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                               Beste vrienden en vriendinnen van “Schipperskoor de Maessanghers”,     

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale aandacht 
 

 Heeft u de vrienden-
bijdrage nog niet 
betaald? 

 Help ons dan met uw 
bijdrage. 

 NL73RABO            
0117 1231 37 ten 
name van De 
Maessanghers Grave. 

 Minimaal  € 10,00  
per persoon.   

 
 
 
 
 

 
Van het bestuur  
Het jaar 2021 loopt ten einde. Middels deze nieuwsbrief nemen wij u mee hoe het met 
de Maessanghers de laatste tijd is vergaan.  
Corona heeft het hele jaar een forse rol gespeeld in het doen en laten van ons koor. 
Vanaf begin 2021 konden er geen repetities meer plaatsvinden. De jaarvergadering 
op 4 maart ging niet door en een bestuursverkiezing was ook niet mogelijk. Alles bleef 
bij het oude. Gelukkig maar, want achter de schermen bleef alles functioneren.  
Na de grote vakantie leek het allemaal wat beter te gaan. Dank zij versoepelingen 
werd het weer mogelijk om te repeteren op anderhalve meter afstand. Er werd een 
geschikte ruimte gevonden bij Gemeenschapshuis Esterade. Afstand houden ging 

hier op verantwoorde wijze en er was voldoende ventilatie. Na een aantal weken 
konden we onze eigen opstelling hanteren, het repeteren ging steeds beter en de 
oude gezelligheid was weer terug.  
Maar…helaas, het bestuur moest toch in november wederom beslissen de repetities 
te stoppen in verband met de verscherpte maatregelen. Die maatregelen werden 
later met drie weken uitgebreid. Repeteren zat er weer niet in. Dit betekende dat er 
ook dit jaar helaas weer geen Kerstconcert kan worden georganiseerd.  
Ondanks alles wenst het bestuur alle “Vrienden van de Maessanghers” gezellige 
feestdagen en alvast een goed, maar vooral gezond 2022 toe. Wij hopen dat het 
nieuwe jaar het koor weer volop in gelegenheid gaat stellen om te repeteren. Wij 
houden vol!!. 
 
Contributie en vriendenbijdrage 
In verband met de coronamaatregelen heeft het bestuur begin 2021 de contributie 
stopgezet. We konden voorlopig niet repeteren. Gelukkig zag het er na de zomer-
vakantie weer beter uit en begonnen de repetities op anderhalve meter afstand. 
Per 1 september werd ook de contributie weer geheven. We bedanken alle “Vrienden 
van de Maessanghers” die ons ook dit jaar financieel gesteund hebben en wij hopen 
dat zij ook in 2022 ons niet in de steek zullen laten. We hopen in het nieuwe jaar weer 
een vrolijk en gezellig concert te kunnen organiseren. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Op onze website vindt u 
meer informatie over ons 
koor: maessanghers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ander nieuws 
Helaas is er ook verdrietig nieuws te melden. 
Op 17 februari overleed ons oud lid Jan Theunissen. We kenden Jan met zijn mooie 
basstem, maar ook als trouwe hulp bij het koffiezetten tijdens de pauzes. Dank aan 
Jan en dat hij moge rusten in vrede. 
Wiecher Stuurman, onze op een na oudste zanger overleed heel plotseling op 19 april. 
Wiecher was altijd van de partij. Zijn stem was nog zo krachtig ondanks zijn 90 jaar. 
Als je goed luisterde dan hoorde je hem vaak boven alles uit klinken. Namens het 
bestuur en de leden heeft onze secretaris bij zijn afscheid in het crematorium een 
toespraak gehouden. Dat Wiecher moge rusten in vrede. 
Ons oudste lid, Jan van Dijk, overleed na een kort ziekbed toch nog onverwachts op 
31 mei.  

Binnen de coronamaatregelen was het toen mogelijk dat door vier zangers in de kerk 
kon worden gezongen. Zij hebben op een prachtige wijze, samen met dirigent en 
accordeonist, een bijdrage kunnen leveren aan het afscheid van Jan. Dat ook Jan 
moge rusten in vrede. 
 
Nieuwe leden 
We hebben ook twee nieuwe leden mogen begroeten:  

Jan de Beijer (tenor 1) 

Herman Claassen (bas) 

 
Repetities 
We hebben in 2021 ruim twee maanden kunnen repeteren. Er is in die tijd door onze 
Muziekcommissie een zogenaamde top 40 opgesteld. Dit zijn 40 liederen waarop we 
ons het komend jaar gaan inzetten. We hopen dat dit niet voor niks zal zijn, want de 
motivatie om weer te gaan optreden is zeer groot. Dit is gebleken tijdens de repetities 
waar met enorm veel enthousiasme gezongen is. De gezelligheid en de motivatie 
hebben hier zeker aan bijgedragen. 

 

Wij wensen jullie allen een mooie Kerst en een gezellige 

jaarwisseling toe! 

Commissie ” Vrienden van de Maessanghers”.  

 

http://www.maessanghers.nl/

