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Hierbij de 'nije' nieuwsbrief aan het eind van het jaar. De 150e! 
Met een voorwoord van onze nieuwe voorzitter, een terugblik op ons optreden op het 

Femuzafestival in Bolsward en weer een mooi 
stukje van Cees Schipper, nu over het lied 
“Around me brave boys". In de rubriek “De 
schijnwerper op....” een dubbele bijdrage van 
onze voorzitters: de vertrekkende  
Dick Granneman en de kersverse Theo Velting. 
En natuurlijk weer vermelding van belangrijke 
data van optredens en evenementen op een rij.   
Veel leesplezier gewenst namens het PR-team! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van de voorzitter : 
Beste Pôllesjongers, 
Ook dit jaar is er bij onze leden weer het een en ander gebeurd: positief en negatief. 
Voor ons een reden des te meer om hier even bij stil te staan. 
Wij hopen het komende jaar allen dan ook op een goed 2018, want van zingen 
worden we blij. De tijd vliegt, het jaar is alweer bijna om en daarom de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. 
Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik wil jullie toch vertellen:  
Als ik het voor het zeggen had, kwam er enkel vreugde en muziek op ons pad. 
Beste Pôllesjongers: hele fijne feestdagen toegewenst! 
Groet Theo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Femuza korenfestival in Bolsward 
Zaterdag 18 november verzamelden 21 sjongers zich om 18.15 uur 
bij het MFC om te vertrekken naar de Gasthuiskerk te Bolsward. De 
avond startte om 18.40 uur. 

Elke vereniging trad tussen de 15 en 20 minuten op. We mochten echt niet langer 
zingen in verband met het mogelijk uitlopen van het programma. Na aankomst was 
er de mogelijkheid om in een aparte zaal in te 
zingen. Samen met Louiza, Roelie en Dick nog de 
puntjes op de i gezet en de kelen gemasseerd. Er 
waren twee juryleden aanwezig, die de lastige 
taak hadden om de zeer uiteenlopende stijlen, 
van kerkkoren, populaire koren tot zelfs een 
smartlappenkoor te beoordelen om te komen tot 
een nummer 1 die met de wisselbeker naar huis mag. De volgende koren hebben de 
avond tot een succes gemaakt: Kerkkoor Tjerkwerd- Tjerkwerd, De Pollesjongers-
Woudsend, Instemming-Sneek, De Lofstem-Schettens, Eljakiem-Bolsward, Nije 
Moed-Oosthem, Hallelujah-Arum, Kommer en Kwel-Oppenhuizen. We hebben als 
Pôllesjongers een mooie performance neergezet! Na een juryberaad van 10 minuten 

kreeg het koor ELJAKIM uit Bolsward te horen dat zij de 
nummer 1 zijn geworden.  Volgens Cees en 
ondergetekende een terechte beslissing. De juryleden 
zullen voor elk koor een verslag schrijven. Met dank aan 
Gerlof Otter de secretaris van Femuza voor de organisatie 
van deze bijzondere zangavond! Inmiddels is het 

juryrapport binnen en door de muziekcommissie besproken. Op de repetitie van 5 
december zijn de resultaten bekend gemaakt. Een mooi sinterklaas cadeautje met 
name voor de muzikanten, ondanks het positieve rapport heeft ons koor nog wat 
aandachtspunten meegekregen. Adriaan van der Horst 

Agenda 

Optredens 
*dinsdag 19 december 

20.00-22.00 uur MFC 
*vrijdag 22 december  

19.00–21.00 uur  Ponkje 
 
Evenementen 2018  
*7 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Woudsender koren 
16.00-18.00 uur MFC 

*5/6 mei 
Sleepbootdagen 

*10/11 mei  
At the Watergate 

*21 mei  
Fiets elfsteden festival 

*15-17 juni  
Wâldseiner Wykein 

*21 juni 
'Een Brug Slaan' 

*29 juni-8 juli  
Kunst aan de Ee 

*19 juli-23 augustus 
Boerenmarkt 

*12 augustus 
Muziekfestival 'Skûtsje Live' 

*13, 21 en 18 augustus 
Skûtsjesilen bij Woudsend 

*9 september  
'Monumenten, Muziek en 
Meer..' 

