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Jubileumeditie 20171927 - 2017 8 april 2017

27 april 1927
Dit is een speciale uitgave van
het programmaboekje
ter ere van het 90-jarig jubileum
van Prins Hendrik Scheemda

Eerste editie
SCHEEMDA: vandaag is het 
jaarlijks Aprilconcert van de 
CMV Prins Hendrik te Scheemda. 
Neemt u dit programmaboekje 
vooral mee naar huis. 

The Prins Hendrik Times

90-JARIG JUBILEUM
Prins Hendrik viert verjaardag met speciaal Aprilconcert

In 1926 wordt het idee opgevat om 
in Scheemda een muziekvereniging te 
beginnen. Dhr. Filippus Appeldorn en 
dhr. Albert Roemeling proberen leden 
te werven voor hun nog op te richten 
vereniging. Op 8 februari 1927 wordt een 
vergadering gehouden in Café Meijer, 
waarna op 27 april wordt overgegaan 
tot de officiële oprichting van de 
vereniging. Als naam wordt gekozen 
voor ‘Prins Hendrik’, vernoemd naar 
Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van 
Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), de 

echtgenoot van Koningin Wilhelmina. 
De eerste dirigent is dhr. J. Berghuis 
uit Midwolda en zo is de oprichting 
van de Christelijke Muziekvereniging 
Prins Hendrik een feit. PH houdt zich 
voornamelijk bezig met rondgangen 
en concerten in Scheemda en de regio. 
Zo geeft het orkest ieder jaar een 
Nieuwjaarsconcert, en komt de hele 
vereniging bij elkaar op het traditionele 
Aprilconcert. Ook zijn we te zien 
tijdens de intochten van verschillende 
wandelvierdaagses in de regio. De 

vereniging kent vele hoogtepunten zoals 
deelname aan het concours in Coevorden 
(1972) en het Wereldmuziekconcours 
in Kerkrade (1978), deelname aan de 
aubade op paleis Soestdijk (1987) en 
recentelijk nog het behalen van het 
Europees kampioenschap pompon 
in Tsjechië (2011) en het Nederlands 
kampioenschap op het Open 
Nederlands Fanfare Kampioenschap 
in 2016. We hopen nog vele mooie 
activiteiten en prijzen aan deze lijst toe 
te mogen voegen! 

Een jaar vol activiteiten voor het hele dorp
CMV Prins Hendrik Scheemda

W W W. P R I N S H E N D R I K S C H E E M D A . N L
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90 jaar Prins Hendrik
VAN DE VOORZITTER

Robert Vos, voorzitter:
voorzitter@prinshendrikscheemda.nl
+31 6 523 96 96 0

Ellen Riechelman, secretaris:
secretaris@prinshendrikscheemda.nl 
+31 597 59 13 20

Linda Lutjeboer, penningmeester:
penningmeester@prinshendrikscheemda.nl
+31 6 30 64 67 02

Bezoek onze website
prinshendrikscheemda.nl

Wie is Dani?
Ik ben Dani van Kruistum en ik ben 19 jaar 

oud. Sinds januari 2015 ben ik dirigent bij de 
percussieband Prins Hendrik, en geef ik de 
leerlingen les. Toen ik hier in dienst kwam had 
ik nog geen ervaring als dirigent of leraar. Ik wil 
daarom de vereniging bedanken voor deze kans 
en in het bijzonder de toenmalige voorzitter, Fré 
Zondag, om mij aan te nemen. 

Afgelopen januari ben ik afgestudeerd 
hoofdvak drums, met een versneld traject, Ik ben 
geslaagd met een 9+. Verder ben ik sinds april 
2015 met heel veel plezier drummer bij de band 
DiepTriest. Ook ben ik in 2015 dirigent geworden 
van de malletband In Corpore te Wagenborgen, en 
ook hier geef ik de leerlingen les. 

Samen met mijn vader heb ik verder een eigen 
muziekschool opgericht (Slagwerkschool van 
Kruistum). Tevens ben ik eind 2016 ook aangesteld 
als muziekdocent bij de muziekvereniging 
Opwaarts te Uithuizen. 

Ik hoop nog vele mooie jaren bij Prins Hendrik 
mee te maken en dat we vooral veel plezier mogen 
hebben in het maken van muziek! 

Contact:

SCHEEMDA  Ik wil u van 
harte welkom heten op het 
jaarlijkse Aprilconcert van de 
Christelijke Muziekvereniging 
“Prins Hendrik” Scheemda.  Een 
speciale avond, in een voor PH 
speciaal jaar. Want op 27 april 
2017 bestaat deze fantastische 
vereniging 90 jaar.

In deze speciale editie van 
het programmaboekje zult u een 
aantal interviews tegenkomen met 
leden, dirigenten en instructrices. 
Verhalen over de vereniging van 
toen en nu en een stuk over ons 
projectfonds voor de aanschaf van 
nieuwe instrumenten voor het 
korps.

Naast de voor u bekende 
bijdragen van het korps, de 
percussieband en de verschillende 
twirlteams spelen vandaag ook de 
leerlingen van de blazersklassen 

van CBS Annewieke voor u. Wij 
hopen de leerlingen enthousiast 
kunnen maken voor een carrière 
in de muziek. Vanaf het schooljaar 
2017-2018 start Prins Hendrik ook 
een blazersklas op de brede school 
in Midwolda/Oostwold, waar ook 
leden van het orkest in betrokken 
worden om de muziekleraar 
en dirigent Wim Westerman te 
ondersteunen in zijn werk.

 Sinds het seizoen 2016- 
2017 spelen er alweer 3 nieuwe 
leerlingen in het A-orkest. Hier 
zijn wij erg trots op en we hopen 
dat ze nog heel lang bij ons mogen 
en willen spelen.

Ook ziet u dit jaar voor het 
eerst mini-twirl, een nieuwe 
groep hele jonge leden. Want ook 
hiermee kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Het blijkt wel weer: de 
jeugd heeft de toekomst, ook bij 
een vereniging als Prins Hendrik.

