
 

 

gecomponeerd door Hoite 
Pruiksma en van tekst voorzien 
door Aggie van der Meer. De 
begeleiding van het koor in de 
kerk was in handen van Hoite 
Pruiksma op harmonium en 
Klaas de Haan op carillon. 

(Bron: Bolswards Nieuwsblad, 
september 2010) 

De Oratoriumvereniging 
Bolsward (OVB) vierde zaterdag 
haar 65-jarige bestaan met een 
“meezing-concert” in de 
Broerekerk. Wie altijd al eens 
wilde weten hoe het is om in een 
koor te zingen kreeg van het 
jubilerende koor zaterdag de 
gelegenheid. Vooraf werd er 
onder leiding van dirigent Pauli 
Yap gerepeteerd in de 
Gasthuiskerk, waarna 
gezamenlijk naar de Broerekerk 
werd gelopen. 

Daar begon omstreeks 17.00 uur 
de feestelijke uitvoering die als 
motto ‘To celebrate this day’ had 
meegekregen. Op de uitvoering 
was aardig wat publiek 
afgekomen, dat kon luisteren 
naar werken van onder andere 
Purcell, Bach en Mendelssohn. 

Een hoogtepunt was 
ongetwijfeld de première van 
‘Hear it wetter, hear de geast’. 
Een jubileumwerk dat in 
opdracht van de OVB was 

JUBILEUM ORATORIUM VERENIGING IN BROEREKERK 

Matthäus Passion 2011 

Onze uitvoeringen van de Matthäus Passion vinden dit jaar plaats op  
 
dinsdag 19 april en woensdag 20 april a.s. om 19.00 uur.  
 
De solisten dit jaar zijn : 
Heleen Koele, Martine Straesser, Rein Kolpa, Pascal Pittie, Jelle Draijer 
en Pierre Mak.  
Het geheel staat onder leiding van Pauli Yap. 

 

Kaarten bestellen? Klik dan hier of bel naar: 

0515–231701 / 06-25574973 / 0515-576178 

 

Verdere bijzonderheden over de Matthäus Passion 2011 en haar solisten 

vindt u op pagina 12.  
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“To celebrate 

  this day.” 

http://www.ovb-bolsward.nl/formulier_bestellingMP2011.php


 

 

De redactie van de Niewsbrief heeft me 
gevraagd om nog even terug te kijken op 
ons 65-jarig jubileum en of ik op deze 
plaats de organisatoren nog eens wilde 
bedanken. Natuurlijk, van harte en met 
veel plezier. 

Ik had niet eerder een jubileum 
meegemaakt van de OVB en had geen 
idee wat ik kon verwachten. 

Echter, 25 september werd een prachtige 
dag en ons jubileumconcert was een 
groot succes. 

Wie waren dat ook alweer, de mensen 
van de jubileumcommissie?  Wel, daarin 
zaten Chris Schaap, Marjanne v.d Wal, 
Annet Kuijpers, Hans v. Beusichem en 
Bert Hanekamp namens het bestuur. Zij 
hebben de plannen bedacht en de 
organisatie daarvan op zich genomen. 
Het idee om met ‘gasten’ in de middag 
een programma in te studeren en dat 
later in de Broerekerk uit te voeren, waar 
de Bolswarder bevolking zomaar binnen 
kon lopen vond ik geweldig. Wat een 
locatie en wat een verbindende sfeer. 
Toen we er naar toe liepen speelde het 
carillon ‘to celebrate this day’! Ook toen 
ik een paar dagen later in Bolsward was 
hoorde ik het weer. Bijzonder vond ik 
vooral dat we een nieuw werk zongen 
speciaal voor dit jubileum gecomponeerd  

 

door Hoite Pruiksma op de prachtige 
tekst van Aggie van der Meer. 
‘Opgedragen aan de OVB en zijn 
dirigente Pauli Yap’ zo staat te lezen in de 
toelichting in de muziek die we kregen. 
Dat is toch wel heel bijzonder. Hoite 
Pruiksma die ons tevens begeleidde op 
een van zijn geliefde kistorgels en zelf 
uitleg gaf over zijn compositie. 

Het feest ’s avonds was gezellig en 
hilarisch, het buffet heerlijk. 

Het jubileumconcert met toch geen hele 
bekende of gemakkelijke muziek van 
Brahms was, zoals ik al eerder zei een 
succes. 

Als klap op de vuurpijl kwam Bert nog 
met een geweldige sfeer impressie van de 
feestdag in september, allemaal op dvd, 
voor iedereen beschikbaar. Wat een werk. 

Dus jubileumcommissie, nogmaals heel 
hartelijk bedankt namens allen voor al 
jullie ideeën en voor al het werk wat jullie 
verzet hebben. Er komt altijd meer bij 
kijken dan je denkt, altijd. Ook al 
diegenen die hand- en spandiensten 
hebben verricht, het was geweldig. En 
dan zijn daar nog Hoite en Pauli. Wat kan 
ik zeggen, het is wel duidelijk denk ik. 

Lokke Notermans 

Voor u ligt, of is verschenen op uw 
beeldscherm  de eerste digitale nieuws-
brief  van de OVB. Wij, Henny van Vugt 
en Hans Nieuwenhuijsen hebben het 
redactiestokje overgenomen van Jan 
Mooij, welke vele jaren gezorgd heeft 
voor een prima verzorgde halfjaarlijkse 
nieuwsbrief.  De laatste periode werd Jan 
bijgestaan door Fanny Riebeek. Als 
opvolgers willen we Jan en Fanny erg 
bedanken voor al hun inspanningen 
voor de nieuwsbrief van de OVB. 

Aan ons nu de uitdaging om elk halfjaar 
een nieuwsbrief te verzorgen.  In het 
vervolg zal de nieuwsbrief digitaal ver-
zonden worden. Behalve het gemak wat 
dit met zich meebrengt, scheelt dit ook 
in financieel opzicht. Voor zover u het 

nog niet gedaan hebt, verzoeken we u 
om uw mailadres door te geven aan ons. 

Deze nieuwsbrief staat grotendeels in 
het teken van het jubileum in 2010.  U 
krijgt verslaggeving van de jubileumdag, 
maar ook enkele impressies van het jubi-
leumconcert waarbij Brahms centraal 
stond.  

We wensen u veel leesplezier en we 
staan uiteraard open voor uw reactie. 

