk de gelegenheid om Onger
Oens te beluisteren in de Rehoboth kerk.
Dirigent en leden hopen op een volle kerk en willen de aanwezigen een mooi
programma aanbieden.
Rest mij om een ieder gezegende kerstdagen toe te wensen en voor het jaar
2011, veel heil en zegen.
JP

Zingen ontspant
Om juist te zingen is er een algemene balans nodig tussen spanning en
ontspanning, adem, energie en klank.
Het één kan niet zonder het ander. Als we de juiste balans hebben gevonden
merken we dat het zingen ons steeds makkelijker afgaat en dat elke
overbodige spanning verdwijnt.
Eigenlijk spreek ik bij zingen liever over “spannen” en “afspannen” omdat net
zoals bij een horloge de veer altijd een zekere spanning moet hebben om het
uurwerk gaande te houden.
Voor we gaan zingen doen we gewoonlijk een paar losmaak oefeningen en als
dat niet genoeg is een paar ontspannings oefeningen.
Om tijd te sparen combineren we deze vaak met adem en om nog sneller te
gaan ook met houding.
Klank moet als het ware drijven op de adem, die op haar beurt weer energie
krijgt door het aanspannen van de buikwand.
Een energieke toon geeft geen druk op de strot, maar komt voort uit de juiste
spanning tussen middenrif en buikwand bij gratie van de zwevende ribben!
De juiste zanghouding vinden we door de balans te zoeken tussen vallen en
overeind staan. We staan zo dat het lijkt alsof we alleen maar door de
atmosferische druk overeind gehouden worden.
Op deze manier bevorderen we de concentratie en zijn we in staat onze
liederen op de toppen van onze mogelijkheden uit te voeren.
We halen de toon als het ware uit de lucht en geven de klank weer terug aan
de ruimte waarin we ons bevinden.
Op deze manier klinkt de stem altijd aangenaam en vult zowel een kleine als
een grote ruimte.
Als je dus iemand zwaar ziet zwoegen tijdens het zingen, zodat je al moe
wordt als je er naar kijkt, dan kun je er van uitgaan dat die persoon niet het
beste geeft dat hij bezit en alleen deze zanger heeft na afloop een voldaan
gevoel nl: “Ik ben kapot”!
Maar bij het publiek hangt de tong op de schoenen…die zie je voorlopig niet
meer in de concertzaal.
Welnu, dit is nooit de bedoeling. Als je na het zingen een blije, ontspannen
zaal ziet zitten, die graag je Cd’tje koopt en als je zelf denkt ‘ik wil eigenlijk
direct nog een keer’, dan ben je goed bezig.
Dan heeft je zingen jezelf en je toeschouwers ontspannen.

Er is heel veel techniek en oefening voor nodig om zover te komen, maar ik
kan je verzekeren dat al die inspanning om tot ontspanning of “afspanning” te
komen, meer dan de moeite waard is.
Het verandert en verrijkt je leven, want techniek brengt balans met zich mee.
Oefeningen:
1. Balanceer oefening
Rechtop alsof je hangt aan een haakje aan je kruin. Op uitademing naar
voren, op inademing naar achteren.
2. Bekken schommeling
Houding als voren. Uit naar voren, in op tenen, uit bekken extra naar voren, in
proberen nog hoger te komen, uit hielen op de grond, zwaartepunt tussen
grote tenen. Op inademing naar achteren en ontspan.
3. Adem met de clown
Adem met attribuut, in dit geval clown, anders tennis racket of bal of
imaginaire pijl & boog.
4. De( H)arm K Pikanto
Stand rechtop, kijk recht vooruit, met handen een ovale cirkel beschrijven, zo
wijd dat je uit je ooghoek nog net je handen ziet., in naar boven, uit terug.
5. De handpalm – pols oefening
Handen zijn ontspannen totdat anders aangegeven. Op inademing armen
horizontaal, uit armen verticaal langs de oren, op inademing handen
overstrekken, op uitademing armen verticaal + handen overstrekt,
op inademing armen verticaal langs lichaam, op uitademing handen
ontspannen.
6. Grease - pols / heup
Armen gestrekt langs oren.
Linker heup naar achter, op uit
tot stand, dan op in de andere
kant enz.
7. Mefisto – vleermuis
Op inademing armen als
vleugels omhoog en uit naar
halverwege, adem weer
opnieuw in, dan verder
naar beneden, en weer
opnieuw. Bij het uitademen:
denk dat er veel tegendruk is