We zijn ook dit jaar weer 
veel dank verschuldigd aan 
onze sponsoren. Mede door hun 
bijdrage kunnen wij elk jaar een 
concert als dit organiseren. 

Rest mij nog om alle 
deelnemers heel veel succes en 
jou en u veel plezier te wensen bij 
ons Aprilconcert ter ere van ons 
90-jarig jubileum.

       Robert Vos
       Voorzitter
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Geboren en getogen in een piepklein 
dorpje in Friesland, midden tussen 
de Friese meren. Een voetbal- en 
tafeltennisclub maakten deel uit van 
de lokale ontspanning. 

Maar daarnaast was en is er nog 
steeds een prachtig fanfareorkest. 
Als 10-jarig mannetje kwam ik in dit 
orkest terecht als slagwerker. Van de 
toenmalige dirigent Gerrit Heeringa, 
en natuurlijk de slagwerkdocenten Jan 
Spoelstra en Arjen Oosterhout heb ik 
ontzettend veel geleerd op muzikaal 
gebied. 

Na jaren te hebben rondgedoold en 
niet wetend wat ik nu precies wilde ben ik 
gaan studeren aan het conservatorium 
in Groningen. Daarnaast volgde ik 
nog vele masterclasses in Berlijn en 
Amsterdam.

Tijdens en na mijn studie ben 
ik 12 jaar remplaçant slagwerker 
bij het Noord Nederlands Orkest 
geweest en verder nog bij vele andere 
orkesten waaronder de Johan Willem 
Friso Kapel, Het Metropole Orkest, 
de Nederlandse Reis Opera en de 
Hoofdstad Operette.

In 1996 maakte ik mijn debuut 
als dirigent, en kwam in 2001 bij het 
fanfareorkest van muziekvereniging 

Prins Hendrik Scheemda terecht. 
Een orkest met coryfeeën zoals Harm 
Frans Drent, Wiepko Tuin, Edsko 
Meijer, Koos en Dora Smit en Hendrik 
Janssens.

Hier raakte ik steeds meer bekend 
met de Groningse taal, onder meer 
door de befaamde uitspraak: “wacht 
eem mienjong, aine, twije, drije, vare”.

Tegenwoordig een wat meer jeugdig 
orkest, maar zeker niet minder. Gezien 
de resultaten van de afgelopen jaren 
en het enthousiasme van de leden is er 
allesbehalve sprake van stagnatie.

Ik ben er bijzonder trots op dat ik 
van dit prachtige orkest dirigent mag 
zijn.

Ontmoet Gosse Reijenga
“Ik ben er bijzonder trots op dat ik van dit prachtige orkest dirigent mag zijn”
Gosse Reijenga
Dirigent Orkest
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Op 17 december 2016 zijn er door 
de twirlsters meerdere kampioenstitels 
behaald tijdens het Nederlands 
Kampioenschap te Waalwijk! Het duo 
showtwirl Nienke en Syrin met als 
thema Sjakie en de Chocoladefabriek 
behaalde een 1e plaats en is daarmee 
Nederlands Kampioen! Het team 
Juvenile (Gwen, Arwen, Nienke, Yindi, 
Kiki, Alisa, Yvonne, Elianne en Syrin) 
met als thema Rio behaalde daarnaast 
een 2e plaats! Syrin Gremmer behaalde 

verder een 1e plaats en werd daarmee 
Nederlands Kampioen Solo Artistiek. 
In het Technisch programma niveau 
2 behaalde Allinde een 2e plaats, en 
haalde Dominique op niveau 1 een 3e 
plaats. Het duo Artistiek Nina en Elma 
behaalde verder een mooie 6e plaats. 
Alle kampioenen hebben zich geplaatst 
voor deelname aan de Champions 
Trophy op 4 februari in België om 
Nederland te vertegenwoordigen. Een 
prachtige prestatie!

Victory again!
KNMO Waalwijk
OldambtNu.nl

NK Showtwirl Almere 
OldambtNu.nl

Het duo Nienke Drent en Syrin 
Gremmer van Prins Hendrik 
Scheemda is 11 maart jl. Nederlands 
Kampioen geworden tijdens het NBTA 
NK Showtwirl in Almere. 

Ze wisten in hun categorie juvenile 
showtwirl met hun routine ‘Sjakie en de 
Chocoladefabriek’ de jury te overtuigen 
en behaalden het hoogst aantal punten. 

Het EK vindt ook plaats in de 
topsporthal van Almere, op 6,7 en 8 
oktober van dit jaar. Ter voorbereiding 
op dit EK zullen Nienke en Syrin 
verschillende bondstrainingen volgen 
onder leiding van de NBTA bondscoach 
Marije Voets. Uiteraard gaan trainsters 
Carla Ulenreef-Possel en Carin 
Gremmer met het duo mee. 

Op 10 december 2016 is tijdens 
het NK Twirl NBTA te Almere het 
Pomponteam Junior van Prins 
Hendrik voor de vierde keer 
Nederlands Kampioen geworden. Het 
pomponteam, bestaande uit 17 meiden, 
combineert dans en het gebruik van 
pompons met elkaar. Met hun show 
met als thema ‘Jungle’ stonden ze te 
stralen op de vloer en hebben ze 73 
punten weten te behalen. Hiermee 
hebben ze het andere team met als 
thema ‘Sport’ weten te verslaan.

Nederlands Kampioen!

Pomponteam PH 
prolongeert NK- 
titel in Almere
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Jij bent één van de weinige leden 
die drie onderdelen van Prins 
Hendrik beoefent: fanfare, twirl 
en pompon. Hoe is dat? 
Ik vind het heel leuk en gezellig. 

Hoe lang speel je al bij het 
orkest? 
Ik speel nu 2.5 jaar bugel en zit nu een 
jaar bij het orkest. Elke donderdag 
speel ik van half 8 tot half 9 mee met 
het orkest. 

Wat is je leukste herinnering aan 
het orkest? 
Mijn leukste herinnering is het 
Nieuwjaarsconcert van afgelopen 
januari. 