 

 

Henny van Vugt  

Hans Nieuwenhuijsen 

Van de Voorzitter 

   Van de redaktie 

“Opgedragen aan 

de OVB en zijn 

dirigente Pauli Yap

[..] Dat is toch wel 

heel bijzonder.” 

 

 

Pagina 2           Oratoriumvereniging Bolsward 



 

 

 

Jubileum feestmiddag 

 

 

Of ik een keer mee wil zingen met haar 
koor, vraagt mijn moeder. De 
oratoriumvereniging in Bolsward bestaat 
namelijk 65 jaar en ter gelegenheid van dit 
muzikale hoogtepunt mogen ook niet-
leden meezingen tijdens de speciale 
jubileumdag. Zo’n kans om een keer 
samen met je moeder én een koor te 
zingen, krijg ik niet vaak. Daarom ga ik 
zaterdag 25 september gezellig met haar 
mee naar de ‘Sinaasappeltjeskerk’ in 
Bolsward. Ter voorbereiding heb ik de 
stukken al via de email toegestuurd 
gekregen en het moet gezegd, ze zijn best 
pittig! Ik moet aan de bak, het is oefenen 
geblazen. Wanneer iedereen aanwezig is, 
maken we eerst de stembanden los om 
daarna direct aan de slag te gaan met het 
feestelijke openingsnummer Come, Ye 
Sons of Art van Henry Purcell. Na een paar 
keer oefenen klinkt het prachtig, de 
muziek gaat voor mij veel meer leven nu 
we het met z’n allen vierstemmig zingen. 
De stukken gaan er in rap tempo 
doorheen, want aan het einde van de dag 
wacht ons een publiek in de Broerekerk. 
In september is er nog geen kerstboom te 
vinden, maar toch dient Kerst zich al 
enigszins aan wanneer wij ons wagen aan 
het Christmas Oratorio van Bach. In Lead 
me Lord leidt de Heer ons naar het 
volgende stuk genaamd Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser van Felix 
Mendelssohn.  

Mooie herhalingen in alle stemmen van 
het koor zorgen voor een warm en 
gedragen stuk. Onze stemmen schakelen 
van gedragen naar vreugdevol wanneer wij 
de muziek en de liefde bezingen in het 
lied If Music be the food of love van Henry  

 

Purcell. Aan het einde van de middag 
wacht ons een uitdaging in de vorm van 
het stuk Hear it Wetter speciaal 
geschreven voor deze dag. Niet alleen is 
het stuk uitdagend vanwege de abstracte 
samenklanken, maar ook omdat wij het in 
canon gaan zingen en wel in vier groepen 
waarin alle stemmen vertegenwoordigd 
zijn. Goed op je eigen tempo en noten 
letten dus! Helaas is er weinig tijd om het 
stuk goed onder de knie te krijgen. Op 
hoop van zegen dan maar.  

Op naar de Broerekerk, waar het publiek 
al nieuwsgierig binnenstroomt. De eerste 
klanken van ons concert klinken. Wat is 
het leuk om hier te staan en samen te 
zingen en wat is deze kerk mooi. We 
eindigen met Hear it Wetter, de 
samenklanken zweven en zoemen 
prachtig door de kerk. Of ik alle noten 
goed raak, laat ik even in het midden, 
maar op sommige momenten hoor en voel 
ik de harmonie. Die klinkt prachtig. Af en 
toe kijk ik tijdens het zingen naar boven 
en zie schitterende luchten passeren. 
Hebben jullie gemerkt dat wolken, 
stralende zon én regen elkaar tijdens het 
concert afwisselden? Alsof het weer zich 
aanpaste aan onze liederen. Het was een 
leuke middag, dank dat ik een keer mocht 
meezingen en zo mocht ervaren wat mijn 
moeder iedere maandagavond met jullie 
ervaart. Ik heb ervan genoten. De 
volgende keer graag weer! 

 

 

 

Groeten, Jacobien van Vugt 

“Wat is  

het leuk om  

hier te staan  

en samen te 

zingen” 
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Uit : 

BOKWERD’S  BELANG 
Editie 29 september 2010 

-------------------- 

Uitbundig Feest 
van 65 jaar jonge  

 
Oratoriumvereniging OVB 

Bolsward 2011 géén Matthäus Pensioen ?  

 

van onze kunstredacteur 

Was er op 25 september jongstleden in Bolsward 

eerst ’s-ochtends met gastleden gerepeteerd (Gast-

huiskerk) en in de middag meteen daarna een open-

baar concert gegeven (Broerekerk), de aansluitende 

feestavond was voor de koorleden zelf.  

Een buitengewoon bijzondere gebeurtenis in hotel-

restaurant De Groene Weide is het geworden, van  

6 uur in de middag tot ver voorbij 11 uur „s-avonds. 

Het gehele programma werd door de leden zelf 

georganiseerd en uitgevoerd. Ondertussen genoot 

men van een heerlijk buffet van spijs en drank, 

aangeboden door het OVB-bestuur, maar wel na 

betaling door de leden van een bijdrage in de 

kosten. 

Het programma opende met  De Workumer Kweel1. 

Na het uitbundige jazzy Lustrum-lied van 2005, 

―Yappy Days are here again‖, volgde het meer 

ingetogen  nieuwe Lustrum-lied 2010, ―O koor dat 

mij begeesterd‖. Tot slot verrassend met handpop-

pen door het laken gezongen ―Het lied zoals Pauli 

dat ziet‖. Het applaus van de meer dan 60 feest-

gangers was zeer zeker verdiend. 

Daarmee was de feestelijke toon voor de avond 

gezet: ongedwongen, met hoge kwaliteit van zang 

en tekst, een quiz, solo- en ensemble-optredens.  

Een avond onder voortreffelijke en vaste  leiding 

van Hans van B., voorzitter van de feestcommissie.  

De Spaanse flamenco-danseres/zangeres Marja 

deed menig hart extra kloppen. Schrik en verbazing 

eerst, dan toch meegevoerd in de ingehouden pas-

sie, de nauwelijks bedwongen ritmen, met 

castagnetten en  tamboerijn, hakkengeklak, mee in 

de kleuren en bewegingen. In het lied ―Ne me 

parkiete pas‖ vonden diepe dierenliefde en men-

selijk lot aldus een ongekend muzisch samengaan. 

Olé! en applaus. 

