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Terugblik: Uitstapje met gelukkige mensen in de Geluksexpress
op zondag 29 september 2019
(Frederiek)

Februari 2019

Storm en regen was ons voorspeld maar dat bracht ons niet van de wijs . Het
Posterholts Gemengd Koor ging een middagje ‘op reis’. Rond 13.00u kwam iedereen
bij Vurenhof aan. Daar wij gezellig bij elkaar wilden zitten, werden door ons de tafels
en stoelen verplaatst zodat we allen aan een lange tafel konden zitten waar de koffie
en vlaai werden geserveerd.
Jacqueline had een boekje samengesteld met liedjes en nadat dit uitgedeeld was,
werd er in de meest vreemde talen gezongen. Handig, want je weet maar nooit waar
de Geluksexpress ons zou brengen; kun je je tenminste zingend verstaanbaar
maken! Gelukkig zei iemand: “als wij vlaai eten dan kunnen we niet zingen”.
Staat zo raar een ‘Posterholts Gespikkeld vlaai Koor’.
Nadat we al ingezongen waren en de lekkere vlaai de weg naar onze magen had
gevonden, kwam de Geluksexpress het plein oprijden.
Gezien het aantal deelnemers waren 2 treintjes voor ons koor gereserveerd.
Dit treintje voert je langs de mooie en betekenisvolle plekjes in de gemeente
Roerdalen. Fons Voesten met zijn collega vonden 2 uur rijden achtereen wel wat
lang en stelden voor om ergens te stoppen om nog koffie met vlaai te gaan nuttigen.

Tijd is als een rivier.

Je kunt het water
wat voorbij komt
maar 1 keer aanraken.
Het zal nooit meer
voorbijkomen.

Geniet van ieder
moment

Maar aangezien we dit al bij Vurenhof gedaan hadden, zagen we hiervan af, want
anders zou de nieuwe naam van het koor ‘Posterholts Gezette Koor’ worden.
Nadat iedereen ingestapt en een plaatsje gevonden had, kon de trip beginnen.
Onder het zingen kwam er uit de luidsprekers geluid en plotseling water!
Over de nieuw aangelegde Roermondseweg reden we door het Reutje naar St.
Odiliënberg en via de Waterschei kwamen we in Melick. Vandaaruit reed het treintje
naar Herkenbosch en de fluisterstille, volledig elektrisch aangedreven Geluksexpress
bracht ons daarna naar een van de stilste en mooiste plekjes van het nationaal park
“De Meinweg”.
Helaas konden wij met het treintje maar tot het 2e plateau gaan. Het gewicht zat nl.
in de 2e wagon en dat kon de 1ste wagon niet trekken. Ja, maar eigenlijk kan alles!
Een optie was om de 2e wagon los te koppelen; dat hebben we maar niet gedaan
want dan was die met een rotvaart achterstevoren de Boshut in gedenderd. Daar
zijn wij op de terugweg ook even gestopt.
Via Herkenbosch en Vlodrop zijn we toen weer richting Posterholt gegaan en zo
bracht de Geluksexpress ons weer terug naar het begin van onze tocht door het
mooie Roerstreekgebied: de Vurenhof in Posterholt.
Voordat het warm- en koud buffet opgesteld werd, hebben we muzikaal ook nog
een reisje gemaakt, c.q gezongen. Na zo’n ‘enerverende’ reis was het goed
uitziende buffet erg welkom. Er werd die middag gesproken, gelachen, gegeten,
bedankt en gezwaaid door die gezellige, gelukkige mensen.
De Roerstreek is een prachtig gebied waar je natuur, historie en gezelligheid vindt op
wel 26 geluksplekjes.
En mochten wij ooit de naam van het koor willen veranderen dan het liefst in het
‘Posterholts Geluks Koor’.
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Vol verwachting . . .
waar zal het treintje ons naar toe
brengen? Niet dringen . . . iedereen
wachtte netjes om in te stappen.

Een

glimlach

bereikt met weinig
inspanning

groot
resultaat
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Jacqueline had thuis al goed
geoefend om het koor op de
gitaar te kunnen begeleiden.

