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Pôllenijtsjes
 

Agenda:

*Zondag 28 september:
Shantyfestival Zandvoort
(zie verdere informatie 
hiernaast)

*Dinsdag 14 oktober:
Géén koorrepetitie in verband 
met de herfstvakantie!

In dit nummer:

*Nieuw seizoen
*Zandvoort
*Nadere kennismaking met....
*Namen en gegevens
*CD's van koor en Louiza

Nieuwsbr ief

25  september 2014

Nummer  144
Nieuwsbrief van Shantykoor De Pôllesjongers van Woudsend:

Redactie: phkranendonk@outlook.com   - telefoon: 06-55186794

 Nieuw seizoen

Met een geslaagde en gezellige BBQ zijn we het nieuwe seizoen in september 
begonnen.  Met dank aan beide Theo's voor de prima verzorging!
De koorrepetities in het MFC zijn weer opgepakt en en we gaan weer graag 
optreden bij gelegenheden die zich in en buiten Woudsend aandienen.
Zo waren we op 13 september prominent aanwezig bij de opening van het 
evenement “Monumenten, Muziek en Meer...” met het Woudsendlied en met  
liederen op het dagthema “Op reis” .
Daarna bij Vis en Meer op De Dyk (blijft een lastige buitenlocatie) en op het 
terras bij De Pleats (altijd goed). Ondanks de wat kleinere omvang van het koor,
kwam  alles weer enthousiast en krachtig door.  
De organisatie van 'MMM...”  bedankt jullie voor deze medewerking!     

Zandvoort
Zondag 28 september is het jaarlijkse 'uitje' naar het shantyfestival in 
Zandvoort. Ondanks de wat geringere deelname is de knoop positief 
doorgehakt om wél te gaan: voor velen blijft dit een leuk uitstapje. 
Zeker bij mooi weer. En we zullen er weer als Pôllesjongers stevig staan en 
zingen, dat is zeker!
Praktische informatie:

 Tenoren regelen de standaards en borden, óók het vervoer in 
Zandvoort. Met dank aan Jan voor het  karretje!

 We verzamelen zondag om 8.15 uur bij het MFC. Dan kunnen we om 
8.30 uur weg.

 Kleding: traditioneel: blauw t-shirt, streepjesshirt, trui en muts.
 Programma is toegestuurd. Wij zingen bij:

*Samenzang 12.00 uur Raadhuisplein
*13.00 uur Beach Club Tien (strand)
*14.20 uur Kerkplein, Café Koper
*15.40 uur Gasthuisplein, Wapen van Zandvoort
*Afsluiting 17.15 uur Gasthuisplein

 20.00 uur vertrek met de bus naar Woudsend
 Organisatie: Piet (deelnemerslijst), Sietse (bus), Peter (PR/CD-s) en 

Adriaan (PR/coördinatie optreden)
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Nadere kennismaking met...... nieuwe bestuursleden

Sietse De Jong

Waar ben je geboren en getogen (“Hikke en tein”)?
Geboren in Woudsend op 5 april 1958. Opgegroeid in Woudsend, op de kleuterschool nog in de 
'Steatskoallesteech'  gezeten en daarna naar de Meester van de Brugschool.
Opleiding en werk?
Naar de LTS in Sneek gegaan en daarna voortgezet met de Timmervakschool.
Gewerkt in de bouw, eerste bij Jan Wittermans en daarna bij Max de Vries. Heel goed en fijn gewerkt bij 
beide aannemers. Vervolgens gewerkt in de groentezaak en later supermarkt van Piet Visser in de 
Midstrjitte. Ook nog gereden op de SRV-wagen langs de deuren. Toen daar geen emplooi meer voor was, 
werd ik gelukkig door Max de Vries weer gevraagd en kon ik mijn oude vak weer oppakken.
En privé?
Ik ben getrouwd geweest en  vader van  4 volwassen kinderen: 3 zonen en 1 dochter.
Acht jaar geleden ben ik mijn nieuwe liefde Riekje tegengekomen en ben toen in Wijnjewoude gaan 
wonen.  Maar Woudsend en 'De Pôllesjongers' zijn ook belangrijk voor mij gebleven!
Met Riekje sta ik op zaterdagmarkten met ons ruim assortiment van dierenbenodigdheden: leuk werk!
En verdere 'liefhebberijen'?
Ik mag graag tuinieren, wat knutselen en klussen doen. En het zingen blijft mij nog steeds goed bevallen:  
Ik ben vanaf de eerste jaren bij De Pôllesjongers betrokken en actief geweest in diverse functies. Toen ik 
gevraagd werd voor het bestuur heb ik geen nee willen zeggen. 
We hebben een gezellig en leuk koor.  Daarvoor kom ik graag elke week naar Woudsend.                                 

