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Dit is het nieuwe logo van Onger-Oens, ontworpen door Geert Snijder. Gezien het
oude logo voor posters en voor rekening afschriften e.d. aan vervanging toe was.

Hallo beste zangersvrienden, lezers(essen) en verre fans van ons koor ‘Onger-Oens’,
Voor u ligt inmiddels ‘onze’ 5e Zangkoerier waar wij als redactie onze medewerking
aan verlenen. We hebben een zeer drukke en hectische periode achter de rug en
hebben het vermoeden dat we er nog lang niet zijn. Maar goed, overal heb je mensen
voor en wij hebben A gezegd dus zeggen ook maar het hele andere alfabet en
gelukkig met veel plezier.
Dit jaar hadden we als redactie een uitje naar Spanje, wat zeer goed in de smaak viel
en zeker voor herhaling vatbaar is.
Verderop in het clubblad kunt u een heerlijk gerecht uit het verre Spanje vinden maar
ook een interview met onze zangersvrienden uit Dokkum en van Riekelt de
Doggersbank.
Verder hebben we voor onze puzzelaars weer een leuke hersenkraker waarbij leuke
prijzen te winnen zijn. Verder nog verslagen, anekdotes en leuke inzendingen van
onze trouwe lezers.
Rest ons nog voor het komende seizoen jullie allemaal veel zangplezier toe te wensen
waar wij ons terdege bewust zijn dat er in het afgelopen seizoen ook bij ons wel eens
wat mis ging tijdens het zingen, dat ook wij wel eens eigenwijs zijn en als
zangersvrienden dit stoort, kan dit nooit onze bedoeling geweest zijn…
Onze wens is dan ook voor de komende tijd: De neuzen één kant op en wat meer
verdraagzaamheid naar elkaar toe.
Wij zullen ons beste beentje
voorzetten en hopen weer op een
prachtig, origineel Onger-Oens
seizoen.
Fijne vakantie en veel leesplezier!
Arie Ekkelenkamp en
Jan-Marten Vink
P.S.
Eventuele stukjes, anekdotes en
andere wetenswaardigheden
kunnen altijd ingeleverd worden bij één van de redactie leden, of via de e-mail:
zangkoerier@ongeroens.nl

Van de voorzitter
Beste zangersvrienden.
Als ik dit schrijf is de vakantieperiode
aangebroken. Journalisten van kranten
noemen het de komkommertijd, in de politiek
reces en voor kinderen is het de grote
vakantie, kortom een tijd waarin de meeste van onze zangvereniging een
vakantie hebben gepland. We zullen dat de komende weken ook wel merken.
Op bestuursvlak hebben we op de laatste bestuursvergadering besloten om een
pas op de plaats te maken. Wat betreft in- en rondom het gebouw, met name het
hekwerk, hebben we even voor ons uitgeschoven omdat we de kerstcd voorrang
hebben gegeven en je nu eenmaal niet alles tegelijk kunt doen. Wel hebben we
de alarminstallatie uitgebreid met een aantal melders en een zwaailicht.
Bij de gemeente Urk lopen nog een paar zaken zoals herindeling van onze grond,
omdat onze buren, de dartvereniging met onze instemming en van de gemeente
wat grond van ons hebben overgenomen. Dit scheelt ons weer in pachtprijs. Ook
heb ik in Commissie 2 vragen gesteld over bestrating en belichting wat inmiddels
is gerealiseerd. Maar de onevenrichtige pachtprijzen ten opzichte van andere
verenigingsgebouwen bij Sporthal ‘De Schelp’ daar moet het college van B&W
nog uispraak over doen. Zo even een greep over een aantal zaken.
Dan betreft de zieken onder ons, willen we onze secretaris Willem Pasterkamp en
onze 2e dirigent Albert Kapitein noemen, die de afgelopen tijd een zware
operatieve ingreep hebben ondergaan. De Heere heeft de middelen nog willen
zegenen al heeft het voor Willem en Albert wel blijvende gevolgen. We hopen en
bidden dat de Heere hun de krachten en herstel wil schenken voor de komende
en toekomende tijd.
Ook onze andere leden wie moeiten en zorgen kennen dragen wij op aan de
Troon der Genade en dat ze mogen zeggen en zingen: “Mijn hulp is van de Heere
alleen.”
Tot slot wil ik iedereen een fijne vakantie toewensen, namens het bestuur en dat
we met leven en welzijn na de vakantie periode elkaar weer mogen ontmoeten
op de repetitie. Om ons voor te bereiden op de komende concerten en de
kerstcd.
Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter, Fokke Snoek

Dick van der Harst
Onze vriend Dick van
der Harst, heeft zoals
we in de vorige
ziekenboeg konden
lezen een operatie
gehad aan zijn aorta. Dit is nu zeven maanden geleden, maar Dick heeft
nog wel last van pijn op zijn borst. Dit kan volgens de dokter napijn zijn
van de operatie (omdat die heel ingrijpend was) of dat zijn aorta gaat
lekken. Hij moest de laatste keren dan ook met spoed in de ambulance
naar het ziekenhuis in Sneek gebracht worden. Dit is natuurlijk niet zo
best. Wij zien hem de laatste tijd nog wel op de repetities maar hopen
dat het allemaal goed mag gaan en leggen het daarom ook in de
handen van onze Heere.
Dick van der Harst
Oslolaan 33
8321 HE Urk