Marianne Beckers - Deenen – 12 ½ jaar lid

(Marianne)

Een jubileum nodigt uit tot terug denken aan vroeger. Herinneringen aan
gebeurtenissen waar je soms lang niet meer aan hebt gedacht en die door de
jaren misschien ook wel wat zijn vervormd of niet exact kloppen.
Maar goed, ik kan het alleen zo schrijven als ik het me herinner.
Al op de lagere school, de St. Jozefschool in Posterholt, begon ik mee te zingen in
het kinderkoortje en daarna volgde het Jongerenkoor o.l.v. Ton Bosch. Destijds
was Karina Smeets al mijn vriendin en “zangmaatje”.
Toen het Jongerenkoor uit elkaar viel, Karina en ik zaten toen inmiddels al op de middelbare school, besloten we in
november 1975, op 14-jarige leeftijd, lid te worden van “het Groot Koor”: het Posterholts Gemengd Koor. Een
logische stap want de ouders van Karina, Jèn en Annie Smeets-Muizers waren allebei lid van dit koor. Uit die tijd
herinner ik me de repetities bij Cash in de zaal: het was een volle zaal met zoveel koorleden. Of er een proefwerk
gemaakt moest worden op vrijdag of niet, op donderdagavond stapten we op de fiets voor de repetitie. In de
pauze genoten we van een Sneeuwwitje: 7-up met een scheutje bier.
Spannend was het om het uniform te dragen: destijds een zwarte lange rok met een wikkelblouse met
klokmouwen. Een tijdje daarna werden de blouses vervangen door een, naar mijn mening, nogal ouderwets
exemplaar met lange mouwen. En een paar jaren daarna door lila lange jurken, aangemeten in de huiskamer bij
Angelien Clabbers. Nog spannender was het om de Nachtmis te mogen zingen. In die tijd was de kerk dan
stampvol. Ik herinner me dat we dan in de sacristie moesten wachten en bij aanvang van de Mis een rondje door
de kerk moesten lopen, waarna we op het altaar onze plaatsen innamen. En als er dan uit zoveel kelen “Stille
Nacht” klonk in de Kerstnacht gaf mij dat, als jong meisje, een onbeschrijfelijk bijzonder gevoel. Een gevoel van
saamhorigheid en ook van trots. Het was mooi er bij te horen: bij het koor en de dorpsgemeenschap. En ja, ik
voelde me ook trots: op het koor, op Posterholt, mijn thuis.
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(vervolg)

Mooie herinneringen heb ik ook aan het concours waar we o.a. “Pan schritt vorbei” zongen (na eindeloze repetities)
en goede resultaten boekten. Aan het opnemen van de Kerstplaat en het uitvoeren van de Krönungsmesse van
Mozart met Lenie Derks, Bernadette en Ton Bosch. Maar toch, na enige tijd, kwamen er andere zaken in mijn leven:
verkering, trouwen en verhuizen naar Maasbracht in 1981. Enige tijd daarvóór had ik mijn lidmaatschap opgezegd…
De eerste jaren heb ik er nog over gedacht om lid te worden van een ander koor, maar ik heb het nooit gedaan. In
mijn beleving was het koor in mijn nieuwe woonplaats toch anders en (dat moet ik natuurlijk eigenlijk niet schrijven
en misschien klopt het ook wel niet) niet van hetzelfde niveau als het Posterholts Gemengd Koor.
En toen, 27 jaar later, verhuisden we naar Posterholt. Het kan vreemd lopen in het leven!!!
Vanwege de stage voor mijn studie Theologie en Levensbeschouwing was ik al een tijdje lid van de avondwakegroep
in Posterholt. Koster Jacques Smeets merkte op: “Jij ben toch ook lid geweest van het koor??? Enige tijd later belde
voorzitter Nic Schoonbrood aan. Met zijn welbekende overredingskracht en enthousiasme stelde hij voor me de
eerstvolgende repetitie na de Kerst , in januari 2009, te komen ophalen”. Hij kwam immers toch langs ons huis.
En zo zat ik, bijna 30 jaar later, weer naast Karina, op de repetitie. Weliswaar niet bij Cash maar in de Beuk.
Het was niet de indrukwekkende figuur van Jan Teuwen die voor de troepen stond, maar, na een paar repetities met
Lysanne, een vrolijke Maastrichtse: Jacqueline Bartels! Het was geen “Groot Koor” meer, maar zeker wel een hechte
en gezellige groep. De missen en liederen die 30 jaar geleden tot in de details en met de puntjes op de i waren
ingestudeerd, zong ik tot mijn grote verbazing zo weer mee. Nu zijn we al weer meer dan 10 jaar verder. Intussen is
ook een groot deel van ons repertoire drastisch veranderd. Toch kan ik zeggen dat ik nog altijd trots ben op het koor
en me er mee verbonden voel. Hoe lang ik nu echt lid ben van het koor weet ik niet. Wellicht is dat nog na te zoeken
in het archief. In januari 2020 in ieder geval 11 jaar. Opgeteld bij de jaren vanaf 1975 zal ik dit jaar zeker wel mijn
12,5-jarig jubileum kunnen vieren.
Prost, prost Kamerad!!!

