Het zangjaar 2018 is begonnen met een
zeer geslaagd optreden in de kerk van
Westernieland. Geholpen door een
overvolle kerk en een goede akoestiek
werd een zeer afwisselend concert
gegeven. Door het schitterende weer kon
de koffie met koek worden genuttigd in de
openlucht.
Het koor met dirigent Liesbeth van Hoffen
en pianist Ineke Bakker kreeg een staande
ovatie!
Westernieland: een plek om nog eens te
zingen!

Op maandag 23 april 2018 zong het
Warffums Mannenkoor weer voor de
bewoners van het appartementencomplex
Warfumburen. Hier een foto-impressie.

28 april 2018: Koorlid Derk Smith is geridderd

De dagen vóór Moederdag vond ook in 2018 weer de bloemenactie van het Warffums
Mannenkoor plaats. Vele vrijwilligers gingen in Warffum en omgeving van deur tot deur.
Daarnaast had het koor ‘s zaterdags samen met de vv Warffum een stand op de MeiFair
op het terrein van het Openluchtmuseum Het Hoogeland. Ook daar werden door een
aantal enthousiaste dames nog vele bloemen verkocht. Al met al waren het twee
succesvolle dagen.
Ter afsluiting zong het koor op de MeiFair en in het Grand Café “Het Spijslokaal” nog
een aantal liederen.
Iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen aan de geslaagde
bloemenactie:
BEDANKT!
Dat geldt natuurlijk vooral de kopers van de bloemen.

Openluchtmuseum

Het Hoogeland

Op 17 juni 2018 heeft het Warffums
Mannenkoor megedaan aan ZingZing in de
Oosterpoort te Groningen. Hierbij een
aantal foto’s van verschillende fotografen.

Op 7 juli heeft het Warffums Mannenkoor in restaurant
Veldzicht te Oosterwijtwerd gezongen ter gelegenheid van de
verjaardag van mevrouw Plakmeijer.

Op zaterdag 25 augustus 2018
heeft het Warffums
Mannenkoor wederom (voor
de 4e keer) een optreden
verzorgd op de
streekproductenmarkt Ewsum.
De (bege-) leiding was in
handen van Ineke Bakker.
Na twee maanden met
zomerse temperaturen was nu
wel een trui nodig, maar
gelukkig viel het aantal buien
mee. Het optreden werd door
de marktbezoekers weer erg
gewaardeerd.
De verzorging van de
inwendige mens was ook deze
keer uitstekend geregeld.
Courgettesoep,broodjes en
fruit hielden de mannen op de
been.

Het Warffums Mannenkoor heeft
zijn medewerking verleend aan
Art Weekend Warffum 2018. Op
zaterdag 1 september heeft een
aantal mannen zijn stem geleend
aan de vocale opening van dit
tweedaagse gebeuren.
Zondagmiddag 2 september
werd een tweetal korte maar
afwisselende concerten gegeven
in de Sebastiaankerk. De publieke
belangstelling was groot.

2018
Ook in 2018 heeft het Warffums Mannenkoor weer gezongen voor
de deelnemers aan de Tocht om de Noord. Deze keer in de
Centrumkerk te Winsum. De leiding was weer in handen van
pianiste Ineke Bakker.
Veel wandelaars bleven even zitten. Gelet op de reacties werd het
zeer afwisselende programma zeer op prijs gesteld.

ook onze dirigent is bijna bij het eindpunt …

2018

Centrumkerk Winsum

het was een drukte van belang …
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Op 9 december 2018 vond in de Sebastiaankerk te Warffum weer het traditionele Winterconcert
plaats. Naast het Warffums Mannenkoor - onder leiding van Liesbeth van Hoffen en op de
piano begeleid door Erik Kammenga - traden op:
• duo Saskia Rozeveld (viool) en Henk Puister (accordeon)
• Popkoor &Core o.l.v. Anne-Lie Persson
• Rudi Diekstra (orgel)
Riemke Bakker tekende voor de presentatie.
De volle kerk genoot van het zeer afwisselende concert.

Op 15 december 2018 was het Warffums
Mannenkoor - onder leiding van Liesbeth
van Hoffen - te gast op het vierde
kerstconcert van het Shantykoor “De
Vlintboksems” in het knusse kerkje van
Vierhuizen. Voor een volle kerk werd een
gevarieerd programma ten gehore
gebracht, elk in zijn eigen stijl: De
Vlintboksems en het Warffums
Mannenkoor, afgewisseld met
trompetklanken van Peter Haaima en
Gerda Meinsma en een leuk kerstverhaal,
verteld door Trijn Oldenburger. Harma
Haaima - Weber had het druk, ze
begeleidde iedereen op accordeon, piano
of orgel!
Een leuke avond!

gemeentehuis Bedum

Op 13 december 2018 maakte het Warffums Mannenkoor een rondreis langs de
gemeentehuizen van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond om afscheid te nemen van
de “oude gemeenten” en om alle werknemers een hart onder de riem te steken in hun
overgang naar de nieuwe gemeente Het Hogeland. Gezongen werd een medley van liederen
over deze overgang en over het prachtige Hogeland en een drietal kerstliedjes. Dat gebaar
werd zeer op prijs gesteld.
De dag werd afgesloten bij Ability in Uithuizen. De leiding was deze keer in handen van
koorlid Co Haring en de mannen werden op de piano begeleid door Harma Haaima - Weber.
Marga Stuive zorgde namens de gemeenten voor een vlekkeloze organisatie.

lunch in Winsum

even bijkomen in Bedum

afsluiting bij Ability

Het jaar 2018 is afgesloten met een optreden in ‘t Olde Heem
te Kloosterburen, onderdeel van de Coöperatie
KLOOSTER&BUREN. Het koor zong - onder leiding van
Liesbeth van Hoffen en op de piano begeleid door Harma
Haaima - Weber - een zeer afwisselend kerstprogramma. Van
Stille Nacht tot Christmas Calypso en van The Coventry Carol
tot We wish you a Merry Christmas. Het publiek was
enthousiast.

PAUZE….