Hoe vond je het om mee te spelen 
aan zo’n groot concert? 
Ik vond het wel erg spannend, maar 
ook heel leuk. Ik vind het erg leuk om 
in het orkest te spelen. 

Daarnaast train je mee met het 
pomponteam. Hoe lang doe je 
dat al? 
Sinds de zomervakantie van 2016 
train ik mee met het pomponteam. 

Afgelopen december deden jullie 
mee aan het NK in Almere, hoe 
vond je dit? 
Ik vond het heel erg leuk om mee te 
doen met het NK. Wij deden een jungle 
show en zijn toen eerste geworden. 

Wat ontzettend knap! Hebben 
jullie daarna aan nog meer 
wedstrijden deelgenomen? 
In februari deden wij mee aan de 
Champions Trophy. Dat was een 
wedstrijd in België en zijn toen ook 
eerste geworden met 78 punten. 

Wat super goed van jullie! Is er 
nog iets wat je kwijt wil over het 
pomponteam? 
Ik vind dat wij een heel leuk en gezellig 
team hebben. 

Tot slot doe je ook nog aan 
twirlen. Hoe lang beoefen je dat 
al? Ik zit nu 6 jaar op twirlen. 
Dat is al wel heel lang. 

Dan heb je vast al wel veel shows 
gehad met je team! 
Ja klopt. In het begin hadden wij 
een elfenshow en een show met het 
thema ‘’Sjakie en de chocoladefabriek’’. 
Daarna gingen wij met de show 

Frozen voor het eerst naar 
wedstrijden. Nu hebben wij een show 
met het thema Rio. 

Wanneer train je voor die shows? 
Elke vrijdag train ik samen met mijn 
team. Carla is onze trainster. Eerst 
train ik met mijn team van 5 uur tot 6 
uur, en daarna nog voor mijn solo.

Door Karin Bos
Instructrice Mini-Twirl

Interview met Yvonne Brinkman van 11 jaar
“Ik vind dat wij een heel leuk en gezellig team hebben”

Dus je hebt ook nog een solo. Hoe 
vind je dat? 
Ik vind het leuk om een solo te hebben 
omdat je dan op wedstrijd eigen 
punten krijgt. Maar met het team 
dansen vind ik ook heel leuk. 

Dankjewel voor je interview 
Yvonne. Wij wensen jou nog heel 
veel plezier bij Prins Hendrik!
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Mijn naam is Susan Drent-Kroeze en 
als ik ga terugrekenen mag ik nu ook al 
ongeveer 29 jaar deel van Prins Hendrik 
uitmaken. Hoe het allemaal is begonnen? 
Op ongeveer 7-jarige leeftijd ben ik lid 
geworden van de muziekvereniging. 

Toen ik net begon was Trijnie Jager- 
Kamminga onze instructrice. Zij gaf toen 
les aan de beginners op donderdagavond 
en de iets oudere meiden op vrijdagavond. 
Ik mocht op beide avonden komen kijken 
en werd bij de vrijdag ingedeeld (ik weet 
nog hoe trots ik was, ik was gelijk bij de 
“gevorderde” meiden ingedeeld!). 

Ik leerde dansen en daarbij ook een 

baton gebruiken. De tijd dat we met 
de hele vereniging naar Soestdijk zijn 
geweest heb ik net niet mee gemaakt, 
maar ik weet nog wel dat we wedstijden 
op het veld hadden in Siddeburen om 
daarna met de hele vereniging defilé 
te lopen met heel veel publiek aan de 
zijkant. Natuurlijk deden we destijds 
ook al mee aan de avondvierdaagse in 
Winschoten. Hier keek ik als klein meisje 
ook altijd naar uit. En dan hadden we 
natuurlijk ook het jaarlijks concert met 
de hele vereniging. 

Na een aantal jaren stopte Trijnie en 
met een kleine tussenpoos kwam Wilma 

Bijl uit Veendam ons lesgeven. Van de 
jongere majorettes waren er nog veel, 
maar van de groep waar ik bij hoorde 
waren er helaas nog maar twee personen 
over: Carin Gremmer en ik. Men besloot 
dat Carin en ik verder zouden gaan als 
majoretteduo. Vanaf ongeveer 12-jarige 
leeftijd begonnen we hiermee. We 
leerden veel nieuwe twirltechnieken, 
verschillende soorten balletpassen en 
kregen onze eerste duoshow. De show 
werd gemaakt op instrumentale muziek 
en er werden verschillende muziekjes aan 
elkaar gezet. Dit gebeurde natuurlijk in 
die tijd op een casettebandje. De muziek 

ONFK 2016 Drachten
Op 8 april was er in Drachten het 

jaarlijks terugkerende Open Nederlands 
Fanfare Kampioensschap. Hieraan deed 
het korps mee met het nummer “Homage, 
Variations on a Theme in Ancient Style” 
van Jan de Haan onder leiding van Gosse 
Reijenga. Met 90 punten is Prins Hendrik 
Nederlands Kampioen geworden in de 4e 
divisie. De winst van de 4e divisie heeft 
ervoor gezorgd dat Prins Hendrik te vinden 
is op iTunes en Spotify met het nummer 
‘Homage’. Ook is de uitvoering en de 
prijsuitreiking te vinden op YouTube. Via 
het kanaal van het ONFK of via het kanaal 
van Prins Hendrik kun je nog nagenieten. 
Dat hebben wij ook gedaan: bij terugkomst 
in Scheemda hebben wij deze fantastische 
prestatie gevierd bij Café de Haven.

Interview met Susan: “90-jarig jubileum. Wat een prestatie!”
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mocht ongeveer 2,5 minuut duren en 
hier werd dan een show op gemaakt. 

Met deze show bezochten we 
verschillende majorette/ twirlwedstrijden 
in het noorden. Deze vonden plaats 
in sporthallen en de shows werden 
gejureerd. Aan de hand van de punten die 
we kregen hadden we een derde, tweede 
of eerste plaats. Op deze manier met 
majoretten/twirl bezig te zijn was heel 
anders dan de wedstrijden of marsen die 
we in Siddeburen op het veld hadden. We 
hebben dit lang vol gehouden, want we 
hadden er lol in en werden steeds betere 
twirlers. Voor zover ik me kan herinneren 
hebben we twee keer op de voorrondes 
van de Nederlandse Kampioenschappen 
gestaan, maar hebben we toen helaas nooit 
een echt Nederlands Kampioenschap 
mogen twirlen. 