Voor het voetlicht :
Frans Schraal
en
Iede den Dulk
Of het met de spanning te maken
had weet ik niet, maar Frans
Schraal was voor de repetitie
begon enigszins geprikkeld, getuige zijn opmerking of de afwezige
zangvrienden een brief op poten tegemoet konden zien.
Wat was nu het geval, ondergetekende had vooraf een verzoek ingediend bij
Frans ( in de volksmond de Fram ) of het mogelijk was om hem na afloop een
interview af te mogen leggen.
Zoals gewoonlijk lachte hij maar wat, maar diep van binnen begon hij hem
toch een beetje te knijpen.
Toen de repetitie was afgelopen en de inwendige mens wat was aangesterkt,
ging ik schoorvoetend naar het tafeltje toe waar Frans en zijn kompanen altijd
zitten.
Op mijn vraag of hij iets van zichzelf bloot wilde geven aan de lezers van de
zangkoerier brulde hij het uit van het lachen en zei: ik geef me alleen bloot
aan mijn vrouw Pietje.
Tja en daar konden we het op dat moment mee doen.
Uiteindelijk gelukte het toch om een aantal vragen aan hem te stellen.
Tegelijkertijd was Iede den Dulk ook bereid om mee te werken.
Zowel Frans Schraal als Iede den Dulk doorliepen de lagere school met glans.
Beiden hadden een kostelijk verstand en de toenmalige leraar verwachte dan
ook dat beide heren door gingen leren.
Even voor alle duidelijkheid: in die klas zaten jongens en meisjes die op latere
leeftijd op maatschappelijk gebied een geweldige carrière hebben gemaakt.
Te denken valt aan dokter, professor en zelfs directeuren van grote bedrijven.
Tot groot verdriet van ouders en leraar besloten beide knapen niet aan
carrièreplanning doen maar gingen vissen.
Frans 14 jaar jong en Iede 15 jaar oud, gingen als pubers naar zee om zich het
vak van visserman machtig te maken.

Je kan je op dit moment niet indenken dat er jongens van 14/15 jaar volledig
aan het werk zijn.
Frans heeft totaal 40 jaar de Noordzee bevaren, terwijl Iede ook zo’n beetje
dat aantal jaren heeft doorgebracht op zee.
Vriend Schraal heeft het meeste van zijn tijd doorgebracht bij Rederij de Boer
en Iede was liefst 27 jaar trouw aan Rederij Geertruida van de gebroeders
Koffeman.
Op mijn indringende vraag of de heren Schraal en den Dulk, aan al die jaren
op zee nog een paar centen hadden kunnen overhouden begonnen ze
bedenkelijk te kijken.
Frans, vader van 5 kinderen, is op dit moment al 10 jaar bij Rode vis in dienst
en is daar chef-roker.
Dat Rode prima vis levert is bekend, maar wie een beetje achter de schermen
kijkt bij dit bedrijf weet dat Frans geen onbelangrijke rol speelt in dit alles.
Hij neemt zijn taken zo serieus dat, met name in deze drukke tijd voor kerst,
hij flink afvalt.
Dit is mede te zien aan zijn broek die in drukke tijden vaak lager zit dan
doorgaans de bedoeling is.
Zijn lievelingseten is gestoofde rog met een mosterdsausje en een kruimelige
aardappel, terwijl Iede zijn voorkeur wat eten betreft uitgaat naar zuurkool
met spek en natuurlijk een Hema rookworst.
Iede, eveneens vader van 5 kinderen, is 12 jaar lid en Frans mag zich al 10 jaar
verheugen lid te zijn van Onger oens.
Allebei zijn het muziekkenners van formaat.
Tijdens hun schaarse vrije tijd die ze als visserman hadden, hebben ze beiden
de een opleiding gevolgd op het conservatorium.
Niet voor niets staan ze beiden op de voorste rij en mocht dirigent Jurie van
de Berg het niet meer weten, dan kan hij altijd een beroep doen op de kennis
van beide heren.
Kortom Onger Oens vaart wel met zulke kanjers in hun midden!
Toen het interview achter de rug was ging Frans met het zweet op z’n kolle
richting zijn Pietje, terwijl Iede den Dulk bij hoge uitzondering een slukkien
nam.
J.P

“Onger – Oens “ 2010 december
Waarde vrienden al te gaar (samen)
Ik wens u aan het einde van dit jaar,
Des Heeren beste zegen toe.
Want in dit aards gedoe,
Is heel veel te beleven.
Hij doet ons vreugd, maar ook het leed weergeven
Het is niet enkel vreugd
Waarin men zich verheugd
En huppelend rond doet springen.
Alsof geen andere dingen hier aanwezig zijn,
Maar vreugd is enkel schijn !
Het is een blinken en verzinken,
Dat is het lot van iedere dag.
En gelukkig hij (zij) die dat beleven mag.
Ik wens u wijsheid en weten schap.