 
 

Van geheel andere orde maar beslist ook van grote klasse 

zijn de vier door Annet gezongen Dierenrijmpjes (De 

kreeft, De kip, Het kalf, De kwal) van Kees Stip, op 

muziek van  Johannes Röntgen. Rank en rijzig, slank en 

sterk, duidelijk in dictie, verstild  verhalend en 

overtuigend in optreden, weet zij een ieders bewondering 

geheel deelachtig te worden. Uitstekende 

pianobegeleiding van Jan vL. 

Daarna De Klokkenluiders2 met het erg prachtige Franse 

lied ―Orléans‖. In de zang werd een canon afgevuurd dat 

alle aanwezigen zodanig wist te treffen dat zij in gezang 

uitbarstten en zo het luiden van de klokken hoorbaar 

maakten. Nieuwe stijldoorbrekende avant-garde-zang,  

tout court en te kort om volledig te kunnen doorgronden.  

We zien ook hen graag over 5 jaar terug.  

 

De naamsbekendheid van het Smartlappenkoor3 is met 

deze feestavond definitief gevestigd: je houdt ervan of je 

verafschuwt het; een middenweg kent dit ensemble niet. 

Uw recensent behoort tot de eerste groep, de 

bewonderaars, steeds weer beroerd  door de vertolking 

van deze liederen van het leven zelf. Woorden schieten 

dan te kort en elk woord is gauw teveel. Het was één 

grote werveling van hoeden, baretten, shawls, boa’s, van 

kleur- en lichteffecten en niet te vergeten de treffende en 

brutale zang, volks én verheffend: Heb je even voor mij, 

Een beetje verliefd, Ik verscheurde je foto, Huilen is voor 

jou te laat & Droomland. Meezingend en applaudisserend 

ging de zaal plat. 

 

Het Wolgalied, door Hans van B. gevoelvol gezongen, 

voerde ons mee in deze stromende, onpeilbare Russische 

ziel. Zijn jachtkledij omvatte zijn presentie, zijn zingen 

de zaal, zijn uitstraling onze harten. Het applaus voor 

deze grote tenor met een omvangrijk bereik was daarmee 

volledig in overeenstemming. Daszdwidanyiie en graag 

zelfs. 

 

——————————————————————— 

(1) Hinke, Maryke, Sietske, Lokke, John, Jeltsje, Riet, Petra  

(2) Rommy, Ingrid,  Sjoukje  en alle aanwezigen 

(3) Gerda, Jan M, Aly W, Maarten, Ineke, Aly WW 

 

 

                                 Vervolg op pagina 5 



 

 

vervolg van pagina 4 

De conference van John4  , “Het geheim” , confron-

teerde het publiek met een wel zeer bijzonder OVB-

verschijnsel: de minder prettige bestuursmededelingen 

in de pauzes van repetities.  

Volstaan wordt hier met een enkel tekstgedeelte: ―Het 

konijn  in mij en ik kijken naar Louw, onze voorzitter. 

We weten het meteen, er komt weer zo’n mededeling. 

Omdat Louw een korte broek aan heeft.‖. De 

aansluitende quiz over muziekkenis ter voorbereiding 

op de komende OVB-stemtest viel uitstekend bij de 

leden. De prijzen waren CD’s in  99 fragmenten en 

gemengde OVB-noten. 

Ook hiervoor klaterde het applaus.  

 

De groep Tineke & Co5 koos voor Mozart; dezelfde 

melodie eerst met de onbegrijpelijke Italiaanse tekst Piu 

non si trovano en vervolgens met een rauwe 

Nederlandse vertaling. Een dankbaar applaus volgt. 

Bewonderenswaardig is dit pogen en ook zie ik  veel 

mogelijkheden tot vervolmaking van de klank en de 

expressie. Volhouden dus maar, deze groep.  

 

Dan ―Mevrouw Jansen‖. Welk een schrijnend tekort 

door de verdwenen geliefde en vervolgens de jaren-

lange zoektocht van deze eenvoudige vrouw. Grandioos 

en onnavolgbaar met tragiek en humor neergezet door 

Louw. En welke ene opluchting bij het vinden van de 

nieuwe levensgezellin, Hans van B.  

Hoe toch een dieptepunt in het leven van één mens een 

hoogtepunt op een feest voor zeer velen kan worden!  

Stormachtig applaus, meer dan terecht! 

 

Aansluitend probeert een oudere tenor6 met zijn 

stemvork het gesmolten ijsdessert op te lepelen: hij 

wordt voor de rest van de avond afgezonderd en naar 

huis toe begeleid.  Het drukte de feestvreugde in 

generlei mate. Integendeel en zeker niet bij hem ! 

 

In het slotoptreden van het koor ―Plotsklaps‖7
 

weerspiegelde zich het kunnen en willen van de OVB. 

Drie liederen die een geheel scala van zangkunst  

representeerden: Sah ein Knaab ein Röslein stehn, Cum 

decore en  Er woonde in Jemeppe.  Een grote toekomst 

ligt m.i. voor dit dubbelkwartet in het verschiet, zij het 

de komende jaren  alleen nog voor besloten 

gezelschappen.  

Het OVB-publiek (h)erkende dit met aanhoudend 

applaus en gejuich.  

 

 

Desgevraagd verklaarde de eveneens aanwezige 

mevrouw Pauli Yap, dirigent in ruste in Bolsward, 

verbaasd te zijn over de liederenkeuze en verheugd 

over het niveau, Het was haar nu duidelijk  dat deze 

OVB meer verdiende dan het eeuwige Matthäus 

Pensioen van de firma Bach ! Daarop begaf zij zich 

weer in het feestgewoel. Gracieus en beminnelijk, zo 

kenmerkend voor deze klankvolle Oosterse bloem te 

midden van het ongeregeld ophoestende  onkruid van 

de Zuidwesthoek. 

 

Nadat de feestcommissie er in geslaagd was onge-

plande spontane optredens in te dammen en  enkele 

leden te bewegen tot het voldoen van nog openstaande 

rekeningen, sloot Hans van B. het feest met 

welgekozen woorden van grote dank aan alle 

optredenden en de feestcommissie en ook het publiek.  

Een feest op deze wijze gevierd, kan je alleen met 

elkaar maken – aldus de feestleider! 

Een groots Jubileum  kon aldus zonder enige wan-

klank een uitstekend einde vinden. 