Rond mijn twintigste ben ik gestopt. 
Ik kreeg een baan, waardoor ik altijd later 
in de les kwam en lesstof moest inhalen. 
Ook ging ik samenwonen en na veel 
wikken en wegen was dit toen voor mij de 
beste keuze. 

De hechte vriendschap met Carin, die 
tijdens ons duoschap is ontstaan, is altijd 
gebleven. Zo was het ook zo, dat ondanks 
dat ik gestopt was met twirlen en Carin 
inmiddels het lesgeven van Wilma had 
overgenomen, ik elk jaar nog meeging op 
twirlkamp als begeleidster. 

Elk jaar werd er een thema bedacht 
en sliepen we met z’n allen in een 

kampeerboerderij. Van bling-bling tot 
cowboys en indianen. Het was en is elk 
jaar een feest. Ook als de oudste groep 
twirlsters iets leuks had werd ik vaak wel 
een keer meegevraagd. Zo bleef ik toch 
altijd betrokken bij de vereniging.

Na de geboorte van onze beide 
dochters kwam Carin op een avond 
bij mij en vertelde ze dat ze graag een 
pomponteam op wilde richten. Eigenlijk 
had ik nooit gedacht dat ik weer lid zou 
worden van de muziekvereniging, maar 
ik werd erg enthousiast gemaakt door 
Carin en wilde er graag bij horen. 

In december 2007 was het zover. 
We zijn begonnen met 30 enthousiaste 
meiden tussen de 15 en 30 jaar. Wat een 
mooie shows heeft Carin voor dit team 
gemaakt en wat een gezellige en leuke 
groep meiden hadden we. We gingen met 
z’n allen vele wedstrijden bij langs. We 
bleven niet alleen in het Noorden maar 
trokken door het hele land, omdat daar 
een aantal andere Pomponteams waren 
en we tegen elkaar konden strijden. Elke 
keer de vloer op om onze show te laten 
zien vond ik super. 25 tot 30 meiden, en 
wat een power!

Met het Pomponteam zijn we 
Nederlands Kampioen geworden, 
en daarna mochten we Nederland 
vertegenwoordigen op het EK in Kroatië 
in 2011. Om dit te kunnen realiseren 
hebben we met de hele vereniging acties 
op touw gezet om geld in te zamelen. 

Ik zie mezelf nog auto’s wassen op het 
Vredenhoventerrein in Scheemda, maar 
wat was het EK geweldig! Ik had dit voor 
geen goud willen missen. 

Toen onze oudste dochter Nienke 5 
jaar was is ze ook lid geworden van de 
muziekvereniging. Wat overbodig is om 
te vermelden is dat ze uiteraard bij de 
mini twirlers is gegaan. 

De oudste dochter van Carin, Syrin zat 
op twirl in Stadskanaal. Al snel hadden 
we bedacht dat het toch wel erg leuk zou 
zijn om van deze twee meisjes een duo te 
maken. Syrin kwam op les in Scheemda 
en op zaterdag ging ik met Nienke naar 
Stadskanaal, waar Carin een show voor 
hen in elkaar had gezet en deze werd 
dan geoefend. Natuurlijk gingen we ook 
met ze naar wedstrijden. Ze hebben hier 
veel lol in en wij natuurlijk ook. Op dit 
moment gaat dit nog steeds zo.

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en 
zitten ook onze andere meiden op twirl; 
Manon, Jaël en Aimée. Deze drie zie ik 
over een aantal jaren ook aan wedstrijden 
meedoen. 

Na 7 jaar ben ik gestopt met het 
Pomponteam, maar ben nog steeds 
betrokken bij de vereniging door mijn 
dochters. 

Nu ik mijn hele verhaal opgeschreven 
heb ziet u dat de vereniging mij heel veel 
mooie dingen gebracht heeft, en ik zeg 
dan ook: op naar het 100 jarige Jubileum. 
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Programma
1. Opening           Allen

2. Fanfare And Flourishes   James Curnow    Orkest

3. Hallelujah     Frank Bernaerts    Orkest/MiniTwirl
  L. Cohen, A. Burke & J. Buckley      Twirlteam Senior

4. Fifteen Years Agogo   Jan Schipper    Percussieband
 

5. Happy     Frank Bernaerts    Orkest
  Pharrell Williams         Peewee

6. The Wiz           Preteen

7. Allegria     Charles van Zanten   Percussieband

8. España cañí    Jos Hanniken    Orkest
  Pascual Marquina Narro

9. Maya de Bij          Mini Twirl

10. Gonna Fly Now    Albert Dam     Orkest
  Bill Conti    Perc.  Dirkjan van Groningen  Percussieband

11. One Moment In Time   Frank Bernaerts    Orkest/Peewee
  Whitney Houston         Juvenile/Preteen
             Senior/Pompon

12. Happy Feet     Jan van Kraeydonck   Orkest
  

13. Gangnam Style    Frank Bernaerts    Orkest/Preteen
  PSY           Juvenile

PAUZE
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De eerste jaarvergadering van de 
Christelijke Muziekvereeneging “Prins 
Hendrik” gehouden op 28 september 
1936 in het lokaal van Christelijke 
Belangen te Eexta.

Deze vergadering werd door de 
erevoorzitter Ds. Bijlsma met gebed 
geopend. Verslag van de sicretaris 
over het afgelopen jaar. 

Verslag van de penningmeester. De 
inkomsten bedroegen ƒ 258,69. De 
uitgaven bedroegen ƒ 218,01. Dus een 
batig saldo van ƒ 40,68. De boeken 
werden inmiddels door A. Roemeling 
en A. Mulder nagekeken en in beste 
orde bevonden. Er werd besloten aan 
de heer Amersken ƒ 15,- gulden en aan 
mevrouw Mellema ƒ 5,- gulden af te 
lossen. 

