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Nieuwe Ooststellingwerver

Dat gebeurde in het Stellingwerf Col-
lege. De koren wilden iets terug

doen voor de gemeenschap, als be-
dankje omdat ze tijdens de corona-
crisis financiële steun ontvingen
van de provincie. Ook de ‘vrienden
van de popkoren’ waren uitgeno-
digd. Tijdens het concert wisselden
de twee koren elkaar af en werden
tussendoor korte sketchjes opge-
voerd. Dit concert had de titel ‘A-
Mee-Zing Journey’, dus waren er ook
verschillende meezingnummers,
waaraan het publiek meedeed. Dat

alles onder leiding van dirigente
Hinke Jelsma. Zij kwam in 2020 bij
de koren.

Op afstand
,,Het was een vreemde tijd van lock-
downs en afstand houden. We repe-
teerden in de zaal van Het Anker op
afstand van elkaar. Ik maakte toen
een arrangement van het nummer
‘Uncharted’ van Kensington. Dat
gaat over een ‘niet in kaart gebracht

gebied’. Zo voelde die periode ook
voor ons: onzeker, onduidelijk, wat
mag wel, wat mag niet. Het nummer

paste daar perfect bij. We hebben het
ons in die kerkzaal helemaal eigen
gemaakt.”

Nieuwe aanwas
Tijdens de coronaperiode konden de
koren minder repeteren en stopten
diverse koorleden. ,,We zijn erg blij
dat we nu weer gewoon kunnen re-
peteren en optreden. Gelukkig zien
we nu ook weer nieuwe aanwas”, al-
dus voorzitter Gert Ouderkerken.

Popkoren geven meezingconcerten

LOURENS LOOIJENGA

OOSTERWOLDE pop- en musicalko-
ren Just4Fun en 4everFun uit Oos-
terwolde gaven zaterdag twee con-
certen voor een kleine tweehon-
derd vrijwilligers en mantelzor-
gers uit de gemeente
Ooststellingwerf.

‘We wilden
iets terugdoen
voor de
gemeenschap’

De beide koren samen op het podium in het Stellingwerf College. FOTO ANNE WESTERHOF

■Vrijwilligers en mantelzorgers genieten van optredens Just4Fun en 4everFun

Vertegenwoordigers van de lokale
politieke partijen en deskundigen
worden geïnterviewd door Joke de
Boer en Jan Berend van Elp. Ook
wordt er gediscussieerd over actuele
onderwerpen.

Om de afstand van bewoners tot
de politiek te verkleinen zendt Odrie
de live-uitzendingen uit op wisse-
lende locaties. De eerste uitzending
komt vanuit Kunstcafé Appelscha
en staat voor een belangrijk deel in

het teken van de armoede. Aanwezig
zijn onder andere een huisarts uit
Appelscha, een vertegenwoordiging
van de voedselbank Ooststelling-
werf en Humanitas, de gemeente en
welzijnsorganisatie Scala. Ook poli-
tieke partijen schuiven aan.

ODRIE-Politiek wordt maande-
lijks op de eerste zaterdag van de
maand tussen 12.00 en 14.00 uur li-
ve gemaakt. Rond 12.30 uur is een
vaste rubriek met een actuele co-
lumn van Henk Kroese uit Langedij-
ke.

Het nieuwe politieke programma
is volgens Odrie de opvolger van
‘Oosteinde uitgelicht’.

Odrie start met nieuw
politiek programma
OOSTERWOLDE De lokale omroep
Odrie start zaterdag 5 november
het nieuwe radioprogramma
‘ODRIE-Politiek’.

De schilderijen zijn nu nog eigen-
dom van de gemeente. Stichting No-
bilis zet zich onder andere in voor
prentkunst uit Nederland uit de 20-
ste eeuw. De stichting heeft al een
aantal werken van Sierd Geertsma in
haar bezit. ,,Het is mooi dat de collec-
tie van stichting Nobilis nu uitge-
breid wordt met deze vier indruk-
wekkende schilderijen. Dit geeft de

schilderijen naast hun individuele
betekenis, een grotere betekenis
binnen een groeiende collectie”, al-
dus wethouder Verhagen.

Beeldend kunstenaar Sierd
Geertsma (1896 – 1985) was tot in de
jaren zestig de enige professionele
beeldend kunstenaar van Ooststel-
lingwerf. Hij heeft in diverse tech-
nieken getekend en geschilderd en
over verschillende onderwerpen.

Na zijn overlijden is het meeste
werk overgebracht naar museum
Drachten. De erven van Geertsma
vinden het belangrijk dat het werk
wordt verzameld en getoond, ook in
Ooststellingwerf.

Er worden vier schilderijen aan de
stichting geschonken. Deze schilde-
rijen werden ooit van de gemeente
via een BKR-regeling. Tot de over-
dracht hangen ze nog in verschillen-
de vergaderruimten in het gemeen-
tehuis. Het gaat om ‘Steven en Ant’
(olieverf op board), Duinlandschap
(tekening krijt), Onraad (tekening
krijt en pastel) en Zonder titel (land-
schap jeneverbes) een tekening met
kleurpotlood. De schilderijen zijn
vanaf 16 november samen met an-
dere werken van Sierd Geertsma te
bezichtigen in het centrum van
Prentkunst van Nobilis aan het Zui-
deinde 26b in Fochteloo.

Gemeente schenkt schilderijen
Sierd Geertsma aan stichting Nobilis
FOCHTELOO Wethouder Esther Ver-
hagen draagt woensdag 16 novem-
ber vier schilderijen van kunste-
naar Sierd Geertsma over aan stich-
ting Nobilis. Dit gebeurt op verzoek
van de stichting.


