Regionale afdeling Noordoostpolder-Urk van de
Nationale Vereniging De Zonnebloem d.d. 8
november 2019.
Op vrijdag 8 november had de
vereniging haar jaarlijkse feestelijke
bijeenkomst. Hiervoor worden dan
alle leden uit de regio uitgenodigd.
Dat resulteerde in een volle beurszaal
in het theater van ’t Voorhuijs. Voor
deze bijeenkomst had het bestuur
ons koor uitgenodigd om twee keer
een half uur op te treden. Het feest
zou om 14.00 uur officieel geopend
worden maar omdat verwacht werd
dat het publiek al vanaf één uur zou
binnenkomen was gevraagd of wij al
eerder
de
opbouw
van
de
muziekinstallatie zouden kunnen klaarmaken. En dat is dan ook
gebeurd.
Om 12.00 uur werd met de opbouw begonnen. Hierdoor waren
we ruimschoots op tijd klaar en kon de klaarzetploeg, waarbij
volgens Wiecher ook Trump aanwezig was, de rusthouding
aannemen en zijn lunchpakket opmaken. Om exact 14.00 uur
konden we, na de openingstoespraak van de voorzitster, ons
zangrepertoire ten gehore gaan brengen. De dirigente had,
helemaal afgestemd op het publiek, hoofdzakelijk een
Nederlands repertoire uitgezocht. Er zat een enkel Engels en
Duits nummer tussen. Het repertoire bestond uit 18 liedjes met
eventueel een toegift. Na 9 liedjes was er een pauze ingepland.
Voor de start van ons tweede optreden, na de pauze, werd de
voorzitster van de Zonnebloem gehuldigd vanwege het feit dat
zij al meer dan tien de functie van voorzitter vervulde. Na deze
ceremonie zette het koor volop in met een zelf gecomponeerd
lied ”10 jaar van haar leven” op de wijs van ”Lang zal ze leven”.
Zij was daar bijzonder verguld mee.

koor had er echt zin in om zich in de kijker te spelen. Er werd
voluit gezongen met af en toe de neiging naar een hogere
versnelling te schakelen gaan waarna de dirigente alles weer in
een lagere versnelling zette. Dat lukte uitstekend. De sfeer was
uitstekend.
Heel mooi klonk weer het
lied ”Westenwind” dat toch
iedere keer weer een
gevoelige snaar raakt en
bij menigeen nostalgische
en romantische gevoelens
oproept. Maar ook de
”Parelvissers” is een lied
waar we weer, zoals altijd,
een klaterend
applaus
voor kregen. En het Duitse
lied ”Schön ist die Liebe im Hafen” kwam ook dit keer weer sterk
naar voren. Of dit te wijten is aan het feit dat alle piraten vroeger
vaak ”geschunkeld” hebben is niet bekend. En bij het lied
”Calypso” werd bij de aanwezigen een verlangen opgeroepen
naar vroeger toen we nog alleen maar met zeilschepen over de
wereldzeeën en onze Zuiderzee voer. En natuurlijk bracht het
lied ”West Zuidwest van Ameland” bijna alle aanwezigen weer in
beweging.
En uiteraard kon, na ons geweldige optreden, de vraag naar de
toegift niet uitblijven. En op deze locatie was alleen maar ”De
Zuiderzeeballade” het gepaste lied. Omdat veel aanwezigen
meezongen werd het koor volop ondersteund. Helaas was dat
het einde van ons optreden en konden we van de diverse
aanwezigen allen maar horen dat zij een geweldige middag
hadden gehad.
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