Ook zou een rondgang door het dorp 
worden gehouden. In de pauze werd 
koek gegeten en koffie gedronken en 
werden we getracteerd op een sigaar. 

Na de pauze werd overgegaan tot de 
Bestuursverkiezing welke onveranderd 
bleef. Er werd besloten naar het 
concours te gaan op Hemelvaartsdag 
in Ter Apel. Het bestuur nam op zich 
een regelement te maken . De directeur 

werd van ƒ 2,50 naar ƒ 3,- verhoogd. 
Voorgedragen werd er door de heeren 
H. Steenhuis, Tj. Roemeling, M. Tuin 
em Ds. Bijlsma. De heer Prins speelde 
nog een stukje op het orgel. 

Den Tweede Kerstdag zou er een 
uitvoering worden gehouden in het 
Hotel Burema waarvan Ds. Bijlsma 
de leiding op zich nam. Voor de 
Feestcommissi werden benoemd 
Prins, Steenhuis, Maathuis, Jansens 
en Blokzijl. 

Er werden nog wat moppen vertelt. 
Het was reeds diep in de nacht toen 
de heer Prins deze vergadering sloot 
met dank aan God.

De Voorzitter
A. Roemeling

Alg. Adjunct
J. Koolhof

Verslag van de eerste jaarvergadering in 1936

De Sicretaris
G. Blokzijl

Penningmeester
H. Steenhuis
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FOTO: Drumband Prins Hendrik 

In 1962 kwam ik bij 
de drumband. Wat bijna 
niemand weet is dat in die 
tijd de repetitieruimte voor 
de drumband een groot 
probleem was. We hadden geen 
vast onderkomen en het was 
altijd behelpen. De trommen 
gingen mee naar huis op de 
fiets of brommer en werden 
op maandagavond weer 
meegenomen. 

Zo repeteerden we o.a. in 
de timmerwerkplaats van 
Hassing aan de Molenstraat 
tussen de houtkrullen, in de 
grote graanloods van Van Wijk 
& Cats aan de Hogeweg en in 
het leegstaande pand van café 
Kraster aan de Diepswal. In de 
graanloods was het ’s winters 
stervens koud en repeteerden 
we met de jassen aan, maar in 
de korte pauze was het groot 
lol en deden we verstoppertje 
tussen de graanzakken. 

In het lege oude café 
namen we frisdrank mee en 
koffie in thermoskannen. 
Hier vierden we ook rond 5 
december Sinterklaasfeest 
met eigen gemaakte 
kadootjes. Hoe erbarmelijk de 
omstandigheden ook waren, 

we waren een leuke club met 
elkaar en hadden veel plezier.

Totdat ook de sloop van het 
café een einde maakte aan deze 
repetitieruimte. We wilden 
erg graag een vast (en warm) 
onderkomen. Uiteindelijk 
kwamen we terecht in een 
zaal van de Gereformeerde 
Kerk aan de Poststraat en daar 
hebben we jaren gerepeteerd. 

In 1975 werden lyra’s 
aangeschaft van de opbrengst 
van een kerstkaarten-actie. 

Op concoursen werden 
hoge punten behaald wat o.a. 
resulteerde in deelname aan 
het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade in 1978. (de reis werd 
gefinancierd met de opbrengst 
van een toiletpapieractie). 

Hoewel ik nu alweer zo’n 
27 jaar bij het orkest speel 
denk ik nog vaak terug aan die 
geweldige leuke jaren bij de 
drumband. 

Zonder drumband/ 
percussieband is het voor een 
muziekkorps niet mogelijk 
om op straat te spelen, omdat 
tijdens het lopen de marsen 
afwisselend moeten worden 
gespeeld. 

Het is ontzettend fijn dat 
ook dit onderdeel van ‘Prins 
Hendrik’ na 90 jaar nog steeds 
bestaat!

ALIE TRENNING - FEIKEN
SCHEEMDA

Drumband in de jaren 60
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Programma

14. In The Stone   Gilbert Tinner     Orkest
  Earth, Wind & Fire

15. Jungle           Pomponteam

16. Blaas Er Op Los!   Ivo Kouwenhoven    Blazersklas

17. A Few Good Men  Chris Brooks     Percussieband

18. Rio            Twirl Juvenile

19. Rood     Frank Bernaerts     Orkest
  Marco Borsato 

20. Eloise    J. de Kwant/M. Slingerland   Percussieband
  Barry Ryan

21. The Cup Song   Lou Fijten      Orkest/Peewee
  Anna Kendrick         Juvenille/Preteen

             Pomponteam
22. Played-A-Live     Etienne Houben     Percussieband
  Safri Duo

23. Belgian Paratroopers March Pieter Leemans     Orkest

  
24. P!nk            Senior Danceteam

25. Samba Tarole   Jan Schipper     Percussieband

26. Grease!    John Moss      Orkest/Peewee
             Juvenile/Preteen
             Pompon/Mini

27. Aan Mijn Volk   Johan Wichers     Allen
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Je vindt onze muziekvereniging ook op het internet! 

Op  www.prinshendrikscheemda.nl 

vind je alles over onze vereniging.

Neem eens een kijkje voor foto’s, sfeerverslagen en aankondigingen van onze 
optredens en concerten!

En ook jij kunt iets toevoegen aan onze site, door iets te schrijven in ons gastenboek.

Verder is Prins Hendrik nog steeds te volgen op 
Twitter, Facebook en YouTube, via de accounts:

twitter.com/PHScheemda             facebook.com/PHScheemda 

youtube.com/PHScheemda
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De Christelijke Muziekvereniging Prins 
Hendrik uit Scheemda heeft in het afgelopen 
jaar een groot aantal nieuwe instrumenten 
aangeschaft. Omdat een aantal trompetten, 
bugels en andere instrumenten aan 
vervanging toe waren heeft het korps van 
de vereniging samen met een aantal andere 
partijen maarliefst tien nieuwe instrumenten 
kunnen aanschaffen.