Albert Kaptein
Onlangs is onze tweede dirigent Albert Kaptein opgenomen in het
ziekenhuis. Hij had enige problemen met zijn gezondheid en moest
hiervoor geopereerd worden. Enige weken was hij dan ook afwezig op
de repetities, en dit is voor Albert geen gewone zaak daar hij altijd op
zijn plekje zit. Wij mochten hem gelukkig weer ontmoeten op de
repetities maar moet het nog wel rustig aan doen. We hopen dat het
de komende tijd beteren wil, maar leggen dit alles in de handen van de
Grote Geneesheer.
Albert Kaptein
Wijk 7-64
8321 TA Urk

Willem Pasterkamp
Ook secretaris Willem Pasterkamp nemen wij op in deze rubriek,
omdat na de operatie van vorig jaar het nog niet zo is als het wezen
moet. Willem heeft na de operatie veel bestralingen gehad op zijn
hoofd om het gezwel te onderdrukken. Hierdoor was zijn oog ook nog
niet gebeterd, het leidde tot een ontsteking waardoor Willem met één
oog niets meer zien kan. Aan het einde van het jaar moet hij weer voor
controle in het ziekenhuis of de bestralingen geholpen hebben. Op de
repetities is hij nog wel aanwezig maar zit aan de tafel waardoor hij
Onger-Oens op zijn best horen kan. Willem, dat we dit alles bij de
Heere mogen brengen en maar mee mogen zingen met de woorden
van het lied ‘In de stille binnen kamer’, waar wij immers alles brengen
mogen?
Willem Pasterkamp
De Reede 76
8321 DB Urk

Daar is plaats voor ieder die vermoeid is,
Een plaats waar men vind ware rust.
In ’t gebed met onze Heiland,
Roep Hem aan met uw gehele hart!
In de stille binnenkamer,
Zittend aan zijn voeten neer.
Oh, oh, oh O, wat rijk en vol van vreugde.
Ziénde op mijn Borg en Heer’.
--Verblijdt u in de hoop.
Zijt geduldig in de verdrukking.
Volhardt in het gebed
Romeinen 12:12

Maak mij bereid
O, meester maak mij toch bereid,
Uw weg te gaan in ned’righeid.
Wees Gij mijn veiligheid en borg,
In al mijn moeite en mijn zorg.
Leer mij Uw weg met blijdschap gaan
En steeds niet stil te blijven staan,
Als voorspoed ons soms tegenlacht,
Of ons verdriet en leed ons wacht.
Wilt Gij mijn Gids zijn op het pad.
Wat mij dan voert naar d’ eeuw’ge stad;
Bereidt mij daar, dankzij Uw kruis,
Een woning in het vaderhuis!

UIT: ‘Volg de herder’
Gedichten van Hendrik Kramer

Wij gedenken …

Louwe Gerrit Post

Geboren: 7-6-1939
Overleden: 5-12-2008
Een gastvrij mens, belezen, Bourgondisch en
gelovig. Dat was Louw Post, op Urk beter
bekend als Louw de palingboer, in de ogen
van zijn familie en vrienden. Een lieve
echtgenoot, een gezellige vader en een
zorgzame bèbe. Hij had een positieve inslag,
maar ook een kort lontje. Al was hij nooit
lang kwaad, daarvoor hield hij teveel van
een goede sfeer.
De laatste jaren van zijn leven waren
getekend door moeite en verdriet, maar toch
bleef hij optimistisch. Tekenend voor Louw
was dat hij vlak voor zijn sterven nog sprak
over het opstarten van een vakantiehuis in
Noorwegen. Hij kon toen al niet meer lopen
en was volledig aan huis gebonden.
Louwe Gerrit Post werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Als jongen van
veertien jaar kwam hij aan boord te werken en genoot van zijn leven op zee. Later
werkte hij ook in de bouw, de bagger en opende hij zelfs een eigen viswinkel in
Zwolle. De winkel was echter geen lang leven beschoren en dit faillissement bleef
Louw de rest van zijn leven achtervolgen. Door de gevolgen van een ernstig autoongeval kon hij eigenlijk niet meer werken, maar hij was te trots om gebruik te maken
van zijn recht op overheidssteun. Hij bleef jarenlang ‘scharrelen’ in de afslag, maakte
paling en haring schoon en ook zijn echtgenote werkte volop mee om brood op de
plank te krijgen.
Louw ontmoette zijn vrouw Hennie Berends ruim veertig jaar geleden in Naarden,
waar hij vaak een weekendje bij familie doorbracht. De eerste kennismaking was in
de kerk en het was meteen raak tussen de twee. Het stel trouwde en Hennie kwam
op Urk te wonen. Het paar kreeg zes kinderen, waarvan het tweede kind, Marijtje,
een paar uur na de geboorte overleed.
Een groot verdriet voor Louw en Hennie en een blijvende herinnering, de naam van
Marijtje werd altijd genoemd. Louw was gek met kinderen, en nam ze overal mee
naar toe. Iedere Sail-editie werd bezocht, ze gingen samen naar de dierentuin of een
dagje vliegtuigen kijken op Schiphol. Alle buurkinderen mochten mee, daar zag hij
niet tegenop. Er kwamen sowieso graag mensen over de vloer bij Louw en Hennie, er
was altijd gezelligheid en wat lekkers. Louw ging ook graag opperdan, hij was een