 
In dit nummer: 

- Een woordje van de voorzitter 
- Terugblik optreden Femuza 
- Around me brave boys 
- Voorzitterswisseling 
- 'De schijnwerper op...' 
- Extra evenementen 2018 
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Around me brave boys 
Een 18e eeuwse zeeman is van Plymouth op weg naar Australië. De lange zeilreis 
voert langs kusten van Europa en van Afrika, tot aan Kaap de Goede Hoop. 
Vandaaruit gaat het naar Australië.  
Er klinkt een zekere meewarigheid uit de mond van deze zeeman, als hij zingt over 
de passagiers (‘transports’), die onderweg allerlei angsten en ontberingen moeten 
doorstaan. Hij beschrijft de verschrikkingen, zoals de hoge zeeën in de Golf van 
Biskaje en het ronden van Kaap de Goede Hoop, waar ze nog lang aan terug zullen 
denken. “Roll down”.  

Eindelijk aangekomen 
bij de kust van Nieuw 
Holland in Australië, 
willen ze maar het liefst 
zo snel mogelijk van 
boord. Niet wetend wat 
ze daar nog te wachten 
staat.  

Want de passagiers zijn niet vrijwillig aan boord. Het zijn de eerste gevangenen, die 
in 1787 vanuit Engeland naar Australië worden getransporteerd. De eerste van een 
heel lange reeks van dit soort transporten. Ook ‘Botany Bay’ en de ‘The Fields of 
Athenry’ gaan over dit soort transporten.  
De zeeman kijkt zelf uit naar de terugreis naar het Oude Engeland, het land dat de 
afgezette gevangenen nooit meer zullen terugzien. Hij heeft het blije vooruitzicht 
van de leuke dames in Plymouth, waaraan hij zijn hele gage gaat spenderen…  
Cees Schipper 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorzitterswisseling 
Dick Granneman werd dinsdag 21 november bedankt voor zijn voorzitterschap door 
alle leden van de Pôllesjongers. 

Dick heeft dit bijna 5 jaar met 
veel passie en plezier gedaan. 
De Pôllesjongers zijn hem hier 
zeer erkentelijk voor.   
Dick blijft gelukkig met zijn gitaar 
ons koor begeleiden. 
We wensen Dick en zijn vrouw 
Mirjam een fijn en welverdiend  
verblijf in Spanje toe. Dick, 
nogmaals veel dank voor je inzet 
en vele werk voor ons koor.  

De voorzitterstaken zijn overgedragen aan onze nieuwe voorzitter Theo Velting. 
Theo, ook dank voor je bereidheid het stokje over te nemen en veel plezier en 
succes in deze nieuwe functie! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De schijnwerper op Dick Granneman en Theo Velting 
Dick Granneman  
Geboren en getogen (Hikke en tein): Geboren op 10 januari 1943 
te Heemstede en daar ook opgegroeid. Na lagere school, MULO-B 
en HTS werktuigbouwkunde, 21 maanden in dienst (vliegbasis 
Deelen). In dienst PBNA Elektrotechniek gedaan. 
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Samen 
In 1965 getrouwd met Miriam, ontmoet op het 
Zandvoortse strand, op precies dezelfde plek 
waar wij met De Pôllesjongers de afgelopen 
jaren hebben opgetreden. 
33 jaar bij IBM Nederland gewerkt als techneut 
(Mainframes) en later manager van technische 
specialisten. Toen ik 58 werd, mocht ik in 2001 
met pensioen, ja dat kon toen nog! 