Jan Bos

Felice
Voor al uw modieuze kleding
Josephien & Jackel
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De overgebleven letters vormen een gezegde.
Dit gezegde kunt u inleveren voor 5 febr.2011 bij Harm Koffeman
Die verloot dan een Rollade op de ledenvergadering.

In Memoriam

PIET van VEEN
Piet van Veen (de Lolo) werd geboren op 30
April 1951 en was de jongste uit een gezin
van 8 kinderen en ging al op jeugdige
leeftijd naar zee om te vissen.
Hij kreeg verkering met Coba de Ridder en
viste eerst op de UK 131 en later bij Kees de
Ridder, de broer van Coba en later ging hij
aan boord bij zijn a.s. zwager Jurie Brouwer
op de UK 210 waar hij na gezondheidsproblemen van Jurie schipper op werd.
In die tijd werd er leuk verdiend op de vloot en trouwde hij in oktober 1971
met Coba en ze werden gezegend met 2 jongens en 2 meisjes.
Toen de visserij te maken kreeg met quota-maatregelen e.d. en de
verdiensten terug liepen was Piet een van de eersten die van de visserij
overstapte naar de binnenvaart, wat toen voor hem geheel onbekend terrein
was. Maar hij heeft zich hier heel goed staande weten te houden en heeft
zich opgewerkt tot “EERSTE” boot van de firma De Vries en van der Wiel die
een van de grootste aannemers op dit gebied in Nederland is. Na Piet zijn zijn
er velen overgestapt van de visserij naar de binnenvaart.
Piet was een man van gezelligheid en moest als hij thuis was altijd naar zijn
vrienden toe om de laatste nieuwtjes te horen om het daarna een beetje
aangedikt weer door te vertellen aan een ieder waarvan hij dacht dat die dat
ene nieuwtje nog niet gehoord had.
Dit was veelal vermakelijk om die verhalen steeds weer te horen.
Hij was altijd nadrukkelijk aanwezig met zijn lach op zijn gezicht.
Toen in 1988 vanuit die vriendenclub het Mannenkoor “”Onger Oens” werd
opgericht was Piet een van de oprichters hiervan en in de loop der jaren heeft
hij zich een serieus lid getoond die niet vaak verzaakte bij de repetities of de
optredens.
In de loop van 2009 kreeg hij last van pijnen, welke hij steeds weer dacht te
hebben ten gevolge van zijn diabetes.
Toen er wat dieper naar zijn klachten werd gekeken en na vele onderzoeken
en kuren verder kreeg hij bericht dat hij kanker had aan zijn alvleesklier.
Weer wat later kreeg hij te horen dat het operatief lastig zou worden, omdat
het op een moeilijke plaats zat.

Desondanks mocht de operatie redelijk goed slagen, maar Piet had nadien
toch veel narigheid en pijn.
De kanker was niet helemaal uit zijn lichaam verwijderd en Piet heeft toen
een niet zo’n lang ziekbed meer gehad wat hij moedig gedragen heeft en is
vredig te midden van zijn gezin en enkele familieleden en vrienden overleden
op 16 Augustus 2010.
Dat Piet geliefd was bleek wel op de begrafenis waar een grote afvaardiging
van “zijn” werkgever en vele familieleden, bekenden en vrienden afscheid van
hem hebben genomen.
Zijn zoons zetten het familiebedrijf voort zoals hij het ook bedoeld had.

De hemel is waar God ons wacht
het is de plaats met open deuren.
Waar met ons voor- en nageslacht
God aller harten op laat beuren.
De vreugd zal er oneindig zijn
in 't licht dat ieder zal omstralen.
In 't land zonder verdriet en pijn
mogen wij eens ons hart ophalen.
Door Jezus wordt ons plaats bereid
een hemelwoning staat te wachten.
Eens zien wij 's hemels heerlijkheid
met al zijn schoonheid en zijn prachten.
Richt hart en ziel en oog omhoog
God laat ons eenmaal binnen noden.
Als wij betreden d' hemelboog
en van de aard zijn heen gevloden.
Het blij vooruitzicht dat ons streelt
biedt ons het uitzicht naar die morgen.
Naar 't uur dat niemand ons ontsteelt
bij thuiskomst bij de Heere geborgen
de eeuw'ge woning worden ingeleid.
Waar wij in vrede met de Heere vertoeven
voortdurend blijdschap in Gods heerlijkheid
met al Zijn gunstgenoten proeven.