De nieuwe voorzitter van de vereniging, 
Robert Vos, is erg blij met de nieuwe 
aanwinsten. “Tijdens de repetities merk 
ik dat ons orkest stukken beter klinkt, en 
de muzikanten zijn ook duidelijk trots op 
de nieuwe aanschaf. Een aanschaf die we 
overigens nooit hadden kunnen doen zonder 
onze partners, zoals Stichting het Roode of 
Burgerweeshuis, Dorpsbelangen Scheemda, 
de NAM, de gemeente Oldambt, de Rabobank, 
de Emmaplein Foundation, het Prins Bernard 
Cultuurfonds, Hessels Zeefbanden, Vandinter 
Semo, GasTerra en Stichting Woudsend. Naast 
onze eigen inleg hadden we het zonder hen 
niet kunnen doen”.

“Met hulp van penningmeester Linda 
Lutjeboer - Haan, Rens Riechelman, oud-
secretaris Betty Feiken - de Groote en Jan 
Harkema hebben wij dit allemaal kunnen 
bewerkstelligen. Zonder hun inzet hebben wij 
dit project niet af kunnen ronden”.

De nieuwe instrumenten, naast trompetten 
en bugels ook een trombone, een Es bas, een 
sopraansaxofoon, een euphonium en een 
vibrafoon hebben al van zich laten horen 
op het geslaagde Nieuwjaarsconcert van 7 
januari. 

Daarnaast komen ze op een mooi moment. 
In 2017 bestaat de vereniging namelijk 90 jaar. 
“Een mooiere manier om het jubileumjaar in 
te gaan bestaat niet” aldus Vos. “We hopen 
dan ook dat nog meer mensen onze nieuwe 
instrumenten komen beluisteren tijdens het 
jaarlijkse Aprilconcert, dit jaar op 8 april, in 
de Eextahal te Scheemda”.

INVESTEREN IN 90 JAAR MUZIEK!
“Een mooiere manier om het jublieumjaar in te gaan bestaat niet”

prinshendrikscheemda.nl

MARTEN NAUTA
SCHEEMDA
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Het allereerste begin van 
pomponteam Explosion was in 2006, 
een proefles met maar liefst 40 meiden. 

Daarvan zijn er 35 gebleven en na 
een aantal wisselingen in het team 
was na drie jaar toch een vast team 
ontstaan van 32 meiden. 

In die eerste drie jaren is het team 
van beginner naar advance niveau 
gegaan, dit liet al zien dat het een 
fanatieke groep was. 

Een voorzichtige doelstelling was 
om na ongeveer 5 jaar te proberen het 
EK te halen. Tot onze schrik gebeurde 
dit al in het vierde seizoen!

In het begin van dat seizoen waren 
we gestart met onze themashow 
‘Kermis’. Tijdens de wedstrijden en 
bondskampioenschappen van (toen 
nog) de CBSD kregen we heel veel 
positieve reacties die al gericht waren 
op het NK. Dit was toch wel een NK-
waardige show met grote kans op een 
kampioenschap. 

Het team heeft heel hard getraind 
om deze mooie kermisroutine op het 
NK zo goed mogelijk te laten zien. Wat 
een enorme schrik toen we tijdens 
het intrainen zagen dat er nog een 
pomponteam was met het thema 
Kermis. Maar we stonden achter onze 
show en waren overtuigd van onszelf. 
Het team heeft op het NK alles gegeven, 
wat een teamwork: stralen en knallen. 
En wat een feest op de wedstrijdvloer! 
Het was enorm genieten en de fans 
(ouders, vrienden én leden van Prins 
Hendrik) gingen uit hun dak tijdens de 
show. 

De prijsuitreiking aan het eind van 

de Nederlands Kampioenschappen 
was zo spannend, onmogelijk om dit te 
omschrijven. Wat een bijzonder gevoel: 
hand in hand zaten we te luisteren 
naar de uitslag: Op de eerste plaats, 
Nederlands Kampioen en door naar 
het EK is Pomponteam Explosion! 

Ons team, het pomponteam van 
PH, het team dat nog maar drie jaar 
bij elkaar was maar al een heel hecht 
team was geworden, was kampioen 
geworden. Dik verdiend! 

Hierna volgde een drukke 
tijd: optreden bij TV Noord, 
trainen, sponsoracties, trainen, 
wedstrijden, sponsoracties, trainen, 
bondstrainingen met de Nederlandse 
twirlequipe en ga zo maar door. Met 
heel veel steun van de vereniging en 
alle lieve families en vrienden konden 
we op weg naar het EK in Tsjechië. 

Na een busreis van 13 uur kwam we 
aan in ons hotel waar we als topsporters 
werden behandeld. Mooie kamers, 
goed eten, de toerist uithangen in het 
dorp waar het hotel stond, zwemmen 
en natuurlijk ook trainen. Het EK 
duurde drie dagen en begon op de 
donderdag met de opening. Op vrijdag 
en zaterdag hebben we alle deelnemers 
van de Nederlandse twirlequipe 
aangemoedigd en tussendoor nog hard 
getraind om 100% vertrouwd op de 
vloer te staan. 

Op zondag zat de tribune vol met 
fans van alle meiden uit het team: 
familie en vrienden waren allemaal 
naar Tsjechië gekomen! Het team was 
klaar om te stralen en te knallen. 

Na een laatste speech van de 
bondscoach liep het Pomponteam met 
meer dan 100% vertrouwen de vloer 

op. 
Eén team één taak, dat was ons 

motto. We gingen ervoor met z’n allen, 
wat de uitslag ook zou zijn. Het doel 
was om met elkaar een hele goede 
show neer te zetten. 

Met steun van de andere 
Nederlandse deelnemers van de 
twirlequipe en de trouwe fans van het 
pomponteam is het meer dan gelukt, 
de show knalde op de vloer, en we 
konden we met een goed gevoel naar 
de prijsuitreiking. Wat de uitslag ook 
zou zijn, iedereen was tevreden met het 
optreden! 