echt gezelschapsmens. Hij was voorzitter van Onger-Oens en genoot van de omgang
met zijn zangvrienden. Louw was een belezen man, met een grote interesse in
geschiedenis, politiek en andere culturen. Hij had graag veel gereisd in zijn leven,
maar door verschillende omstandigheden kwam dat er niet van. Hij genoot daarom
volop als zijn kinderen reizen maakten en wist vaak meer te vertellen over de
vakantiebestemming dan zij.
De laatste vijf jaar van zijn leven werd zijn gezondheid steeds zwakker en moest hij
accepteren dat zijn kring kleiner werd. Hij kampte met hartproblemen leed aan
suikerziekte en had veel last van zijn benen. Zijn lichaam werd al zwaarder en wilde
niet meer zoals zijn geest wilde.
Hennie zorgde met liefde voor hem, maar werd toen zelf ziek. Door een onbekende
hersen aan doening verloor ze haar motorische vaardigheden en haar korte termijn
geheugen. Louw en de kinderen moesten lijdzaam toezien hoe de situatie van Hennie
verslechterde, dat ze steeds minder kon.
Louw werd in die tijd verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen, waardoor
Hennie bij dochter Alie moest wonen. Louw kon door zijn gezondheidsproblemen ook
niet meer voor zijn vrouw zorgen en uiteindelijk moest het gezin een moeilijke
beslissing nemen. Hennie werd anderhalf jaar geleden op medisch advies opgenomen
in Het Kompas. Dit knakte de levenslust van Louw, zo merkten zijn kinderen. Hij bleef
positief en klaagde zelden, maar hij miste zijn vrouw dagelijks.
Louw voelde de laatste maanden dat zijn gezondheid steeds meer achteruit ging,
maar wilde niet weten van een ziekenhuis opname. ’s Nachts kon hij vaak niet slapen
vanwege benauwdheid en in de nachtelijke uren pakte hij zijn Bijbeltje erbij. In
gesprekken met zijn kinderen
die ook zagen dat hun vader het
niet lang meer zou maken, liet
hij blijken vrede te hebben met
zijn sterven. “Ik ben een zondig
kind, maar heb een barmhartige
Vader, het is goed zo.” Vertelde
hij zijn dochters een paar dagen
voor zijn overlijden.

Deze levensbeschrijving van onze oud-voorzitter en ere lid Louw Post, was te
lezen in het Christelijke nieuwsblad ‘Het Urkerland’. Wij vonden dit een
waardig verhaal om in deze Zang Koerier op te nemen. En zien terug op een
fijne tijd met Louw en wensen de familie nog veel kracht toe, ook voor
Hennie zijn vrouw.

Op uitnodiging van
mannenzangvereniging 'Onger Oens' was penningmeester Fred Brouwer
van de SOAD te gast in het verenigingsgebouw van 'Onger Oens'.
De heer Ekkelenkamp – tweede secretaris van de mannenzangvereniging –
vertelde aan de penningmeester van de SOAD dat de activiteitencommissie
een mooi bedrag van 700 euro had overgehouden en dat zij daarvoor een
goede bestemming hadden uitgekozen. Zangersvriend Klaas Romkes is
namelijk ook lid van het koor en door het ongeluk van zijn zoon Cees Romkes
in december vorig jaar, wisten zij van heel dichtbij dat het werk van de SOAD
geld kost.
Omdat de SOAD volledig afhankelijk is van giften vond de
activiteitencommissie het een mooi doel om aan deze kosten bij te dragen.

Fred Brouwer van de SOAD was heel blij met deze bijdrage. Hij vertelde dat
de SOAD zich gesteund weet door de totale Urker bevolking en dat deze
steun sinds het ongeluk van Cees alleen nog maar groter is geworden. “We

zijn heel dankbaar met die steun, het maakt ons stil en geeft ons de kracht
om ons werk te doen. We verzekeren u, dat iedere euro besteed wordt aan
onze doelstelling: het zo snel mogelijk terugvinden van mensen die aan het
water verloren zijn”.
Bron: www.soad.opurk.nl

Als er iemand in het water gevallen is
en niet meteen teruggevonden wordt,
is dat al erg genoeg voor de familie.
Maar de onzekerheid die er bestaat
zolang een lichaam niet gevonden is,
maakt alles nog erger.
Stichting Opsporings Apparatuur
Drenkelingen: een initiatief van een groep
gedreven mensen uit Urk met als doel
personen die verdronken zijn, zo snel mogelijk
terug te vinden om daarmee nog een waardig
en menswaardig afscheid mogelijk te maken.
Samen met het KLPD, Rijkswaterstaat en de
inzet van onze eigen mensen en materieel,
willen wij dit doel bereiken.
Sinds de oprichting van de SOAD eind 2003:
47 acties waarvan in 80% door de inzet van
het Landelijk Dregteam (waar de SOAD een
onderdeel van vormt) een positief resultaat
is behaald.
www.soad.opurk.nl