Tot slot. 
Dagrapport  25 september 2010  van de politie in Bolsward:  

Observeren om 23:49 uur op het parkeerterrein tegenover 

Groene Weide een manspersoon, steunend op 2 aluminium 

krukken, geleund tegen witte Peugeot 306, kenteken HJ-

LV-58 (niet in opsporingsregister), voortdurend zingend 

―O Isis und Osiris‖ (deze personen zijn ons verder 

onbekend),  een lied voor een andere man en een vrouw. 

Op ons verzoek zijn personalia te tonen is het antwoord, 

dat hij niet op vuige praatjes ingaat en dat hij Bas is en dat 

niemand hem verbieden kan te zingen.. Wij constateren 

geen overtreding van APV,  parkeerverordening of 

Wegenverkeersreglement. Wildplassen is zonder 

monstername en DNA-analyse niet meer te constateren 

(door bezuinigingen!).  

Nemen duidelijk dranklucht waar bij de andere man en de 

vrouw. Deze twee personen  vertrekken daarop met hoge 

snelheid in kleine personenauto. Merk, type en kenteken 

niet vast te stellen. Zetten achtervolging in, door gehele 

Zuidwesthoek, maar raken spoor bijster in Wijckel.  

Keren zonder heterdaadje terug naar Bolsward. 

Bij Groene Weide zijn alle lichten gedoofd, de witte 

Peugeot, de zanger en de krukken (aluminium) zijn 

vertrokken subsidiair afwezig.. 

Verder geen bijzonderheden. 

 

Geen bijzonderheden? 

Het hele lustrumfeest was binnen en buitengewoon 

bijzonder, in majeur en met fermate! 

En het is niet onopgemerkt gebleven.  

Tot over vijf jaar of zoveel eerder als mogelijk is! 

 

            (JdJ) 

 

 

 

 

—————————————————————— 
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(4) met onmisbare assistentie van Maarten (techniek en  productie)  

(5) Tineke, Jeen, Dieneke, John, Wiebe, Marike, Siebe 

(6) Naam bij redactie bekend 
(7) Hans van B., Maarten, Chris en Anneke, Annet, Marjanne, Bert,  

      Ingrid 



 

 

Op zondag 14 november gaf het koor van 
de Oratorium Vereniging Bolsward een 
uitvoering van het Requiem van Brahms. 
Bepaald geen luchthartig stuk muziek. Dit 
laatromantische werk heeft Brahms met 
opzet voorzien van Bijbelteksten in de 
Duitse taal in plaats van de gangbare 
Latijnse tekst van de Requiemmis. Dat 
geeft aan dit indrukkende stuk tevens een 
intieme sfeer. Brahms laat zich in dit werk 
kennen als een groot koorcomponist zoals 
ook blijkt uit vele andere werken zoals bv. 
de Zigeunerlieder. De uitvoering door de 
OVB was van grote klasse. Een 
beroepskoor zou zich niet hoeven te 
schamen voor een uitvoering op dit 
niveau. Soms verdwenen de stemmen van 
de solisten wat tussen koor en orkest, 
maar dat kan ook een kwestie van 
opvatting zijn. Immers, een solist hoeft 
niet altijd torenhoog uit te steken boven 
de begeleiding, maar kan juist als deel in 
een groter geheel een plaats krijgen.  

Het hoogtepunt in deze uitvoering was 
voor mij het “Herr, lehre doch mich”. 
Pierre Mak zong dit deel adequaat 
begeleid door koor en orkest met grote 
overtuigingskracht en tegelijk met een 
bescheiden terughoudendheid. Het is een 
heel ingetogen deel en de sfeer ervan werd 
goed getroffen.  

De Pavane van Fauré paste als orkestraal 
intermezzo voor de pauze goed tussen de 
delen van het Requiem. Fauré hanteert als 
Fransman een luchtiger toets in zijn werk 
en dat compenseerde de wat zwaar 
aangezette klank van het Requiem. Het 
orkest o.l.v. dirigente Pauli Yap speelde de 

Pavane met de nodige lichtheid. Het 
orkest vervulde hier zijn taak beter dan in 
de begeleiding van het Requiem, waar de 
aanpassing aan het koor wel eens te 
wensen overliet.  

Het aan het slot van de avond gezongen 
Nänie, geïnspireerd op gedicht van 
Hölderlin over een klassiek gegeven werd 
weliswaar mooi gezongen, maar zal voor 
velen net iets teveel van het goede zijn 
geweest. Het Requiem was een heel bord 
vol waarna een stevig dessert in feite 
overbodig was. Ik heb die middag van de 
14de november vol bewondering geluisterd 
en gekeken naar dirigente Pauli Yap die 
met zwier en schwung koor en orkest 
leiding gaf. Het zal vooral door haar 
interpretatie zijn geweest dat het Requiem 
van Brahms meer dan goed te verteren 
was en niet ten onder ging in zijn eigen 
zwaarte.  

Het is te hopen dat koor en dirigente zich 
eens durven te wagen aan een werk dat 
niet tot het ijzeren repertoire behoort 
zoals “De Klokken” van Rachmaninov, de 
Kullervo-cantate van Sibelius of de 
Moskou-cantate van Tchaikovsky. Ook bv. 
de Chicester Psalms van Bernstein of het a 
capella-werk Bendita Sabedoria van Villa 
Lobos zijn wel eens aan wat meer 
erkenning toe. Kortom: keuze genoeg. 
Wellicht dat de OVB zich eens waagt aan 
een dergelijke onderneming. Ik zit dan op 
de eerste rij bij een uitvoering door dit 
prachtige koor. 

 

Roalah Leppink 
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“Ik zit dan                

op de eerste              

rij bij een     

uitvoering            

door dit         

prachtige           

koor.” 

 

Twee impressies over Brahms  

Een avondje Reqiuem, onbetaalbaar (voor 
de rest,… je weet wel!). Letterlijk 
onbetaalbaar, want hoewel zo’n avond 
genieten dat enorme bedrag wel waard is, 
blijft het voor een arme student als ik (en 
met mij vast nog vele anderen) een hoge 
drempel. Gelukkig voor mij was daar de 
erbarmelijke handreiking van vader en 
moeder die de drempel in zijn geheel 
konden verlagen. Dat uit de weg geruimd, 
was het enkel nog genieten. Al eerder 
werd ik geroerd door jullie uitvoering van 
Bach, maar stiekem vond ik Brahms’ 
stukken prettiger. Ein Deutsches Requiem 
is bombastic fantastic en van begin tot 
eind een genot om naar te luisteren!     