Woordzoeker
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Het begon al heel vroeg: met 8 jaar was ik al samen met mijn moeder lid van een
kerkkoor in Kumasi (Ghana)*. Toen ik nog klein was vroeg mijn moeder me om te
bidden. Ik zei: “Ma, ik weet niet hoe ik moet bidden, maar ik kan wel zingen”.
Zij zei toen: “Zingen is ook bidden”.
Ik besefte dat bidden/zingen de sleutel is tot de hemel. Voor het naar bed gaan met de rozenkrans in de hand een
Marialied, ’s morgens een ‘Prijs de Heer’ en dank Hem voor zijn zegeningen.
Ook thuis zong ik veel samen met mijn moeder en ben ik lid geweest van een schoolkoor. In dit koor werden veelal
Engelstalige liedjes gezongen. Ook toen al gaf zingen mij veel energie.
In 1992 ben ik verhuisd naar Nederland. Met mijn man Bert woonde ik in Melick, waar ik ook de kerkdiensten
bezocht en een koor hoorde zingen. Ik wilde mij toen hiervoor opgeven als lid maar dit is toen niet doorgegaan.
Hoe kwam je bij het PGK in Posterholt?
Juni 1993 zijn we naar Posterholt verhuisd en hoorde ik in de kerk aldaar ook een koor zingen, heel mooi. Ik was
toen bij de lokale juwelier in Posterholt (Ger Scholten) om ringen uit te zoeken voor het huwelijk van Bert en mij.
Dit deed ik al neuriënd en zingend. Al pratend hoorde hij dat ik alle dagen zong en in Ghana altijd bij een koor was
geweest. Hij zei dat ik zeker eens moest komen luisteren naar het Posterholts Gemengd Koor en vertelde dat elke
donderdagavond in cultureel centrum de Beuk repetitie was.
Op een donderdagavond ben ik naar de Beuk gegaan en hoorde gezang. Ik ging mijn oren na: het gezang kwam uit
de bovenzaal. Hier naar binnen gegaan en een aantal vrouwen keken met grote ogen wie daar aan de deur stond.
Het zingen stopte en de dirigent kwam naar mij toe. Haar het verhaaltje uitgelegd… zij legde toen uit dat we in
Posterholt 2 koren hadden.
Zij heeft mij toen naar de benedenzaal gebracht waar het PGK de repetitie zou gaan beginnen. Hier keek iedereen
ook weer wie er nu weer binnenkwam. Aan de toenmalige dirigent Jan Teuwen het verhaal weer verteld… en zo
ben ik lid geworden van het PGK en dat nu al 25 jaar lang.
In 1995 is met Pinksteren mijn jongste dochter Eveline geboren, en heb ik daardoor de H. Mis niet kunnen
meezingen.
25 jaar lid van het koor, je zingt nog steeds graag?
Jazeker! Ik ben er trots op lid van het PGK te zijn. Ik herinner me nog een gesprek met pastoor L’Ortye die zei:
“Zingen is bidden, dus zingen en bidden is dubbel bidden”.
Ik wil God bedanken voor zijn zegeningen en dat hij mij de kracht geeft om te zingen.
Dialectliedjes vind ik wel moeilijk, mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar Engelstalige liederen. Omdat ik zo graag
zing, ben ik ook sinds 2010 lid van het zangkoor in St. Odiliënberg. Daar luisteren we een keer per maand ook de
H. Mis op.
Ik vind zingen geweldig, zonder zingen kan ik niet, het geeft mij nog steeds enorm veel energie! God bless PGK!
* Jaren geleden zijn een serie uniformen van het PGK gedoneerd aan het kerkkoor in Kumasi
(Holy Rosary Parish Choir). Hiervoor hebben wij toen een hartelijke bedankbrief ontvangen.