Dit bovenstaande was te lezen op de website van St. SOAD. Wij als
mannenzangvereniging Onger-Oens hebben de opbrengst van de
kerstnachtdienst-collecte overgedragen aan de SOAD. Wij willen een ieder
bedanken die het mogelijk maakten om dit mooie bedrag op te kunnen
halen.
En wensen de verdere familie van Klaas Romkes nog veel sterkte toe met
het verlies van hun man, vader en zoon.
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Beste Fam. Pasterkamp,
Wij, van de ,,Historische vereniging Kesteren en omstreken” zijn elk jaar
voornemens een historisch interessant gebied uit te zoeken, om per bus al
rijdende in de omgeving, van deskundige leiding te worden voorzien van
bijv. landschappelijke waarden ontstaan door de eeuwen heen. Onze
tussenstop was Hasselt waar we, zo was ons verteld, tussen de opnames
door de kerk was te bezichtigen.
Ik zelf ben enorm geïnteresseerd in orgels en wist dat er een vreselijk mooi
orgel in de kerk stond. In één woord ik heb de dag van mijn leven gehad, wat
een perfecte begeleiding van organist Marinus ten Napel die vloeiend,
bindend samen met het koor muziek ten gehore brengt. Die jongen voelt het
goed aan en heeft en geeft datgene wat het tot een waar zing en luistergenot
maakt. Ter Ere van Jezus. Zeker heeft mee gespeeld een live opname even bij
te wonen, om de cd te kopen. Want Marinus heeft speciaal voor mij - ik ben
een koningskind – gespeeld.
Ik hoopte dat deze ook op de cd zou staan. Ik zal wat hij voor mij speelde nooit
meer vergeten hij heeft mij daarmee een geweldige dienst mee gedaan.
Marinus speelt zo mooi bindend en “zijn” vertaling van de muziek is precies
wat mij enorm raakt. Ik zelf ken eigenlijk niemand in onze omgeving in de
Betuwe die de muziek zo mooi kan vertolken.
Ook niet vergetend te zeggen dat jullie koor voor ons leden van de vereniging
ook nog een lied hebben gezongen. Geweldig, ik heb verleden jaar nogal een
ingrijpende ziekte meegemaakt en je kijkt toch anders nu in het leven, wat ik
dus nu merk bij mijzelf is dat muziek mij emotioneler maakt en beleef.
Vandaar het bovenstaande.
Veel zegen voor alles wat jullie doen, wilt u Marinus van mij, de hartelijke
groeten doen want hij speelt met gevoel.
Zo ik denk dat dit wel voldoende is toegelicht. Graag gedaan , en mocht u, of
Marinus eens een bezoekje brengen aan het openluchtmuseum in Arnhem, zal
ik zorgen voor een bakje koffie maar laar het dan even weten.
Met vr. gr. en een goed en gezond nieuwjaar voor U allen!

Geschiedenis van het Hinz. orgel in de Martinikerk te
Bolsward ( Zoek gelijk de Zangersvrienden in deze beschrijving )
Eén van de bekendste en fraaiste Friese kerkorgels bevindt zich in de
Martinikerk in Bolsward.
Het orgel werd in 1781 door de orgelmaker Albertus Anthoni EkkelenHinsz.
nieuw gebouwd. Tegen 1730 vestigt Hinsz zich als zelfstandig orgelmaker in
Groningen. Nadat hij in 1732 met de weduwe van Frans Klaassus Poutsmanus
Schnitger (ook een orgelbouwer) is
getrouwd, zijn waarschijnlijk de oude
Schnitgerwerkplaats in Zwolle en de
nieuwe werkplaats van Hinsz in
Groningen samengevoegd.
Naast het orgel van de martinikerk in
Bolsward bevinden zich in Friesland
nog vier Hinsz orgels:
in Damwoude (Dantumawoude),
Driesum, Harlingen en Tzum.

In 1781 verving Hinsz in de kerk van Bolsward een orgel uit 1539, dat in 1634
door Geertony Brandsnetelius was vernieuwd, maar "voor den kerkdienst
ongeschikt was geworden…"
Het nieuwe orgel kreeg 34 registers,
verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en vrij
pedaal.

Na twee kleine reparaties door Heinrich
Harm Koffetag, waarbij de Vox Humana op
het hoofdwerk werd vervangen door een
Fagot 8 vt, voerde de Friese orgelmaker
Pietos van Veenius & zonen in 1861 een
belangrijke wijziging door.
Er werd een derde manuaal met acht
registers toegevoegd, geplaatst
als bovenwerk. Bovendien werden een paar dispositiewijzigingen
aangebracht.

In de periode 1884 tot 1918
vonden
herstelwerkzaamheden
plaats, die enkele
veranderingen met zich
meebrachten, waarna pas
in 1953 een grote restauratie
volgde. De dispositie werd
toen bijna helemaal
teruggebracht naar de
situatie van 1861. Het derde
manuaal van Van Dam bleef
gehandhaafd.

In 1976 werd de windlade van het bovenwerk gerestaureerd, maar verder is
er sinds 1953 niets aan het het orgel gedaan of veranderd.
In 2002 is een begin gemaakt met een veelomvattende restauratie. De eerste
twee fasen ervan worden
uitgevoerd door de Nederlandse
orgelmaker Verschueren, Samen
met de vermaarde orgelbouwer
Everard Hakvoortius Sibilium.
De gerenommeerde orgelmakerij
bestaat sinds 1891 en is in het
Limburgse Heythuysen gevestigd.
Adviseur bij de restauratie is Jan
Marten Vinkenelius Bergwerff,
organist in de EvangelischLutherse Kerk in Den Haag.
Sinds lang worden in de zomer op dinsdagavond goedbezochte
orgelconcerten in de Martinikerk in Bolsward georganiseerd.
Bron: www.martinikerk.nl
Wij hopen als koor op 3 oktober dit jaar een nieuwe kerst-cd op te nemen in
de Martinikerk te Bolsward die over dit prachtige orgel beschikt.
Veel bekende organisten geven hier orgel concerten en veel CD’s zijn in deze
kerk al opgenomen.