Het leidde er zelfs toe dat ik, vrijwel 
direct na het concert, het internet ben 
afgestruind om het stuk ook op mijn MP3
-speler te verkrijgen! En zelfs nu, 
maanden later, luister ik er nog steeds 
met veel plezier naar. Allemaal dankzij 
jullie  

Groet, 

 

 

Jentse Nieuwenhuijsen 

(trotse zoon van Hans en Anita, bas en 
sopraan in het koor) 
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Onze huisdichter draagt voor 

En weer mag ik hier staan,  
en mocht voor u gaan dichten 
Over vandaag, het wel en wee 
Mocht ook het verleden belichten 
 
Weer klonken onze gezongen akkoorden 
Door d’eeuwen oude gewelven heen 
Langs cherubijnen,langs Gysbert Japiks 
Langs monumenten van hout en van steen 
 
Daalden de klanken als kleurrijke regen 
Over het veel verwachtend publiek  
Was hun tot troost, was hun tot zegen 
Klanken gevat in een passend ritmiek 
 
Maar laten wij eerst aan ’t begin gaan 
beginnen 
Zwoegen en slaven dat is eerst ons loon 
Hoe krijgen wij de noten naar binnen 
Op juiste hoogte en zuiver van toon. 
 
Nog eerder wil ik u gaan leiden 
Naar ’t feest dat wij hebben gevierd 
Waar wij ons samen mochten verblijden 
En dat door het koor werd gefinancierd. 
 
Het koor bestaat al vele jaren 
65 is dat nu, dit jaar 
Dus schreven wij onze memoiren 
Chronologisch, achter elkaar 
 
Ik kan u uit de eerste hand vertellen 
Dat het feest niet werd opgeschort 
Ondanks de dreigende modellen 
En het angstaanjagende tekort. 
 
Wel werd gesnoeid in de begroting  
En het bedrag werd gehalveerd 
Dat beperkte wel de promoting 
Er werd dus veel geprakkezeerd 
 
Heel creatief en uiterst gedreven 
Heef ’t comité haar werk gedaan 
Zijn ruim binnen de marge gebleven 
En hebben de vuurdoop glansrijk doorstaan 
 
Op de feestdag, ’t was in September 
Kwamen de mensen van heinde en ver 
Mochten voor één keer met ons verkeren 
Repeteren en zingen, werden een ster 
 
Feest lied’ren gekozen, door de dirigente 
Begeleidt op harmonium, klankrijk van toon 
Het waren de juiste ingrediënte(n) 
Heel erg prachtig en buitengewoon 
 
Er werd voor deez dag, die dag in September 
Door Hoite een muziekstuk gecomponeerd 
Dat door de aanwezigen, toen in September 
Gezongen werd nadat het was ingestudeerd. 
 
Het concert dat wij hebben gegeven 
Was druk bezocht, werd een eerwaardig werk 
De beiaardier bracht het mee tot leven 
Daar in die aloude Broerekerk 
 

‘S avonds was ’t feest in de groene Weide 
Met zang en met spel en een heerlijk buffet 
Werden ongekende en zeer uitgebreide 
Koren, en solo’s op ’t podium gezet 
 
Zelfs una Voce particulare 
Werd op TV aan d’aanwez’gen getoond 
Daarin werd Reindert Jan Postmare 
Voor zijn zangkunsten rijk’lijk beloond 
 
Voldaan en tevreden,  
Van geluk overspoelt 
Zijn wij na afloop naar huis toe gereden 
Dit hadden wij jaren niet zo gevoeld 
 
En toen kwam echt het grote werk 
Ein Deutsches Requiem 
Een stuk van Brahms en ijzersterk 
Voor het orkest en stem 
 
Dieses Stück von Brahms ist wunderschön 
Und wird im Deutsch gesungen 
Das machten wir schon oft mehrmals 
Ist uns auch immer noch gelungen 
 
Und glücklich haben wir Werner Platz 
Der kann uns immer sagen 
Mit seine Deutsche Wörterschatz 
Hilft er uns mit die Aussprache 
 
Wij studeerden ook het Schicksalslied  
En Nänie alles samen 
En omdat dat wat ruimte liet 
Studeerde het orkest Fauré’s Pavane 
 
En langzaam wordt de klank muziek 
Vallen noten waar ze horen 
Leidt Pauli ons heel artistiek 
Het is haar aangeboren. 
 
En langzaam vult ook mijn partituur 
Zich met bekende kreten 
Die worden ons steeds aangereikt 
En die mag je niet vergeten 
 
Klinkers vormen, KIJKEN, en hier mild 
Met kern en niet te hard 
En als je even opletten wilt 
Doe het vooral “By Heart” 
 
En als het agressief moet zijn 
Zet je rechtervoet naar voren 
Dan klinkt het fel en vol venijn 
En zo wil ik het horen. 
 
En ook moet hier worden vermeld 
Onze begeleidings pianeur 
Ook hij behoort in ’t aandachtsveld 
Jan van Liere, altijd majeur  
 
En toen kwam dan die grote dag 
De uitvoering gegeven 
De dag waarop je zingen mag 
Die op je blazoen wordt bijgeschreven. 
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De kaarten allemaal verkocht 
De kerk vult zich nu snel 
De plaatsen worden opgezocht 
Terwijl de roezemoes aanzwel(t) 
 
Maar als dan de muziek begint 
Men hoort de eerste tonen 
Dan is ’t de stilte die het wint 
En klanken de ruimte bewonen 
 
Selig sind, klinkt ijl ons koor 
Vierstemmig engelachtig 
Maar in deel VI daar klinkt ons koor 
Weer allemachtig krachtig 
 
Brahms componeerde deze muziek 
Als troost voor nabestaanden 
Het is vol hoop en vol mystiek 
Voor de daarvoor openstaande 
 
Ook Nänie brengen wij met sfeer 
Auch das Schöne soll mal sterben 
Daaraan denken wij maar niet meer 
Wij willen de sfeer nicht verderben. 
 
Het Schicksalslied komt aan de beurt 
Glänzende Götterlüfte 
Van klip naar klip worden gesleurd 
Da’s niet ieders behüfte 
 
Als Heleen Koele heft haar stem 
En mengt zich in de koren 
Dan is het of in Jeruzalem 
Je de engelen kan horen 
 
En ook Pierre Mak de bariton 
Met zijn sonoor geluid 
Zingt prachtig al zijn aria’s 
En plots’ling is het uit. 
 