De lach is de vriendelijkste muziek ter wereld
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(Paul v.d. Boom)

Op een wat druilerige dinsdag 5 november heb ik een afspraak met Sophie van
Heel om met haar te praten over 40 jaar lidmaatschap van het Posterholts
Gemengd Koor. Ik wilde er geen vraag en antwoord verhaal van maken, maar al
“keuvelend” door 40 jaar PGK-historie te gaan. Zo maar wat losse gedachten
die al pratend bij haar naar boven kwamen.
Wiel, haar overleden echtgenoot (in 2020 toch al weer 10 jaar geleden) was vanaf 1974 bij het koor en Sophie
besloot, in 1979, toen haar zoon wel zelfstandig genoeg was om ’s avonds alleen te blijven, ook bij het koor te gaan.
Samen met Wiel in het koor, bij Jan Teuwen, die voor haar geen onbekende was gezien haar werkzaamheden bij de
leraressenopleiding in Posterholt, waar ook Jan Teuwen in dienst was. Wiel zat op de dag dat er repetitie was,
Sophie behoorlijk “achter de veren”. “Zorg dat je klaar bent; het is koortijd !”
Overigens was dit niet haar eerste koor. Vanaf ongeveer haar 13e jaar heeft ze in het kerkkoor gezongen, toen de
missen nog in het KA-huis waren i.v.m. de bouw van de huidige Matthiaskerk. Onder leiding van koster Smeets en
later meester Claessen heeft zij Gregoriaans gezongen. Nog altijd zoekt zij op de zondagmorgen naar missen met
Gregoriaanse gezangen.
Sophie vond de jaren dat Jan Teuwen dirigent was gezelliger dan thans, vooral omdat er in die jaren niet zoveel
liederen in allerlei vreemde talen werden gezongen. Veel liederen waren in het Duits, hetgeen Sophie toch beter
ligt dan het Engels of een andere vreemde taal. Ofschoon ze nog een aantal jaren bij Dave Twist Engelse les had
genomen (samen met o.a.Greetje van Montfort) vond ze het toch heel fijn wanneer Marion v. Harreveldt de inhoud
van de liederen voor haar ‘vertaalde’. Je moet weten wat je zingt!
Uiteraard memoreerde Sophie ook de talrijke hoogtepunten van het PGK die zij mocht meemaken. (Kijk hiervoor
maar naar de twee jubileumuitgaven bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het koor.) Haar ogen begonnen
echt te twinkelen toen we het hadden over de Jahreszeiten, de Schöpfung, de uitstapjes en optredens o.a. naar en
in Idar-Oberstein, Salzburg en Trier. Vooral de opmerking van de suisse in Salzburg na afloop van de H.Mis, waarbij
het publiek applaudisseerde, had veel “indruk” op haar gemaakt. “Je gaat niet applaudisseren na een mis, uit
eerbied voor God!
Sophie vindt het heel jammer dat bepaalde stukken niet meer gerepeteerd worden, zoals o.a. de mis van Gerard
Sars ( die nog veel beter gezongen kan worden) of de Deutsche Messe van Schubert. Ook had ze graag meer
duidelijkheid wat het koor moet zingen of neuriën. Ook de onverwachte wijzigingen in de uitvoering betreurt zij.
De laatste jaren heeft Sophie lichamelijk moeten inleveren. Het lopen en staan wordt steeds moeilijker. Ze vond het
dan ook fijn dat het koor de misopluistering niet meer op het oksaal verzorgde, maar voor in de kerk. Ook vindt zij
dat haar stem begint na te laten, (ik haal soms de hoge noten niet meer allemaal, maar dan zwijg ik maar even).
Toch wil zij graag blijven doorzingen. Zolang het nog enigszins gaat, blijft ze komen. Ook wanneer ze niet door
omstandigheden mee kan zingen, vindt zij het belangrijk aanwezig te zijn. “Je steekt er altijd wat van op !
P.R commissie: Paul van de Boom, Peter
Golsteijn en Marij Palmen-Sijben
Fotograven: Theo Rittersbeek, Peter Golsteijn,
Marij Palmen-Sijben.
Opmaak en Layout: Marij Palmen-Sijben.
Het koor heeft een vernieuwde website,
die gemaakt is door Peter Golsteijn.
Heb je die al gezien?
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Het was heel verrassend om in de uitnodiging van het Ceciliafeest te lezen dat
ik 40 jaar lid ben van het Posterholts Gemengd Koor. Ik moest toch even goed
in mijn geheugen “graven” wanneer en door wie ik lid ben geworden. Jeu
Veelen z.g. was, in dit geval de vragende “partij” op een zaterdagmorgen aan
het einde van december 1979.
Waarom hij juist bij mij terecht kwam, is me niet meer geheel duidelijk; of Nic Schoonbrood daarin een rol
speelde, kan ik mij niet herinneren. Overigens was de vraag om lid te worden niet aan dovemans oren gericht,
daar ik graag zong en toentertijd erg onder de indruk was van de uitvoeringen van het PGK, samen met
kinderkoor en orkest tijdens de nachtmissen. Ook Margriet, mijn bijna 25 jaar geleden overleden echtgenote,
was een stimulerende kracht in dezen.