Van de Dirigent
Beste Zangers vrienden.
Hier weer een bijdrage voor onze nieuwe
zangkoerier, die deze keer door de
redactieleden van zowel de zangkoerier als
leden van de muziekcommissie, in Spanje
gevormd en ontwikkeld is. We hebben het
concert met het Nieuwedieper Visserskoor
al weer enige weken achter de rug, en gaan
ons zachtjes aan voorbereiden op onze
nieuwe kerst CD die wij deze keer in Bolsward hopen op te gaan nemen.
De datum die we vastgesteld hebben is zaterdag 3 oktober. We hebben deze
keer eigenlijk gekozen voor Bolsward omdat deze voor wat de grootte betreft
iets kleiner is als de kerk in Hasselt, maar wat orgel betreft ja zo mooi, zo niet
mooier is. Ik hoop dat de komende “Kerst” repetities goed bezocht mogen
worden, en dat wij straks naar Bolsward gaan met het hele koor. Niemand
uitgezonderd. De datum van de opname is vroeg genoeg bekend gemaakt,
mede omdat dan iedereen er rekening mee kon houden, dus daar ligt het niet
aan.
We hopen voor de tijd nog eens een paar keer op maandag of dinsdag met
enkele zangers te oefenen, want dit is best voor herhaling vatbaar. Daarom
als wij een oproep doen hiervoor, schroom niet en kom ook meedoen met
het oefenen van wat eenvoudige kerst liederen. Meer zielen….meer vreugd.
Verder mogen wij toch zo af en toe wat nieuwe gezichten binnen ons koor
verwelkomen. Jonge jongens die graag op zaterdagavond zonder al te veel
gestudeer, met ons mee willen zingen. Ik maak tevens gelijk maar gebruik om
in dit stukje een oproepje te plaatsen. Mocht U als fan van ons koor (jong of
oud) deze zangkoerier lezen, en denken; ik zou ook graag eens wat mee
willen zingen, aarzel niet en kom maar eens luisteren hoe het er bij ons
toegaat. U, jij … bent van harte welkom!
De Zomer vakantie komt er weer aan en dat houdt in dat veel
zangersvrienden op vakantie zullen gaan. Daarom wens Ik U allen een hele
goede vakantie, bovenal Gods zegen, en weer een behouden thuiskomst op
de Bult.
Uw dirigent: Jurie van den Berg

Tijdens een debat in de tweede kamer deed Geert Wilders de uitspraak:
We zitten hier voor Piet Snot.
Wij gingen als redactie eens op onderzoek uit waar die uitspraak nu eigenlijk
weg komt.
Piet Snot
Petrus (Piet) Snot. (Terneuzen, 1 april 1955) is een
Nederlandse von-valeur, charlatan, plebejer en
patjepeeër die nochtans niet is weg te denken uit het
dagelijkse leven.
Foto:

Biografie
Piet Snot werd met 2 vingers in de neus geboren als enig kind van Cornelis
Johannus Snot en Anna Maria Snot – Pegel.
Op de basis school ontplooide hij zijn welhaast spreekwoordelijke talent om
anderen voor zijn streken te laten opdraaien.
Een veelgehoorde kreet onder de kinderen was dan ook ; “ Ik zit hier voor
Piet Snot “
Na zijn schooltijd was Piet enige tijd werkzaam bij de groenvoorziening,
totdat bleek dat hij een neus had voor lopende zaken.
Piet Snot was tot drie maal toe bijna getrouwd, maar alle drie de keren stond
de beoogde bruid voor hem aan het altaar, terwijl Piet zelf in geen velden of
wegen was te bekennen.
Trivia
• Piet Snot heet in Frankrijk Pierre Sno, maar is desondanks geen
familie van Ajax voetballer Evander Sno.
•

Op 26 maart 2009 kreeg Piet Snot landelijke bekendheid toen PVVleider Geert Wilders de Tweede Kamer meedeelde niet namens hem
in de oppositie te zitten.

•

Het favoriete etensmaal van Piet Snot is Spek en Bonen.

Riekelt Korf, geboren op Urk, is op 29 maart van dit jaar, 29 jaar geworden.
Zijn vader en moeder zijn Jan en Nelly Korf en voor Onger-Oens geen
onbekenden. Riekelt woont sinds 2004 op zichzelf en in het dagelijkse leven
werkt hij bij dagopvang ‘De Regenboog’ in Emmeloord waar hij verft,
schuurt en inpakwerkzaamheden verricht. Hij heeft toekomstplannen om
een opleiding telefonist te doen, want dat wil hij graag.

Hoe kom je bij het koor terecht?
Riekelt Korf is al een lange tijd bij het koor betrokken. Enkele jaren terug ging
hij al met zijn vader mee naar het clubgebouw, toen nog aan de staartweg, bij
het zwembad op Urk. “Ik mocht mee met mijn va, en omdat het zo gezellig
was wilde ik elke zaterdag komen om samen lekker te zingen.” Zijn beste
vriend is Riekelt Loosman, en ook Ablie Kramer, hij heeft ze zien opgroeien bij
de zang en zou graag weer met hun samen willen zingen op de repetities.

