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Tango in de kerk

Dag van Mantelzorg
DOKKUM
In Het Bolwerk in
Dokkum wordt op zaterdag
10 november van half elf tot
vijf uur de vijftiende Dag
van de Mantelzorg 2012
gehouden. Mantelzorg NOF
biedt alle mantelzorgers uit
Dantumadiel, Dongeradeel
en Ameland een gezellige en
ontspannen dag aan. Belangstellenden kunnen zich tot
donderdag aanmelden. Dat
kan bij de Steunpunten
Mantelzorg DokkumerWâlden (Dokkum telefonisch op 0519-292223 of per
mail aan f.bekius@hetbolwerk.eu en Dantumadiel
telefonisch op 0511-424995
of per mail aan
h.vdmeer@hetbolwerk.eu)
Bij het aanmelden kan ook
worden aangegeven of er
vervangende zorg nodig is.

Onderdeel van de Mantelzorgdag is onder meer een
foto-presentatie ’Wethouder
@ mantelzorger thuis’ met
medewerking van de wethouders en mantelzorgers
van Ameland, Dongeradeel
& Dantumadiel.
Van elk van de drie gemeenten is een wethouder bereid
gevonden om een dagdeel of
een activiteit mee te maken
bij een mantelzorger thuis,
om aan den lijve te ervaren
wat het inhoudt.
De wethouder en de mantelzorger vertellen aan de hand
van de foto’s over hun ervaringen.
Tussen de middag is er een
Stamppotbuffet en daarna
staan een Stadwandeling en
een groepsgesprek op het
programma.

Tangomuziek deed
gistermiddag de
Wynser kerk op
haar grondvesten
schudden. Trio Tangato zorgde voor
Latijns-Amerikaanse passie op het
Friese platteland.
.................................
TEKST: RENNIE VEENSTRA

Trio Tangata en zangeres
Jeannine Geerts vormen als
muzikanten geen vaste
combinatie, maar passen als
het om tangomuziek gaat
uitstekend bij elkaar. De
instrumentalisten Margreet
Markerink (piano), Jacqueline Edeling (bandoneón) en
Suze Stiphout (contrabas)
hebben duidelijk een klik
met de zangeres en kwamen
zondagmiddag tot meesterlijke staaltjes musiceerkunst
in het kerkje van Wyns. De
vier dames stonden in technische zin stuk voor stuk
hun mannetje en waren het
in muzikaal opzicht telkens
roerend met elkaar eens.
Trio Tangata begon het concert met onder andere luisIn De Ark aan Op bevrijding nodig’. Er wordt
DOKKUM
ter- en danstango’s van de
de Keppels wordt vrijdaguitleg gegeven over hoe
grote Argentijnse tangoavond vanaf acht uur een
bevrijding in zijn werk gaat.
vernieuwer Astor Piazzolla.
Bijbelse studie-avond gehou- Voor meer informatie en
Met zeer veel passie boog
den. Centraal staat het theopgave kunnen belangstelmen zich over elke gewenste
ma ‘Hebben alle mensen
len bellen met 06-48018593.
stemming, van vrolijkheid
tot melancholie, in alle
eendracht ging men tempowisselingen te lijf en een
soepele onderlinge rolverdeling deed de rest.
Het was Margreet Marke-

Bevrijding in De Ark

Trio Tangata zorgde gistermiddag voor Latijns-Amerikaanse passie in de kerk van Wyns. FOTO FDS-FOTOPRESS
rink, die de zangeres introduceerde met de woorden
‘Daar staat Jeannine Geerts.’
En wat was haar eerste zangtekst? ‘Yo soy María de Buenos Aires’ oftewel ‘Ik ben
Maria uit Buenos Aires.’ Tja,
wie moet je dan geloven?
Vurigheid en temperament
deden voor mij Jeannine
onmiddellijk veranderen in
een heuse Argentijnse Maria, die met een geweldige
uitstraling Piazzolla’s lied
naar voren bracht.
Jeannine ’s warme en stevige
stem klonk daar, waar het
vereist was, overigens ook
geregeld ingehouden en vol
erbarmen. Voorbeelden
daarvan waren de liederen
over zwerfkinderen en ‘verloren vogels’. Wat een expressie en wat een beheer-

sing!
Pure romantiek zette ze
neer in Te quiro (ik hou van
jou), gecomponeerd door
Margreet Markerink. Van
Margreet werden ook de
instrumentale werken Aqui
en Tamba (met invloeden uit
de jazz en de Argentijnse
volksmuziek) uitgevoerd.
Met name in deze stukken
zal zijzelf als drijvende
kracht een heuse piano (ze
behielp zich in Wyns met
een elektrische) behoorlijk
hebben gemist.
Aangezien Jacqueline Edeling les heeft gehad van niemand minder dan Carel
Kraayenhof, kon een compositie van hem natuurlijk niet
ontbreken. Het werd Desconcierto, dat meteen na de
pauze opklonk en waarin de