Wat is er veel gebeurd in de loop van die 40 jaar: de groei van het koor naar ruim 80 leden, maar ook weer de
terugloop in het aantal leden naar ongeveer 38, het verruilen van de repetitieruimte, de zaal van Cas, naar C.C.
De Beuk, de uitvoeringen van de Jahreszeiten en de Schöpfung, de concoursen en de optredens binnen en buiten
de Posterse gemeenschap, de overgang van de dirigent, van Jan Teuwen naar Jacqueline Lighthart-Bartels, de
wisseling van repertoire van vrij klassiek ( de oratoria, operastukken) naar een vrij modern, lichter repertoire(
Sting, Home, Pack up, Fragile, enz.)
Het 4 jarig bestuurslidmaatschap in de jaren 80 van de vorige eeuw met Jan Clabbers als voorzitter en het 6 jarig
bestuurslidmaatschap met Nic Schoonbrood als voorzitter en drijvende kracht in het begin van deze eeuw.
De laatste jaren ben ik secretaris/penningmeester van de stichting “Vrienden van het Posterholts Gemengd
Koor”. Aanvankelijk vertegenwoordigde ik het bestuur van ons koor binnen de stichting . De laatste jaren was ik
bestuurslid namens de leden van het PGK. Helaas moet ik concluderen dat de animo om “Vriend” te worden van
het koor erg tanende is (van ± 150 “Vrienden” naar iets meer dan 10), waardoor het stichtingsbestuur thans
moet gaan brainstormen over de zinvolheid en het voortbestaan van de stichting.
Van het bestuurslidmaatschap van het koor heb ik de taak van lid van de redactie van het “Zangneutsje”
overgehouden, hetgeen ik nog steeds met veel plezier doe. De overstap van de periodieke uitgave in “boekvorm”
naar de digitale nieuwsbrief zal voor enkele leden een grote overgang betekenen.
Wat ik ook tot een “vrijwillige taak” mag rekenen is het tweewekelijks doorgeven van de te zingen liederen
i.v.m. de opluistering van de mis, al dan niet voorzien van een “oproep c.q. kwinkslag ” om vooral te komen
zingen (zeker als op de voorafgaande donderdagavond er nogal wat afmeldingen blijken te zijn) en de map
daarvoor in orde te maken ( hetgeen toch niet altijd gedaan wordt !!). Ook bij de opluistering van de missen
moet ik constateren dat de opkomst van de leden een afspiegeling wordt van de achteruitgang van het aantal
kerkgangers.( tijdsgeest, tijdsbeeld ?) Het koor heeft dikwijls een minimale bezetting, wat de opluistering niet
altijd ten goede komt, zeker nu er problemen zijn bij het aantrekken van organisten ! Jammer.
Als ik tenslotte toch nog wat persoonlijke hoogtepunten mag noemen, naast de reeds meermalen door vele
jubilarissen gememoreerde uitstapjes, uitvoeringen en concoursen, dan denk ik met vreugde terug aan de
opluistering van onze 25 jarige huwelijksmis in de Kapel in ’t Zand te Roermond, maar vooral aan de zeer
sfeervolle verzorging van de uitvaartdienst van Margriet op 23 december 1995. Beide keren mochten we
luisteren naar de Missa Festiva van Gretchaninoff, waar Margriet zo van hield. Ondanks de droeve
omstandigheid was de laatste mis voor mij, maar voor zeer velen een ware Kerstmis.
Als een van de laatste hoogtepunten van het koor wil ik toch niet onvermeld laten het optreden tijdens het
Kaarsenfeest in Stevensweert in 2016. Een idee van echtgenote Els, als rasechte Stevenweertenaar ! , maar ook
Samen Zingen tegen Kanker en de revue in 2018 mogen niet onvermeld worden gelaten.
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Als een van de laatste hoogtepunten van het koor wil ik toch niet onvermeld laten het optreden tijdens het
Kaarsenfeest in Stevensweert in 2016. Een idee van echtgenote Els, als rasechte Stevenweertenaar ! , maar ook
Samen Zingen tegen Kanker en de revue in 2018 mogen niet onvermeld worden gelaten.
Daarnaast de persoonlijke hoogtepunten die gelegen zijn in de drie fietsreizen (2006-2007, 2010 en 2017) van
Posterholt naar Santiago de Compostela en de fietsreis naar Rome in 2007.
Enfin, ik ga nu aan een nieuwe periode beginnen. Het zullen er geen veertig meer worden, maar hopelijk kan ik
toch nog een paar goede jaren meedraaien binnen het Posterholts Gemengd Koor, een koor waar we toch nog
steeds trots op mogen zijn.