Wat zijn je hobby’s ?
Mijn hobby’s zijn: computeren, spelen op mijn keyboard en praten voor de
bak. Ik ben lid van de 27mc vereniging en mijn bak naam is Riekelt de
Doggerbank. Ik ben dus ook vaak te horen op de zender. Hier heb ik veel
vrienden zitten, die ook op het Onger-Oens zitten.
Wat vind je het leukste van Onger-Oens?
Ik vond de dagjes uit de laatste keren erg leuk. En ook de andere activiteiten,
zoals de Bingo’s, ik heb lang een prijsje en dat vind ik leuk. En activiteiten
commissie ga zo door!
Wat is je mooiste lied die wij zingen?
Dat is een moeilijke vraag. Ik vind ze eigenlijk allemaal goed, maar van de
nieuwste CD vind ik het laatste nummer erg mooi. ‘Zijn naam moet eeuwig
eer ontvangen’… Daar heeft onze organist nog een heel mooi tussenspel bij
gespeeld, wat er precies bij past. Maar zoals Majesteit en ‘de Lichtstad’, vind
ik persoonlijk de mooiste liederen.
Wat vind je het lekkerste eten?
Nou, dat zal ik je vertellen, wat ik erg graag lust, dat is een lekker bord rijst
met gebakken vis met boter en suiker, van mijn moe. Daar lust ik wel twee
borden van.
Heb je ook al een ‘kalletjen’ (verkering) ?
Het is even stil… en hij begint vrolijk te lachen en zegt dan: ja! Ik heb
verkering met een dochter van Cees de Boer. Jannetjen is haar naam en ben
al een tijd gek op haar. Maar ik wil eigenlijk binnen korte tijd met haar
trouwen. Daarom zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om via dit
interview aan Cees haar hand te vragen.
Dus schoonvader: bij dezen!
Mag ik met je dochter trouwen?
Wat wil je nog tegen de rest van het koor zeggen?
Erg veel zangplezier en ik hoop er de komende tijd wat vaker te zijn. Jullie
kunnen altijd via de email contact met mij opnemen op het adres:
riekeltkorf@solcon.nl

Het was weer zover, 13 juni 2009, een concert om naar uit te kijken,
prachtig weer en veel zangers die er zin in hadden om weer een keer naar
Den Helder te gaan om daar ons tweejaarlijks terugkerende concert te
geven samen met het Nieuwedieper Visserskoor. De bus stond al klaar bij
het gebouw net na de kost, menig gestoofd en gebakken doggerscholletje
was het menu van veel zangers. Dit komt onze zangstem ten goede dus alles
was gereed om te vertrekken naar Den Helder…
De bus telde welgeteld een 30 leden, wel jammer dat er niet meer waren,
maar doordat een aantal leden op vakantie was naar nog zonnerige oorden
kon dit niet anders. De motivatie was er gelukkig wel dit viel tijdens het
concert dat ook wezenlijk te merken.
Wij vervolgden de busreis naar de kop van Noord-Holland waar een aantal
zangers de handen even op de buik deden om de kost te laten zakken, maar
ook de nodige verhaaltjes en anekdotes die aan boord geschied waren
werden vol smaak
verteld.
Aangekomen bij de
Helderse visafslag was
het niet ver lopen naar
het vissersmonument
waar wij als beide koren
een krans gelegd hebben
ter nagedachtenis van de
omgekomen vissers. De

opening van deze plechtigheid werd gedaan door Dhr. Peter Koning en toen
was het de beurt aan beide koren om samen te zingen: ‘Heer wij staan nu
hand in hand’ o.l.v onze eigen dirigent. Dit werd vol emotie gezongen waarna
Fokke Snoek en Pieter Wakker een krans gelegd hebben namens onze
zangvereniging. Ook voorzitter Fred Annanias van het Nieuwedieper
Visserskoor mocht een krans leggen en na een korte stilte mocht Onger-Oens
zich opmaken om te zingen: Vaste Rots van mijn behoud en Nader mijn God
bij U.
De declamatie werd verzorgd door Frenka Tesselaar met als titel: ‘Als Petrus’.
Nadat ook een bloemstuk neergelegd werd door Hessel Bais namens de
Visafslag Hollands Noorden mocht het Nieuwediepervisserskoor nog zingen
Ziet in blinde razernij en Elk uur elk ogenblik.
Ook de schipper van de HD 70 legde een krans neer namens de rederij voor
de Poolse opvarende Michael Wirwinsky die dit jaar het leven liet op zee. Na
de sluiting van Dhr. Peter Koning zong Onger-Oens en het NDVK samen het
lied Majesteit.
Na deze bijeenkomst werd ons koor uitgenodigd om samen een hapje te eten
in de kantine van de visafslag, waar we weer een keur aan verschillende
lekkernijen mochten proeven, van gebakken scholfile tot haring en zalm dit
viel goed in de smaak en was geweldig verzorgd, onze complimenten daar
voor.
Wij maakten ons gereed
in de Opstandingskerk en
oefenden nog even de
liederen die we samen
zingen moesten en
ondertussen liep de kerk
aardig vol. Ook deze keer
opende Dhr. Frans Kraak
de avond en we zongen
met de gemeente Samen
in de naam van Jezus
zodat daarna Onger-Oens zich opstelde om te zingen. Éen van de liederen
was de solo van Jacob Bakker die dit mooi wist te doen met zijn prachtige
tenorstem.

Franka Tesselaar hield weer de declamatie en Onger-Oens zong nog een
aantal liederen waaronder de nieuwe liederen Wij zingen van Jezus, de Haven
van rust en Wat een dag zal dat zijn.
Henk Jan Schelhaas en Wim Broer wisten onder de collecte nog een mooie
improvisatie te geven en het NDVK zong De Lichtstad, Roll, billows roll en
Dank sei die Herr.
De avond liep al ten einde en voor het eerst zongen we samen na het Heer
wij staan ook nog Majesteit wat vol overtuiging met meer dan 80 zangers
gezongen werd, dit deed bij de toehoorders de rillingen over de rug lopen.
Na de afsluiting met dankgebed zongen wij nog staande met de gemeente
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Tot over twee jaar bij gezondheid op Urk!