contrabas helaas niet helemaal zuiver te werk ging.
Ach, een kleinigheid temidden van alle moois. Ook het
feit dat de pianiste en de
bandoneoniste in een uiterst
virtuoos stuk net niet synchroon speelden, mag eigenlijk geen naam hebben.
Als grote verrassing kwam
de zangeres vrijwel aan het
einde van het volledig
Spaanstalige programma
met een Nederlandse tekst
aanzetten. Op de mooie
melodie van Windmills of
your mind (Michel Legrand)
zong zij ‘Er bestaat geen
medicijn tegen oud en eenzaam zijn’. Probeerde zij
met haar toegift, na Kraayenhofs bekende Adios Nonino, toch nog even een muzikaal pilletje uit?

Bearn Bilker vertelt
over Friese adel en
staten in Schierstins Shantykoor De Beurtskippers herstelt traditie
FEANWÂLDEN
Adel- en Oranje-deskundige Bearn Bilker
geeft vrijdagavond om acht
uur een lezing over de ‘Friese Adel en haar Staten’. Dat
doet hij in een passende
entourage: de zaal in 18eeeuwse stijl van De Schierstins te Feanwâlden. Met de
lezing wordt ‘Het jaar van de
Historische Buitenplaats’
afgesloten. Bilker is reeds
meer dan tien jaar burgemeester van Kollumerland,
een gemeente waarin volgens hem de mooiste state
van Fryslân staat: Fogelsangh State in Veenklooster.
Veel andere staten zijn afgebroken, zoals Groot Terhorne in Beetgum en Holdinga
State in Anjum. De staten
werden te duur voor de adel;
bovendien trokken veel
families met ‘blauw bloed’
naar de Randstad. De afgelo-

pen jaren zijn verschillende
staten opgeknapt of ze hebben een passende nieuwe
functie gekregen, bijvoorbeeld Dekema State in Jelsum en Vijversburg in Tytsjerk. Bilker is voorzitter
van de Stichting Staten en
Stinzen, die zich inzet voor
het behoud en beheer van
de nog overgebleven staten.
Bovendien is hij voorzitter
van de Stichting Nassau en
Friesland. Hij heeft veel
publicaties op zijn naam
staan over de adel, het Oranjehuis, de adel in Duitsland
en vorstenhuizen van Engeland tot Madagascar. Afgelopen maandag trouwde hij
met de assistente van een
Duitse prinses, die nicht is
van onze prinses Juliana.
Reserveren kan via info@schierstins.nl of tel.
0511-472937.

SURHUISTERVEEN
Na een
jaar zonder feestavond
startte shantykoor de
Beurtskippers vrijdagavond
weer met de traditie om elk
jaar een zangavond te houden met een gastkoor. De
grote zaal van De Dikke
Draai zat bomvol met muziekliefhebbers, die na een
openingswoord van Beurtskippers-voorzitter Ale de
Vries konden luisteren naar
shanty’s en Friese liederen.
Het koor had de afgelopen
tijd behoorlijk veel nieuwe
nummers ingestudeerd,
zodat het voor de leden ook
een verrassing was hoe die
liedjes zouden vallen bij het
publiek. Het koor beschikt
zo langzamerhand over vele
solisten, die ieder voor zich
prachtige liederen ten gehore brengen en het was vanaf

enkele heren uit de zaal
moesten het ontgelden, al
leken die er totaal geen
moeite mee te hebben. Al
met al een prachtig optreden van deze dames.
Hoogtepunt van de avond
was het optreden van Beurtskipper Cees van Houten
met zijn kleinzoon Yoran
van Houten. In veertien
dagen tijd hadden ze samen
de Zuiderzeeballade ingestudeerd en een staande
ovatie was hun deel. Aan
het slot van de avond was er
Jankfoddekoar Tûzen Triennen nam mannen op de hak. FOTO JILKE DIJKSTRA nog een gezamenlijk optreden van beide koren, die
het begin duidelijk dat dit
dames die de dagelijkse
met het nummer Westalles zeer in de smaak viel
beslommeringen bezingen Zuid-West van Ameland het
bij het grote publiek.
en dan vooral de liefde, het publiek in vervoering
Als gastkoor was deze
werk en hun verdriet. Dit
brachten.
avond het Jankfoddekoar
koor zingt alles in het Fries, Het liep al tegen midderTûzen Triennen uit Britsum waarin vooral de man op de nacht toen de voorzitter de
aanwezig, bestaande uit
hak wordt genomen. Ook
avond kon afronden.