Wij gedenken

Luut de Boer
Luut was een man van weinig woorden, maar
meer een man van daden.
Als je Luut als lid van je vereniging had dan zette
hij zich voor 100% in. Nooit deed je een vergeefs beroep op hem.
Hij plaatste zich altijd op de voorgrond als er wat gedaan moest worden.
Dan denken we aan wat hij betekent heeft voor Urker Zangers waar hij lange
tijd lid van was en SVU waar hij op allerlei terreinen zich verdienstelijk
maakte,maar ook onze vereniging droeg hij een warm hart toe, en was een
trouwe lid.
Hij was ook lid van de activiteitencommissie, dit geeft aan dat Luut wel een
echt verenigingsmens was, en een op en top vrijwilliger.
Ik (uw voorzitter) heb met Luut jarenlang op de Urker Zangers gezeten waarin
ik hem beter heb leren kennen tijdens onze buitenlandse concerten.
En dan denk ik aan Stuttgart (Duitsland) en de eerste concertreis van de Urker
Zangers naar Amerika toen ook nog samen met zijn vrouw.
En als ik dit zo schrijf dan denk ik waar blijft de tijd en Luut beaamde dat ook
als we in het gebouw daar wel eens over spraken.
De tijd dat zijn vrouw ziek werd was een moeilijke tijd voor Luut omdat hij
toen zelf ook ziek was, en helemaal toen zijn vrouw kwam te overlijden.
Luut werd nooit meer de oude.
Wel werd hij open en emotioneler zo deelde hij de goede berichten en de
verkeerde met ons als koor.
Wij stonden daarom naast hem in voor en tegenspoed.
We mochten dan samen zingen Heer ik kom tot U, ook als teken dat hij dat hij
met die dingen bezig was.
De laatste keren dat Luut in het gebouw kwam konden we al aan hem zien
dat zijn lichaamskrachten snel afnamen.
Totdat de berichten doorkwamen dat Luut thuis op bed lag waar hij niet meer
vanaf zou komen.
Zo mocht ik Luut een aantal keren bezoeken in de afgelopen zomer.
De ene keer ging het praten beter en de andere keer was hij zo vermoeid dat
hij dan even de ogen opende als blijk van herkenning en daarna weer wegviel.

We mochten met Luut veel zingen van Gods genade en troost en liefde
daarom mogen we ook geloven dat Luut nu voor eeuwig mag zingen van die
heerlijkheid en die genade. Wat een troost is dat en dan kunnen we ook uit
volle borst zingen en wat we vaak gezongen hebben
‘Hoor Jezus noodt u komt tot het feest
kom alle dingen zijn gereed.
voor arm en rijk is er plaats bereid
trek aan thans het bruiloftskleed.’

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
dat is de blijde toekomst die ons wacht.
Die krijgen nieuwe glans en nieuwe waarde
en daarmee nieuwe schoonheid nieuwe pracht.
Al ’t oude wordt door God dan afgebroken
en in een oogwenk tot iets nieuws gemaakt.
Wanneer de dag der dagen is ontloken
en ’t eeuwig morgenlicht voor ons ontwaakt.
Geen dood geen ziekte zullen wij meer vrezen
geen zonde zal er meer op aarde zijn.
God heeft het kwade dan zijn plaats gewezen
en niemand kent er meer verdriet en pijn.
Dan worden alle namen door God afgeroepen
die achter Jezus ’t Godsrijk zullen binnengaan.
Die Hij verzamelen zal in grote groepen
waarvoor Hij met zijn kruis heeft ingestaan.
Die nieuwe wereld zal ons dan verblijden
een gouden stad met woningen staat klaar.
God zal aan ’t hoofd der stoet naar binnen rijden
en ieder noden met Zijn brede handgebaar.
Wij zullen dan verbaasd naar alle rijkdom kijken
die in die nieuwe wereld zich rond ons bevindt
En naar het woord van God ons ook zal blijken
dat roest noch mot die rijkdom ooit verslindt.
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