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja: Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam!

Als Petrus
U liep over het meer. De golven sloegen tegen de wanden
van de smalle boot.
En Petrus zag, hoe ze Uw voeten droegen;
Hij vreesde zeer – want rondom was de dood.
Toen hoorde hij U roepen over het water:
“Ik ben het zelf, de Heer’ wees niet bevreesd.”
Toen was hij niet meer bang, want wie vergaat er wanneer
de Heer’ vlakbij hem is geweest?
En vol vertrouwen zette hij zijn voeten over het bewogen
donk’re waterpad;
Verlangend om zijn Meester te ontmoeten Die hem heel
duidelijk geroepen had.
Maar toen hij om zich heen keek, naar de golven, en hoorde
naar het loeien van de wind,
en door het kolkend water werd bedolven, toen klonk zijn
schreeuw, als van een angstig kind: “Heere help mij ik verga”.
Uit zijn benauwen trokken Uw sterke handen hem omhoog.
“Wat klein was je geloof en vertrouwen!” Meer zei U niet.
Maar droevig was Uw oog.
Wij zijn als Petrus. Ook wij durven niet te hopen dat zelfs de
golven worden tot een pad,
waar je wel overheen zou kunnen lopen waneer je maar wat
meer vertrouwen had.
Als dan het water ons omlaag wil trekken, Heere Jezus red
ons! Grijp ons bij de hand, opdat de golven ons niet
overdekken,
en breng ons veilig naar de overkant!

Naam: J. Johnson
Datum: 21-12-2008
Your new cd ‘Dicht bij het hart van God’
arrived in the mail yesterday and we have
been listening to it ever since. We like it a
lot. Have a blessed holiday season.
Greetings from the Johnson family.
Muskego WI USA

Naam: K.Slotegraaf
Datum: 08-02-2009

Naam: HJ van de Beek
Datum: 15-02-2009
Ik heb via YouTube.nl jullie
video gezien en ik vind hem
prachtig, graag zou ik van jullie
willen weten of ik de CD ook
kan downloaden omdat ik uit
Venlo kom en er hier geen
winkels zijn die hem hebben.
Ik hoop iets van u te horen
H.J. van de Beek

Goede dag,
Ik ben op zoek naar de eerste CD van
onger oens URK zingt deel 1 ,ik heb zelf
deze cd in mijn bezit maar hij is zwaar
beschadigd en kan hem niet meer
draaien.
Onze gehandicapte zoon is helemaal
weg van het lied " de verloren zoon" het
lied begint met de woorden " Vader ik
wil gaan reizen" en nu kan hij dit niet
meer beluisteren wat hij erg jammer
vindt.
Is deze CD nog te verkrijgen of is er een
mogelijkheid voor een kopie ?
Graag zouden wij dit van u vernemen als
u ons kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Fam. K. Slotegraaf

Wij als activiteitencommissie hebben voor de komende periode weer
een bingo in verschiet. In mei 2009 stond er ook een bingo geplant
maar doordat er op deze datum per abuis ook een trouwerij geregeld
was in het Irene is deze jammer genoeg niet door gegaan.
Wij hadden op 19 september nog een datum staan en dat gaat gewoon
door. Dus een ieder wordt weer van harte uitgenodigd om mee te
doen en gezellig samen te zijn.
Roep een ieder op om te komen, er zijn weer mooie prijzen te winnen.
Zoals het er nu naar uit ziet wordt er dit jaar geen dagje uit
georganiseerd… Dit door de financiën van de zangvereniging die een
paar centen moet overhouden voor het plaatsen van een hek rondom
het gebouw en natuurlijk de nieuwe CD.
Wij hopen dan de volgende keer wat moois te verzinnen voor het dagje
uit.

Hier dan de (voorlopige) datums van de activiteiten:
Zaterdag 19 september 2009

Bingo in Irene

Zaterdag 19 december 2009

Vleesverloting

Houdt u de datums op de website in de gaten?
Luut, Lub, Harmen, Klaas en Lub
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Beste Puzzelaars
Deze keer hebben wij voor u een grote zomer Puzzel. Na het succes van de
kerst-editie van vorig jaar hebben wij een kruiswoord puzzel bedacht met
zomerwoorden. Alles wat te maken heeft met de komende vakantie
periode. Er zijn weer leuke prijzen te winnen te weten:
3e prijs: Een lekkere Urker paardeworst
2e prijs: Een verse barbecue kip (zie recept)
1e prijs: Een varkensrollade

De trekking zal gehouden worden op zaterdag 22 augustus, dus zorgt u ervoor
dat het voor deze datum ingeleverd is bij een van de redactie leden of bij Arie
Ekkelenkamp, Wijk 6-67 te Urk.
Veel succes!