En dan, dan klinkt het applaus 
We worden als in golven 
Door het zo enthousiast publiek 
Onder staande ovaties bedolven. 
 
En Pauli buigt, aan haar de eer 
De zoenen en de bloemen 
En ook de solisten delen weer 
Ook hun mogen wij roemen. 
 
Het orkest dat met intens gevoel 
De begeleiding vol vuur speelde 
Verdiende hier een hemelsstoel 
Voor ons zijn het voorbeelden. 
 
Hulde onze dirigent,  
zij leidt ons heel bedreven 
Fijn dat je zo’n kanjer bent 
Blijf bij ons nog maar even 
 
Het bestuur die kwijt zich van zijn taak 
Met kennis en allure 
Louw jouw tijd zit er bijna op 
Dat zal niet lang meer duren 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tenminste als bij het overleg 
Lokke wordt verkozen 
Maar dat is, zoals ik zeg 
Al een duidelijke prognose 
 
Maar wij, wij gaan weer voort,  
naar ongekende verten 
zoals het voor ons zangers hoort 
nog meer uitverkochte concerten. 
 
De Mattheus zoals ieder jaar 
Bach’s grote Passie stuk 
De boeken daarvoor liggen klaar 
Dan krijgen wij het druk 
 
Messiah staat dan op de rol 
Die is door Handel geschreven 
Wij stampen onze hoofden vol 
‘t concert gaan we in ‘t najaar beleven. 
 
This time we will sing: “in The English 
language” 
So harmful of sounds and distinguished 
The tip of our tongue will be between our 
teeth 
And that is the way we will bring it 
 
But it will be great, the angels will sing 
And give us much fame and glory 
The people will come, and they will bring 
Al lot of money, a priopori 
 
Hans van Beusichem 
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“Maar wij,            

wij gaan             

weer voort,       

naar ongekende 

verten.” 
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Eerst zal ik mij maar even voorstellen, 

ik ben Reinder Jan Postma, getrouwd 

met Wiepie en we hebben drie 

kinderen Afke (27) Eleonora (24) en 

Willem Jan (18). De dochters zijn al 

uitgevlogen, dus we wonen met de 

jongste in Exmorra op een boerderij.  

We melken 92 koeien met behulp van 

2 melkrobots in een vrijloopstal plus 

een 60 stuks jongvee en nog een 

handvol wilde boerderijkatten. 

Maaaaar de redaktie van de OVB heeft 

me gevraagd om over de belevenissen 

van Una Voce Particulare te 

vertellen.Na de laatste uitzending van 

februari 2009 heb ik een CV 

ingestuurd om auditie te mogen doen. 

Met de geruststelling in mijn 

achterhoofd: “als ik af ga, zeiken ze 

me niet af zoals bijvoorbeeld bij  

Idols”. 

Het bleef een jaar stil en toen lag daar 

opeens een uitnodiging op de 

deurmat, dat ik op 11 april in 

Hilversum werd verwacht en ik moest 

drie stukken paraat hebben. Daar 

aangekomen kreeg ik een pianist 

toegewezen om eerst in te zingen en 

daarna naar de auditie en daar zaten 

ze dan, Ernst Daniel, Bo Vermeulen, 

Sigrid van der Linden en de directeur 

van SNP Media. Het klikte gelijk, een 

vriendelijke sfeer, ze wilden graag “O 

isis und Osires” horen. Drie dagen 

later werd ik gebeld met de 

mededeling dat ik één van de 35 uit 

280 auditeurs was. En dat ik, “In 

Diesen heil`gen Hallen uit de 

Zauberflute” moest instuderen. Nou 

dan ga je in de molen.Voor training 

ben ik een keer in Hilversum geweest 

en een keer in Landsmeer met het 

orkest Particulare, o.l.v. Jan Stüllen, 

geoefend. Dat ging prima want mijn 

zanglerares Femke de Boer had me 

goed gecoached en ze had mij 

behoorlijk op de huid gezeten.  

Op 26 juni ’10 was dan de dag voor de 

opname van Una voce Particulare in 

de Hanzehof te Zutphen. Om 11 uur 

moest ik daar aanwezig zijn. 

Allereerst werd er een fotosessie 

opgenomen en moest ik een 

persoonlijk verhaaltje inspreken. In de 

artiestenfoyer waren reeds ook de 

andere vier deelnemers aanwezig en 

hebben daar kennis met elkaar 

gemaakt. We werden af en toe 

opgehaald door een persoonlijke 

begeleider, voor bijvoorbeeld de 

kapper, de make-up, het kostuum 

aanpassen en choreografie. Het 

kostuum is gemaakt door Jacqueline 

Manders, dochter van Doris. ’s 

Middags om vijf uur hadden we de 

generale repetitie. Deze liep 

ontzettend goed, wat mij eigenlijk 

gerust stelde, maar ook weer spanning 

gaf van: “gaat het straks ook maar zo 

goed?”  

De opnames verliepen zoals gepland 

op een kleine hapering na. Het was er 

bloedheet en al mijn familie en 

vrienden waren daarbij aanwezig. Na 

de opname nog een borrel met z’n 

allen genomen en toen huiswaarts 

gekeerd met de spannende 

verwachting hoe het daadwerkelijk op 

25 september op tv eruit zou zien.  

Deze fantastische belevenis is zeker 

een hoogtepunt voor mij en mijn 

gezin in 2010 en waar ik met veel 

genoegen naar terug kijk.     

Reinder Jan Postma 

Una Voce Particulare 2010 

 

“Het was er          

bloedheet en                     

al mijn familie                  

en vrienden                

waren daarbij    

aanwezig.” 
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Stemvorming met Netty Otter 

In de afgelopen periode heb ik acht 

keer stemvorming gegeven aan leden 

van het OVB. Het was leuk om te 

doen, omdat de “cursisten” over het 

algemeen zeer aandachtig waren. 

Uiteraard is het de eerste les even 

aftasten, maar daarna ontstond goede 

interactie. Al oefenend hebben we 

geprobeerd om dingen te veranderen 

en te verbeteren. Zeker als je niet 

eerder stemvorming of zangles hebt 

gehad, heb je vaak te maken met 

gewoontes die je je eigen hebt 

gemaakt. Dat zijn helaas niet altijd de 

juiste. 

