Regio bijeenkomst in Erica.

Vroeg uit de veren om de reis naar Erica te maken, waar we de bijeenkomst hadden in het
“Schienvat”.
De locatie waar het piratenkoor de Stormvogels hun repetitie ruimte ook hebben. Ik was vroeg
genoeg om de koren te ontvangen en maakte ondertussen kennis met de bediening en beheerder
van het gebouw. De zaal zag er geweldig uit en een geweldige ruimte met podium. Het duurde niet
lang of het bestuur en de eerste koren melden zich al aan. Ook de Waddenwichter uit Pieterburen
verschenen op deze regio bijeenkomst. Ze hadden natuurlijk een wereld reis gemaakt. Hierbij wil ik
dan ook aangeven dat een regio bijeenkomst bedoeld is voor koren uit die regio waar we de locatie
als middelpunt hebben en daarom heen de koren uitnodigen. In dit geval was het dus Erica en
bedoeld voor de regio Overijssel en het zuiden van Drenthe. Een volgende regiobijeenkomst zal dus
ook noordelijker gehouden worden waarbij de koren uit het noorden worden uitgenodigd.
Ondertussen waren de koren binnen en genoten we van de
heerlijke koffie welke klaar stond of thee voor de mensen die
liever thee hadden. Ook waren de heren Braam en Raterink
aanwezig en waren we met een ruim 50 mensen aanwezig.
De voorzitter, Kees Driesprong heette ons allen hartelijk
welkom en opende de vergadering, waarbij de BUMA,
STEMRA en FEMU bepraat werden en ook punten over de
bezoldiging van een dirigent en wat daardoor zoal;
belastbaar is en wat niet. Daarna kwam de heer Braam aan

het woord en vertelde ons over het verzekeren en de aansprakelijkheid, waarbij je eigenlijk te allen
tijde zelf verantwoordelijk bent, mits je aan kunt tonen dat er een andere verantwoordelijke is.
Uiteraard kwamen er vragen, die door de heer Braam zonder problemen naar aller tevredenheid
beantwoordde. Een morgen is dan zo maar weer om en begonnen we aan de lunch en goed gevulde
soep naar keuze. Dit ging er allemaal prima in, en vond goede afname. Met Hans Groenendal was
afgesproken dat het koor de Stormvogels een paar nummers voor ons zouden spelen. En zowaar het
bijna volledige piratenkoor en dirigente J. Riesenbos verschenen ten tonele. Het laatste nummer
gingen de toeschouwers bijna uit hun dak. Het koor speelde het nummer “ Let,s sail away” en onder
luid applaus nam het koor afscheid van de mensen wat een ieder eigenlijk jammer vond. Stormvogels
hiervoor hartelijk dank. Daarna gingen we met de vergadering verder en werd er nog gesproken over
het wereld erfgoed en de toevoeging van het zingen van shanties aan de wereld erfgoedlijst. Daarna
bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en werd namens het bestuur van Shanty
Nederland nog een drankje aangeboden. Uiteraard een woord van dank naar de beheerder en
personeel van het “Schienvat” voor de goede zorgen een ook een woord van dank aan het koor
Wrakhout wat tijdens deze vergadering uitlegde hoe zij een schoolproject doen. Natuurlijk niet te
vergeten een woord van dank aan het piratenkoor Stormvogels voor hun geweldig optreden waarbij
een vrouw aan het roer staat. Een echte Bloody Mary die zich thuis voelt tussen de piraten. Daarna
keerde een ieder huiswaarts, in afwachting voor een volgende regio bijeenkomst verblijf ik,
Klaas Dijkhuis

Met dank aan Piratenkoor de Stormvogels voor hun gastvrije ontvangst in hun oefenruimte.