In Memoriam Frits Peeters, voorzitter “Vrienden Posterholts Gemengd Koor”.
Op 29 mei 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter van
de Stichting “Vrienden Posterholts Gemengd Koor”, van Frits Peeters.
Frits was vanaf het begin van de stichting op 23 december 1991, op
voordracht van het bestuur van het Posterholts Gemengd Koor, bestuurslid
en door de toenmalige leden gekozen als voorzitter. Deze functie heeft hij
tot aan zijn overlijden met veel verve vervuld.
Frits heeft in al die jaren steeds de doelstelling van de stichting
“het bevorderen en ondersteunen van de doelstellingen van de vereniging
het Posterholts Gemengd Koor” voor ogen gehad . Frits was een positief en
kritisch volger van het koor. Hij volgde het wel en wee van het koor en was
ook trots op het koor. In de jaren tachtig zong hij ook zelf de tenorpartij
totdat hij problemen kreeg met zijn stem. Moge hij rusten in vrede.
Namens het bestuur van de stichting, Paul v.d. Boom, secretaris/penningmeester

Rabo ClubSupport actie 2019

(Marij)

Ook dit jaar had het koor zich ingeschreven om mee te doen met de actie
van de Rabobank Roermond-Echt, waarmee ze een bedrag van € 200.000,beschikbaar stellen aan de verenigingen en stichtingen binnen haar
werkgebied. Als afvaardiging van ons koor mochten Marlies en Marij de
cheque in ontvangst nemen waarop het mooie bedrag van € 578,71
vermeld stond. Een welkome aanvulling voor onze clubkas.
Alle stemmers . . . BEDANKT!!!