Soms moest iemand dus wat afleren 

alvorens iets nieuws te kunnen leren, 

en dat is lastig. Jammer genoeg lukt 

dat niet bij iedereen, maar ik denk dat 

de meeste cursisten nu meer bagage 

hebben om beter te kunnen zingen. 

De spieren die je nodig hebt om te 

zingen, moeten getraind worden, dus 

oefenen blijft van groot belang. En 

hopelijk kunnen jullie nog lang en 

met veel plezier zingen! 

Hartelijke groet, Netty Otter 

 

Laat ik beginnen om te zeggen dat ik die als heel 

prettig en leerzaam heb ondervonden. Ik heb al 

vele jaren zangles, en ook heb ik al diverse 

stemvormingen gevolgd o.a. o.l.v. Netty Otter. 

Daardoor was veel van de lesstof niet nieuw voor 

mij. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik die als 

heel prettig en leerzaam heb ondervonden. 

Desondanks heeft Netty kans gezien, een aantal 

zaken bij mij weer pregnant op de voorgrond te 

plaatsen. Zaken waarmee ik mijn voordeel kan 

doen, en waaraan ik kan gaan werken. 

Daarbij is Netty niet alleen een prachtige alt, maar 

is zij ook een gedreven lerares, en…. een plezierig 

mens. 

Hans van Beusichem 

 

“Ik denk                              

dat de                           

meeste                      

cursisten nu                    

meer bagage               

hebben om                     

beter te                       

kunnen zingen.” 
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Pagina 11 Nieuwsbrief voorjaar 2011  
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Woensdagavond 12 januari j.l. was de laatste cursusavond. Om de 14 dagen kregen 21 

OVB-cursisten, verdeeld in 2 groepen, zangles. De laatste avond werden beide groepen 

samengevoegd om nog even de puntjes op de ‘i’ te zetten.  

Ieder van ons heeft een aardige koorervaring en toch zingen we niet optimaal. 

Vandaar deze cursus:           

Ongeloofelijk maar waar:  2 kleine spiertjes(de stembanden) in ons strottenhoofd 

leveren  ons deze ‘zangcarrière’ op. 

Je lichaam is de grote klankkast en levert daarmee zijn/haar eigen sound. 

Door training zoals wij op woensdag deden hopen we onze sound te kunnen 

verbeteren. 

Het is ook mooi meegenomen dat we niet adem hoeven te halen  maar dat we het 

krijgen door alleen de buikspieren even los te laten. 

Dat je je niet extra hoeft uit te sloven tijdens het zingen, met veel krampachtige 

bewegingen. 

Dat je je keel  in ‘gaapstand’ moet zetten en je mond in ‘kwijlstand’. Geen 

centenbakje! 

Dat je d.m.v. ademsteun, je breed maakt terwijl je zingt, zodat je niet al je adem al 

verliest bij de eerste noot. 

Tip:  Word ijdel  en sta voor de spiegel te zingen! 

De woorden en klanken moeten vloeien;  als het ware je ‘neus’ uit komen! 

Zingen ontspant, vandaar dat velen staan te gapen tijdens de reptitie. 

Zing met veel plezier! 

We sloten de cursus af met het zingen van een 4 stemmige canon welke ook nog verdeeld 

kon worden naar 12-stemmig. We deden uiteraard onze stinkende best!  

 

“Come with me, my love;  let us dream together, 

Down bij the sea; it looks at you and me, 

So come my love, dream with me!” 

 

Netty bedankt voor je goede tips! 

Aly Wijbenga, 13 januari 2011 

“We deden 

uiteraard         

onze  stinkende 

best!”                                     

 

We verdienen zelf een pluim omdat we doorzetters zijn. Door te oefenen en 

samen naar elkaar te luisteren gaan we vooruit. 

Netty’s aanpak verdient een dikke duim omhoog!  

Marja van  Gelder 
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Matthäus Passion 2011 

Onze uitvoeringen van de Matthäus Passion vinden dit jaar plaats op  
 
dinsdag 19 april en woensdag 20 april a.s. om 19.00 uur.  
 
De solisten dit jaar zijn : 
 
Heleen Koele 

Sopraan Heleen Koele voltooide haar studie solozang aan het conservatorium 
van Zwolle in 1991. Daarna nam zij les bij Cora Canne Meijer en tegenwoordig 
is Charlotte Margiono haar coach. Heleen is het liefst actief op zoveel mogelijk 
terreinen van haar vak. 
 

 

Martine Straesser 

De altmezzo Martine Straesser begon haar opleiding aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. Hierna vervolgde zij haar studie aan de Royal 
Scottish Academy te Glasgow waar ze haar masters degree in opera behaalde. 
Vervolgens was zij een jaar lang verbonden aan opera studio Nederland. 
Tegenwoordig wordt zij gecoacht door Henny Diemer. 
 

 

 

Rein Kolpa 

De tenor Rein Kolpa kreeg zijn opleiding aan het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam, waar hij de drama (opera)opleiding volgde en in 1992 zijn 
eindexamen Solozang Docerend Musicus behaalde. 
 

 

 

 

Pascal Pittie 

De Limburgse tenor Pascal Pittie begon zijn zangstudie aan de zogenaamde 
VOCO opleiding aan het Jeanne d’Arc College te Maastricht waar hij les kreeg 
van Ingrid Kappelle. Hij vervolgde zijn studie aan het conservatorium van 
Maastricht bij Mya Besselink en behaalde er de diploma’s eerste fase zang, 
tweede fase zang en operaklas allen met een onderscheiding. 
 

Jelle Draijer  

Tijdens zijn studie Engels en geschiedenis aan de lerarenopleiding V.L.-V.U. in 
Amsterdam, begon Jelle Draijer met zingen als hobby en nam hij zanglessen 
bij zijn tante, Heleen Draijer. Na twee jaar besloot hij van het zingen zijn 
beroep te maken en ging hij naar het Amsterdams Conservatorium waar hij 
les kreeg van Erna Spoorenberg en Ruud van der Meer. 
 

 

 

Pierre Mak 

De bariton Pierre Mak studeerde zang aan de conservatoria van Zwolle en 
Utrecht, aan het Mozarteum in Salzburg en de Schola Cantorum Basiliensis in 
Basel. Hij nam deel aan masterclasses bij Elisabeth Schwarzkopf en Robert 
Holl. Verder volgde hij lessen bij Aafje Heynis, Henny Diemer en Margreet 
Honig.         
 