De prijsuitreiking was uiteraard 
zenuwslopend, zouden we dan toch 
op het podium terechtkomen? Het 
hele team weer hand in hand: third 
place, second place and the first place 
and European Champion HOLLAND! 
Pomponteam Explosion, van PH uit 
Scheemda, wist de Europese titel te 
behalen. Ongelofelijk! 

Wat een feest, wat een mooie 
terugreis, wat een bijzonder onthaal in 
Scheemda met vuurwerk, alle mensen 
in het Oranje, de muzikanten van PH 
erbij, het was helemaal top! 

Een mooi Europees avontuur van 
het Pompoteam met als bekroning de 
felbegeerde titel: Europees Kampioen

Carin Gremmer
Instructrice Twirl/Pomponteams

Het Europees avontuur van Pomponteam Explosion!
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Cliff Richard
Op zaterdag 4 januari 2014, was het 

jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van Prins 
Hendrik. Na de pauze waren er zogenaamde 
‘special guests’, The Young Ones en Cliff 
Richard, om specaal voor het publiek ‘Livin’ 
Doll’ te spelen. Met Gosse Reijenga als Cliff, 
Robert Vos als Rick, Jan Harkema als Neil 
Pye, Eelko Haan als Mike en Xander v.d. 
Wal als Vyvyan Basterd speelden ze samen 
met het orkest die monsterhit uit 1986. Het 
idee van dit optreden had z’n oorsprong op 
een gezellige avond, na de repetitie, een 
half jaar voor het Nieuwjaarsconcert. De 
arrangementen werden geschreven, kleren 
gemaakt en gezocht en natuurlijk de vele 
repetities. Het eindresultaat is natuurlijk 
te vinden op ons YouTube kanaal. 

Schiermonnikoog
In 2014 ging de hele vereniging naar 

Schiermonnikoog om het Zang- en 
Muziekfestival Schiermonnikoog bij te 
wonen. Op deze prachtige dag deed het 
korps mee aan het festival waar ze het 
nummer ‘Pacific Dreams’ van Jacob de Haan 
speelde. In de concertzaal werd de fanfare 
aangemoedigd door de andere leden van 
de vereniging. Nadat het officiële gedeelte 
was afgelopen, lieten de pomponteams 
hun shows zien, waarna Prins Hendrik de 
eilandbezoekers en -bewoners trakteerde 
op een rondgang door het dorp. Na afloop 
gingen we met z’n allen nog uit eten bij de 
Gasterij Smits in Midwolda, aangeboden 
door de vereniging. Wat was het een 
geslaagde dag!
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Ook dit jaar is Prins Hendik weer veel te 
bewonderen op straat, ook buiten de gebruikelijke 
Dodenherdenking en het zomeravondconcert 
om. Te beginnen op 11 mei in Westerlee met een 
rondgang. Een week later is er al de intocht van 
de Avondvierdaagse in Vlagtwedde. In juni wordt 
het heel druk met op vrijdag 16 juni de intocht van 
de avondvierdaagse in Winschoten, op donderdag 
22 juni de vierdaagse in Delfzijl en op vrijdag 23 
juni zijn we te zien tijdens de avondvierdaagse van 
Stadskanaal. En na de vakantie lopen wij nog één 
keer in 2017 tijdens een rondgang in Scheemda op 
18 september. 

Prins Hendrik is weer vaak buiten te zien dit jaar
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BETTY FEIKEN - DE GROOTE
Dirigente B-orkest

De leerlingen van Prins Hendrik hebben 
altijd een belangrijke plaats ingenomen in de 
vereniging. In het begin, toen er nog geen Hafa- 
opleiding* was, werden ze individueel door 
meer ervaren muzikanten geholpen om hun 
instrument te leren bespelen. Toen de Hafa- 
opleiding aan de muziekschool werd opgestart, 
kwamen er veel leerlingen. Om het samenspel 
te bevorderen werd er een leerlingenorkest 
gevormd, waar de aanstormende muzikantjes na 
een jaar muziekles in mee konden spelen. Later 
werd dit leerlingenorkest omgedoopt tot het 
B-orkest. 

Naast de leerlingen speelden ook muzikanten 
uit het A-orkest mee, om de leerlingen zoveel 
mogelijk te laten ervaren hoe mooi het is om in 
groter verband muziek te maken. De leerlingen 
die nu bij Prins Hendrik spelen zijn inmiddels 
zo ver gevorderd dat ze niet meer spelen in het 
B-orkest maar tot de pauze meespelen in het 
“grote” orkest. En dat is het doel waarnaar 
gestreefd wordt, want dat is het allermooiste wat 
er is.

*De Hafa-opleiding is muziekonderwijs aan de 
muziekschool speciaal voor leden van muziekverenigingen.

Muziekmaken is leuk

Anekdotes uit de  
Accent van 1988

Wist u dat Fré Zondag samenwerkt 
met Pelleboer? (Destijds de weerman) 
Hij gebruikt zijn bas als regenmeter. Na de 
dodenherdenking op 4 mei in Westerlee mat hij 
30 mm......... 

Wist u dat “Prins Hendrik” veel 
bewondering oogst als zij op straat 
marcheert? In Westerlee was er zelfs een 
jongen die zó gefascineerd was door ons spel dat 
hij pardoes met fiets en al in de sloot belandde......

 
Het verenigingsblad “Accent” bestond 

van april 1988 tot april 2010.
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Ik ben Jeroen Bos, 20 jaar en woon 
in Scheemda. Ik speel al een geruime 
tijd bij de percussieband van Prins 
Hendrik, en daarnaast ben ik sinds 
vorig jaar bestuurslid en verzorg ik 
de communicatie met de lokale en 
regionale media. 

De percussieband is een hechte 
groep binnen Prins Hendrik. We spelen 
mee op het concert, en zijn aanwezig 
bij de optochten bij bijvoorbeeld de 

avondvierdaagses. Daarbij hebben we 
elk jaar een studiedag. Op deze dag 
zetten we de puntjes op de “i” om ons 
op het concert van de beste kant te 
laten horen. 

Het leuke aan de percussieband 
is dat je niet altijd op één instrument 
speelt. Persoonlijk vind ik het leukste 
om de bongo’s te bespelen. 