We hebben hiervoor nodig:
1 hele kip
½ liter (desgewenst meer) blik palmbier
kipkruiden
120 gr boter
1 eetlepel zout
Stukje rolladetouw
De zomer komt weer aan en allemaal gaan we wel eens barbecuen. Tijdens deze vele
barbecue avondjes willen we ook wel eens wat aparts serveren.
Tijdens onze rondreis langs de Costa Brava in Spanje hebben we een ontdekking
gedaan wat bij ons zeer in de smaak viel. En bij het schrijven van dit gerecht loop het
water dan ook letterlijk en figuurlijk uit onze mond.
Een goede voorbereiding is noodzakelijk, dit geschied meestal tijdens de siësta.
De kip goed schoonmaken en de binnenkant inwrijven met 1 eetlepel zout. Daarna de
buitenkant inwrijven met kipkruiden (ruim). Zet de kip +- een half uurtje in de
koelkast en zet in een braadpan de boter op. Als de boter
bruin is bak je e kip gedurende 30 minuten om en om
bruin. Langer is niet nodig, de kip zal van binnen nog een
beetje rood wezen, maar dit komt op de barbecue goed.
’s Avonds bij de BBQ houden we 1 hoekje op de BBQ vrij
voor de kip.
Trek het blik Palmbier open en proef of de smaak goed is.
Zorg dat er een ruime helft in het blik blijft. Knoop de kip
met het rollade touw aan zijn kop zijde goed dicht. Plaats
nu de kip met zijn andere kant over de bovenkant van het blik bier heen. (blik open
laten) Het blik zit nu binnenin de kip en men plaatst de kip recht op zittend op een
hoekje van de BBQ. Het bier zal zachtjes gaan koken en de kip wordt van binnenuit
klaar gestoomd. Neem hier de tijd voor en beschouw het als het hoofdgerecht van de
avond. Dat deden wij in Spanje ook.
Na 30-40 minuten stomen heb je een heerlijk gestoomde ‘kip op blik’ met een volle
smaak van onze zuiderburen.
Serveer er een heerlijke gekoelde sangria bij (Rode wijn, gin, wodka, bacardi, veel
ijsblokjes en 3 eetlepels bowl)
Eet smakelijk en een gezellige zwoele zomeravond toegewenst!

Ja, wat is nou eigenlijk een uitvinding?
Ik kwam tot de ontdekking dat een uitvinding ontstaat doordat je iets wat je
al jaren doet, nu in eens op een betere manier doet en daar een leuke manier
op hebt gevonden…
Zo kwam de voorzitter van mannenzangvereniging Onger-Oens bij me en die
had een probleem met het op de juiste manier binnenkomen van een kerk
tijdens een uitvoering.
Ik had voor Fokke bedacht om ieder een nummer te geven en ieder moet zijn
nummer dan onthouden en op de volgorde van de nummers moesten ze dan
de kerk binnen komen.
Nu blijkt dat sommige koorleden weer terug naar de school banken moeten
om dat ze niet weten wat de volgorde is van 1 tot en met 40.
Ik had een tweede oplossing, door in rijen zoals het koor ook opgesteld staat
tijdens het zingen de kerk binnen te komen en ook weer te verlaten. Maar
Fokke vertelde me dat het ook niet de juiste oplossing was. Dat mensen klem
kwamen te zitten in de consistorie tijdens het verlaten en binnenkomen van
de kerk.
Naar een oplossing zal ik samen met uw voorzitter Fokke Snoek zoeken.
Jurie van den Berg vroeg aan me of ik niet iets wist waardoor de koorleden
naar de dirigent kijken tijdens het zingen in plaats van naar hun muziek
noten. Dit probleem heb ik voorgelegd aan Leen van Antwerpen van het
Westlands Mannenkoor.
Samen kwamen we tot de oplossing, dat de zangers hun map in hun handen
moeten nemen en recht vooruit moeten houden op een hoogte, dat ze net
over de map heen Jurie kunnen zien. Dan kunnen ze tijdens het lezen toch de
bewegingen volgen van Jurie’s handen. Dit was ook een probleem waar het
Westlands Mannenkoor jaren mee worstelde.

We danken Willie voor de bedachte oplossingen.

‘Eerlijkheid siert de mens’
Het was een drukke dag in
de visafslag, met het aan en
afvoeren van vis wat
verkocht moest worden en
verkocht was. Dus de
plaatsen voor de
dockselters waren op een
gegeven moment allemaal
bezet door Nederlandse en
Duitse vrachtwagens.
Daar een Duitse
vrachtwagen nog bezig was
met het lossen van vis ging
dit in de ogen van een Urker
visoppasser veel te
langzaam.
De visoppasser sprak de
chauffeur hier op aan en zei
dat het een beetje sneller
moest, waarop de chauffeur
antwoordde van “kein
angst”, maar na wat heen
en weer gepraat spatte de
urker uit zijn vel en zei: Als
je nu niet vlug opschiet dan
rij ik de vrachtwagen zelf
weg.
De Duitser begon te lachen
en zei tegen de visoppasser,
je kunt nog geen eens
fietsen! Nee dat klopt zei hij, die hebben jullie allemaal meegenomen.
De chauffeur kon er de humor van inzien en lachte als een boer met kiespijn.
Tot mijn verbazing las ik zaterdag in de Telegraaf dat een Duitse soldaat
berouw had van zijn daad die hij 64 jaar geleden gepleegd had, en geld
overgemaakt voor de gestolen fiets die hij had gestolen bij de kerk. Nu de rest
nog…
Gr. Harmen

MEDEDELING
Namens de activiteiten commissie kunnen wij nog een mededeling door
geven, en dat is dat er na de laatst gehouden verloting nog een prijs is blijven
staan. Het gaat om de 1e prijs en wel een stereoset met Dolbyserround geluid
voorzien van een Subwoofer 5.1.
Inlichtingen bij Klaas Romkes tel. 0620405945

Tip van de redactie voor de dames van de zang:
Overlegt u eens op koffie kransen om gezellig samen na
de zomer maanden kerststukjes o.i.d. te maken, we
hebben een prachtig gebouw!
Voor de saamhorigheid onder elkaar…??

Deze zangkoerier werd medemogelijk gemaakt door:
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