Agenda:
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 7 december
Zondag 8 december
Zondag 22 december
Woensdag 24 december
Donderdag 30 januari
Zaterdag 14 maart 2020
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: Kerstmarkt in De Beuk
: 14.00 uur concert in Swalmen
: Kerstconcert in c.c. De Beuk
: 22.00 uur Nachtmis
: Jaarvergadering
: 15.30 uur Bevrijdingsfeest:
‘Music for Freedoom’

Nieuwsbrief Posterholts Gemengd Koor - jaargang 1 / nr. 03 - november 2019

Jaargang 1 / nr. 03

Nieuwsbrief van Posterholts Gemengd Koor

november 2019
2019

Nieuw lid: Debby Evers

(Peter Golsteijn)

Februari 2019

Vertel eens: waar kom je vandaan?
In 1959 ben ik in Breda geboren en heb daar tot mijn 19e gewoond. Ik volgde een
opleiding als microbiologisch analiste, maar daar was in Brabant weinig vraag naar.
Ik ben toen naar Amsterdam verhuisd en ben 12 jaar werkzaam geweest bij het VU academisch ziekenhuis
(Nu: VU-AMC). Ik wilde echter verder met mijn andere interesse: chemische technologie. Omgeschoold, maar dat
moest natuurlijk in de avonduren gebeuren.
Nadat ik hiervoor was geslaagd heb ik 20 jaar in de petrochemische industrie gewerkt bij een ingenieursbureau in
Den Haag (met Shell als grootste klant). Dit betekende pendelen tussen Amsterdam en Den Haag. In 2012 kon
(eigenlijk moest) ik gebruik maken van een afvloeiingsregeling en stopte met werken.
Ben je getrouwd en heb je kinderen?
Ik heb mijn man, Marcel Scholte, in 1980 leren kennen in Amsterdam, sindsdien zijn we samen en in 2004 zijn we
getrouwd. We hebben geen kinderen.
Hoe kwam je in Posterholt terecht?
Een vriendin is een jaar of 6 geleden vanuit het Brabantse Leende naar deze regio verhuisd. Toen ik daar een keer op
visite ging en de spoorwegovergang bij Linne overstak, overviel mij het gevoel: “hè, hè, heerlijk uit de drukte”.
Mijn man was eerst niet zo enthousiast, maar toch zijn we gaan rondkijken naar een huis. We hebben een open dag
van een makelaar bezocht en zijn uiteindelijk terecht gekomen bij ons huidige huis. Er moest en moet wel nog het
een en ander aan gebeuren. We hebben eerst enkele maanden op Posterbos gewoond. Nu wonen we met veel
genoegen op de Holsterweg 21.
Hoe begon muziek in je leven?
Slecht: ik kreeg al op de lagere school te horen: “Je kunt niet zingen”. Pas veel later, na een persoonlijk moeilijke
periode ben ik in 2004 begonnen met een opleiding: “Adem, stem en boventonen”. [zie: htps://borggroeneveld.nl/ ]
Met die achtergrond heb ik bij een Boeddhistisch centrum in Amsterdam jarenlang klankmeditaties gegeven, samen
met een klassiek geschoold zangeres en dirigente van 2 koren.
Hoe kwam je bij het PGK terecht?
Op een gegeven moment had ik het gevoel: ik wil weer iets met mijn stem. Rond die tijd kwam Nic Schoonbrood met
lootjes van het PGK aan de deur en we raakten in gesprek…
Wat is na ongeveer een half jaar je eerste indruk?
Een vriendelijk koor met zorg voor elkaar. Ik voel me daar wel in thuis.
*) Wat is boventoonzang?
Boventoonzang bestaat uit een zeer verfijnde articulatie van klinkers, waardoor de boventonen hoorbaar
worden als quasi zelfstandige fluittonen. Afhankelijk van de mondstand gaan er bepaalde boventonen
meeklinken, die we automatisch als vocalen (klinkers) herkennen.
Als je op één toon bijvoorbeeld de klinker u zingt, kun je al vrij gemakkelijk een wat scherpe fluittoon als
boventoon in deze klank ontdekken. Verander je deze u heel langzaam in een oe, dan zal je horen dat de klank
donkerder wordt en de boventonen dus lager. Ga je langzaam van de u naar de i, dan merk je het
tegenovergestelde. In principe is het mogelijk om bij alle klinkers boventonen te horen.
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