-o-o-o-o-o-o-o-o-
Eddie Jorwerda

Ik ben 48 jaar en getrouwd met Petra Klijnstra. Wij wonen sinds 2007 in Sneek.
Wij hebben 2 dochters:  Lotte van 13 met een verstandelijke beperking en Ylonka van 6 jaar.

“Kassa in Woudsend....”                                                                                                                                                    
Ik heb Petra ontmoet via mijn werk bij Woudsend Verzekeringen:  ik kwam regelmatig in de Meermarkt  
om wat bij de koffie te kopen en vond de vrouw achter de kassa wel heel erg aardig. En Petra dacht 
hetzelfde van die klant die maar steeds langskwam....  Ik ben eerst in Woudsend gaan wonen, maar omdat
mijn werk in Woudsend stopte, besloten we een huis te kopen in Sneek, ook omdat hier meer 
mogelijkheden waren voor onze  Lotte.  Toen ik in Woudsend woonde, ben ik lid geworden van het 
shantykoor en ik heb tot nu toe heel veel plezier in het zingen en optreden. En zoals jullie weten, ben ik 
sinds de jaarvergadering penningmeester van onze club. Ik ben hiervoor benaderd door Dick Granneman 
en heb, nadat ik even had nagedacht,  toegezegd dat te willen doen.
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Mijn werk en  nieuwe uitdagingen.....
Ik ben na de tijd bij Woudsend Verzekeringen gaan werken in de ouderenzorg. Hier heb ik drie jaar met 
plezier gewerkt. Mijn contract werd helaas niet verlengd omdat ik 'te oud' was om in de zorg te werken....
Hierna heb ik mij laten omscholen tot taxichauffeur en heb ik 2 jaar school kinderen vervoerd. Dit heb ik 
ook met veel plezier gedaan, maar door veranderingen binnen de zorg is hier ook een einde aangekomen.
Nu ben ik bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf in het maken en beheren van websites en 
promotie pagina's. De naam van mijn nieuwe uitdaging is 'Aedeswebhoekje'.                                                 
Mochten jullie meer informatie willen, dan kunnen jullie mij bellen op 06-10 732 249. Als ik voor  een 
klant een website of promotiepagina mag gaan bouwen, dan kom ik langs om de wensen te bespreken en 
verdere afspraken te maken..
En verder  hoop ik natuurlijk nog een mooi aantal jaren te kunnen zingen bij ons fantastisch shantykoor!

Namen en gegevens
Bestuur:
Dick Granneman, voorzitter – granneman001@hetnet.nl – tel. 0514-59 2336
Sietse de Jong, secretaris – sietse.dejong@live.nl – tel. 06-30 383 099
Eddie Jorwerda, penningmeester – eddieenpetra@ziggo.nl – tel. 0515-85 1399
Bart van der Wal – bartele@hetnet.nl – tel. 0514-59 1771
Coen Busscher – cbusscher@home.nl – tel. 0514-59 1460

PR-team:
Adriaan van der Horst, website, info optredens – apvdhorst@gmail.com – 06-52 534 768
Peter Kranendonk, nieuwsbrief, CD-verkoop – phkranendonk@outlook.com – 06-55 186 794
Piet de Vries, aanname optredens – fampdevries@planet.nl – 0514-59123
Dick Granneman, optredens – granneman001@hetnet.nl – tel. 0514-59 2336

Muziekcommissie:     
Dirigente Louiza Saitova – pompedur@hotmail.com – 0514-59 3778
Muzikante Roelie Boekema – jboekema@kpnplanet.nl – 058-255 1348
Muzikante Lieneke van der Veen – info@hartvoorwater.nl – 06-53 482 240
Muzikant Dick Granneman – granneman001@hetnet.nl – tel. 0514-59 2336
Willem Visser (tenoren) – tel. 06-22 460 901
Eddie Jorwerda (baritons) – eddieenpetra@ziggo.nl – tel. 0515-85 1399
Meye de Jong (bassen) – meyewilly@hotmail.com – tel. 0514-59 1704

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