Het geheel staat onder leiding van Pauli Yap. 

Kaarten bestellen? Klik hier!  of bel naar: 

0515–231701 / 06-25574973 / 0515-576178 

http://www.ovb-bolsward.nl/formulier_bestellingMP2011.php
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Uit het verleden 

Oratorium Vereniging Bolsward  

voert The Messiah van G.F.Händel 

nu voor de derde keer in haar  

geschiedenis uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 november 1968 werd in de R.K. kerk in 

Bolsward The Messiah van Händel uitgevoerd door 

de Oratoriumvereniging Bolsward, het Sneeker 

Cantatekoor en het Frysk Orkest, onder de leiding 

van Bram Feenstra. De solisten waren Adi Woltman-

Le Gué sopraan, Atie Letter alt, Gerard Honig tenor 

en Aerde Kuiper bas. 

De toegangsprijs was vier gulden. 

Toevoeging: 

In 1976, 2 koorstukken uit de Messiah, G.F. Händel: 

Worthy is the lamb, that was slain en het Halleluja 

koor. 

In 1985 “and the glory of the Lord” uit de Messiah, 

G.F. Händel 

Teksten zijn afkomstig uit het Jubileumboekje, 

samengesteld door Jan Mooij en Monique van de 

Wal. Ter ere van het 60 jarig jubileum van de OVB in 

2005. 

Dublin, St. Andrew's; de plaats waar de première van 

de Messiah van G.F. Händel in 1742 plaats vond. 

 

 

 

 

 

 

Henny van Vugt 

Georg Friedrich Händel 

 

Op ons najaarsconcert op 13 november 2011 wordt 

het oratorium The Messiah van G.F.Händel voor de 

derde keer in de geschiedenis van de Oratorium 

Vereniging Bolsward uitgevoerd: 

Twee keer eerder in 1960 en 1968: 

Na Jeanne Gerretsen, naar wie, zoals werd 

gesuggereerd, in Bolsward een straat zou moeten 

worden vernoemd de Jeanne Gerretsenstraat en 

Gezinus Schrik, die na een daverend slotfeest in 1959 

afscheid had genomen van de Oratoriumvereniging 

Bolsward en het Sneeker Cantatekoor nam Bram 

Feenstra het dirigeerstokje over. Bram Feenstra was 

van oorsprong een orkest-dirigent. Hij pakte de zaken 

voortvarend aan, want al op dinsdag 9 februari 1960 

werd The Messiah van G.F.Händel uitgevoerd. 

Uit een recensie: 

Het werd een vertolking in de Engelse taal, die het 

oratorium zijn oorspronkelijke frisheid en élan geeft, 

maar die wij in Friesland te weinig horen. De keuze 

van het Engels was verheugend, maar van meer 

belang was het, dat de uitvoering vele kwaliteiten 

had, die alle goeds doen verwachten van de 

samenwerking tussen Bram Feenstra en zijn koren. 



 

 

Redactie en samenstelling: 

Henny van Vugt 

Hans Nieuwenhuijsen 

 

Contactgegevens OVB: 

 

De Gear 5 

8701 LX Bolsward 

0515-576178 

info@ovb-bolsward.nl 

www.ovb-bolsward.nl 

 

Bankrekening OVB: 

91.12.50.697 

 

Dirigent: 

Pauli Yap 

 

Pianist: 

Jan van Liere 

 

Repetitoren: 

Janny Bergsma,         

Tineke Warringa,           

Nel Prins 

 

 

De redactie heeft alle 

moeite gedaan om 

rechthebbenden van 

artikelen en foto’s te 

benaderen.  Mocht u toch 

menen rechthebbende te 

zijn van een afbeelding of 

artikel, neem dan contact 

op met de redactie. 

 
Colofon   

hun kosten: 80% van de 

opbrengst gaat direct naar 

de clubkas! De totale op-

brengst voor de OVB was dit 

jaar  € 1.005,=. 

Via de Grote Clubactie 

kwam de OVB ook in con-

tact met de stichting To-

gether2. Deze stichting 

ondersteunt plannen en 

activiteiten waarmee vereni-

gingen extra invulling geven 

aan hun maatschappelijke 

rol. Het geld van Together2 

is beschikbaar gesteld door 

de Grote Clubactie. 

De OVB heeft een aanvraag 

ingediend voor de zgn. Jon-

 

 

 

 

 

Een mooie “instrooier”’! 

Afgelopen jaar heeft een 

groot aantal leden van de 

OVB voor het eerst mee-

gedaan aan de Grote 

Clubactie. Deze actie is een 

loterij voor Nederlandse 

verenigingen. Door loten te 

verkopen, krijgen clubs en 

verenigingen extra inkom-

sten voor het dekken van 

gerenwerkplaats. Een initi-

atief om jongeren kennis te 

laten maken met de Mat-

thäus Passion. Ieder jaar 

wordt een aantal jongeren 

kosteloos in staat gesteld 

mee te zingen in ons koor 

en op die manier kennis te 

maken met de muziek van 

Bach en het zingen in een 

groot koor. Onze aanvraag 

is gehonoreerd en wij 

mochten eind december een 

bedrag van € 1.000,= in 

ontvangst nemen. 

Henny Bosma  

Bedankt voor uw 

steun! 

Opbrengst Grote clubactie 2010 
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We’re on the web 

www.ovb-bolsward.nl 

Tenslotte 

Het wordt op prijs gesteld wanneer u uw emailadres doorgeeft 

aan : info@ovb-bolsward.nl 

U ontvangt dan de nieuwsbrief digitaal. 

Drie jongeren hebben zich 

bij de jongerenwerkplaats 

van de OVB aangemeld om 

de Matthäus Passion mee te 

zingen dit jaar. (vlnr) Veerle 

Vel, Bente Groeneveld. Niet 

op de foto: Kaisaleena Yrjänä 

Het OVB bestuur: 

Staand (vlnr): Bert Hanekamp, Jan Muurling, 

Jeen Postma (secretaris) 

Zittend (vlnr): Louw Verwoerd 

(adjunct voorzitter) 

Lokke Notermans (voorzitter) Ada Veldhuis. 

Niet op de foto: Henny Bosma (penningmeester) 

Het Plus magazine besteedt in het aprilnummer aandacht aan de 

Matthäus Passion van de OVB. Mis dit nummer niet! 



 

 