Muziek 
Op mijn 12e kreeg ik een triplex gitaar 
en dat is het begin van mijn muzikale 
carrière. Nooit muziekles gehad, 
gewoon veel naar de radio en 
grammofoon geluisterd en met 
vrienden gespeeld in 
gelegenheidsbandjes. 
Ik maakte zelf radio’s, grammofoon- en 
gitaar-versterkers (toen nog met 
“lampen”.). Tientallen jaren deel uit 
gemaakt van bigbands (Jazz) in Haarlem, 
Zaandam en Schoorl. Ooit tijdens een Jazz concours de eerste prijs gewonnen voor 
de beste ritmesectie (Bas, Drums, Piano en Gitaar). 
Naar Friesland/Woudsend 
Altijd in Haarlem gewoond, maar daar werd het ons te druk (vliegtuig lawaai) en in 
2008 besloten wij naar Friesland te verhuizen. Vrienden van ons die in Leeuwarden 
woonden hebben voor ons Woudsend uitgekozen. Dat was een uitstekende keus, en 
zij zeiden: ‘als je in Woudsend gaat wonen, moet je ook een boot hebben en als je 
dan een boot neemt “moet” het een ONJ Loodsboot zijn’. Al deze adviezen hebben 
wij opgevolgd en daarvan geen moment spijt gehad. 
Onze oudste dochter (Eveline) vond Friesland ook zo mooi en is in 2013 verhuisd 
naar Sneek. Verder nog een dochter en zoon in Haarlem en bij elkaar 5 
kleinkinderen. 
Naast de muziek doe ik nog van alles: huishouden (mantelzorg), mensen helpen met 
technische problemen, vooral gericht op computers en allerlei elektronische 
apparaten, waar al dan niet een snoer aan zit. Verzamelen is een van mijn 
(onschuldige) afwijkingen, de garage en mijn werkkamer staat vol, maar daardoor 
heb ik altijd wel iets in huis waarmee ik iemand kan helpen. 

Varen 
De boot is inderdaad een ONJ Loodsboot geworden 
en zijn inmiddels lid van een ONJ vriendenclub, 
waarmee wij jaarlijks een tocht maken. Afgelopen 
jaar de Elfstedentocht gedaan, foto ONJ Club in 
Dokkum. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Theo Velting: 
Hikke en Tein: Geboren en getogen in Bolsward 
School/opleiding: LTS-Bouwkunde, Slagersvakopleiding, 
Ondernemersopleiding en enkele aanvullende cursussen. Mijn werk: 
Slager en cateraar tot heden. Vrijwilligerswerk: Vrijwilligers 
jeugdcentrum Bolsward, voetbaltrainer bij de jeugd, 
activiteitencommissie MFC en sinds kort voorzitter Pôllesjongers. 
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Wonen: 
In Woudsend samen met mijn vrouw en zoon met heel veel plezier. 
Hobby's en dergelijke: 
Fietsen, hardlopen, schaatsen, zingen, houthakken met Auke, vakantie en 
stedentrips. 
Woudsend: 
We wonen hier al weer 27 jaar met heel veel plezier.  Woudsend is een prachtig voor  
ons centraal gelegen watersportdorp en een fijne woonplek in een prettige 
gemeenschap. 
Muziek: Muziek en zingen doe ik al vanaf mijn vijfde jaar. Mijn eerste live optreden 
was met 'De Samora's' en het nummer 'Hè Boere brok' toen zes of zeven jaar in 
verschillende bands gezongen maar ook solo. Van zingen wordt je blij en geeft 
vreugde en plezier. Uitspraken die prima bij de Pôllesjongers passen en dat stralen 
we ook uit. Top dus! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Woudsender koren  
De Pôllesjongers hebben het initiatief genomen voor een feestelijke 
nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 7 januari van 16.00  tot 18.00 uur in de foyer van 
het MFC. Een mooi begin van ons 25-e jubileumjaar! 
Iedereen van harte welkom met partner, vrienden en buren. 
 

Evenementen met koren uit Woudsend in het kader van Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden/Friesland 2018  
 
Muziekfestival At the Watergate 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei zwermen duizenden jonge muzikanten uit heel 
Europa uit over Zuidwest Friesland om op te treden in de dorpen en de steden. 
Ook Woudsend zal worden bezocht voor optredens op verschillende locaties in het 
dorp. En natuurlijk laten we aan onze jonge gasten onze straatjes, stegen, molens , 
kerken en gastvrije horeca zien. De organisatie berust bij Woudsend Promotie met 
medewerking van de Woudsender koren die zelf ook nog kunnen optreden. Verdere 
informatie volgt. 
 
Locatietheater 'Een brug slaan' 
Op donderdag 21 juni komt een rondreizend theaterspektakel naar Woudsend. In de 
passantenhaven wordt vanaf het water een theaterstuk opgevoerd onder de titel 
'Een brug slaan' als ode aan het water. Theatergroep SULT verzorgt de voorstelling 

aangevuld met spelers en zangers 
vanuit het dorp. De organisatie is in 
handen van culturele centra in 
Súdwest-Fryslân, waaronder ons 
MFC.Spelers en zangers die willen 
meewerken kunnen zich opgeven 
bij hun koor of bij het MFC.  

 
 
 

Met dank aan onze vaste sponsoren 
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