Het is van jong tot oud mogelijk om 
mee te spelen, dus kom gerust eens 
langs! 

Op 25 november 2017 geeft Prins 
Hendrik samen met Erwin de Vries een 
concert in het cultuurhuis “de Klinker” 
in Winschoten. Het voormalig bandlid 
van DeHeleboel zal in Winschoten 
ook nummers van z’n laatste CD ‘De 
Noodzoak’ uit 2016 ter gehore brengen. 

De Groninger tekstschrijver en 
zanger laat zich inspireren door 
Groningen, de Groningers en zijn 
leven. Veel liedjes heeft hij al op 
zijn naam staan. Hieruit vloeiden 
maarliefst acht albums voort: Riep veur 
Opnoame (1997), Haim (2001) (met 
zijn toenmalige band Deheleboel), Wie 

(2003), Aigenhaimer (2006) , Dichter 
in Mie (2008), Leef ‘t Leven (2011), 
De Tocht van de Noakende Zunderling 
(2014) en sinds kort het nieuwe album 
‘De Noodzoak’ (2016). De liedjes van  
Erwin zijn rauw, puur en eerlijk. Heel 
direct, mooi, persoonlijk, zo nu en dan 
absurd, maar altijd met een boodschap. 

Ter ere van het 90-jarig jubileum 
van de vereniging wordt dit concert 
samen met Erwin de Vries in de Kinker 
te Winschoten gegeven. 

Kaarten zijn te verkrijgen via internet 
op InDeKlinker.nl, bij de kassa van de 
Klinker in Winschoten en bij VosMode, 
Stationsstraat 18 in Scheemda. De 
kaarten kosten €12,50 per stuk.

ROBERT VOS
SCHEEMDA

Percussieband, bestuurslid
Jeroen Bos over de Percussieband

PH samen met Erwin de Vries in de Klinker!

FOTO: ERWINDEVRIES.NL
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hairstyle

Hogeweg 2, Scheemda
0597-674985

gretinashairstyle.nl

gretina’s

Wat weet u van Prins Hendrik?

Agenda 2017
●  5 mei - Bevrijdingsconcert 
 De Klinker, Winschoten
●  19 mei - Avondvierdaagse   
 Vlagtwedde
●  20 mei - Kindermiddag 
 Vredenhovenplein, Scheemda
●  27 mei - Twirlwedstrijden
 Menaldum
●  4 juni - Regiodienst
 Rietkraag, Oostwold
●  16 juni - Avondvierdaagse 
 Winschoten
●  22 juni - Avondvierdaagse 
 Delfzijl
●  23 juni - Avondvierdaagse
 Stadskanaal
●  24 juni - Twirlwedstrijden
 Eextahal, Scheemda
●  30 juni - Rasteder Musik Tage
 Rastede (DE)
●  20 juli - Zomeravondconcert 
 Vredenhovenplein, Scheemda
●  23 sept - Straatfestival 
 Delfzijl
●  24 sept - Twirlwedstrijden 
 Coevorden
●  6,7,8 okt - EK  Majorette
 Almere
●  21 okt   - Twirlwedstijden
 Groningen

1: Wie was de eerste voorzitter van Prins 
Hendrik?
□ A. Dhr. F.O. Maathuis
□ B. Dhr. A. J. Mulder
□ C. Dhr. A. Roemeling
□ D. Dhr. F. Zondag

2: Welk onderdeel van PH speelde in 1978 op 
het Wereldmuziekconcours in Kerkrade?

 □ A. Orkest
□ B. Lyrakorps
□ C. Twirl
□ D. B-Orkest

3: Op 29 mei 1980 gaf PH een concert in 
de sporthal aan de Verbindingsweg te 
Scheemda, in samenwerking met?
□ A. De Esborgzangers
□ B. Gymnastiekvereniging DOS
□ C. Volksdansgroep “REO”
□ D. De Scheemter Schoevertjes

4: Wanneer was het eerste optreden van de 
majorettes van Prins Hendrik?
□ A. Koninginnedag 1982
□ B. Bevrijdingsdag 5 Mei 1985
□ C. Rijwielvierdaagse 1983
□ D. Koninginnedag 1988

5: Wie is de enige PH-er die ooit solo op de 
cover van de Muziekbode heeft gestaan?

      □ A. Martin Lutjeboer
□ B. Frank Bos
□ C. Eelko Haan
□ D. Joost v.d. Graaf

6: Gosse Reijenga is sinds wanneer de diri-
gent van het orkest?
□ A. 31 augustus 2000
□ B. 31 augustus 2003
□ C. 1 januari 1999
□ D. Wie is Gosse Reijenga?

7: De legendarische foto van Koos Ploeger 
al musicerend in de sneeuw is genomen 
tijdens:
□ A. Het studieweend van 2002
□ B. Een aubade bij Egbert en Trijnie Haan
□ C. Sinterklaas intocht 2001
□ D. Nijjoarsveziede gem. Scheemda 2002

8: Tijdens het 75-jarig jubileum was er een 
majorette optreden van de moeders van:
□ A. Mariska Zantinga & Wendy Vos
□ B. Carla Possel & Carin Gremmer
□ C. Frank Bos & René v.d. Graaf
□ D. 

9: Waar is de trofee van het EK-kampioen-
schap van het Pomponteam in Tjechië ‘11?
□ A. In Tjechië
□ B. In de prijzenkast van PH
□ C. Grensovergang Passau (Duitsland)
□ D. Ieder lid heeft 1/100 deel thuis liggen

10: Welke provincie begeleidde Prins Hendrik 
tijdens het huwelijksfeest van Juliana en 
Bernhard op Soestdijk in 1987?
□ A. Groningen
□ B. Gelderland
□ C. Drenthe
□ D. Friesland

11: Bij wie lagen de instrumenten 
 ondergedoken tijdens de 2e Wereldoorlog?

□ A. Dhr. A.J. Mulder
□ B. Dhr. F.O. Maathuis
□ C. Dhr. J. Smid
□ D. Dhr. G. Blokzijl

12: Wat was de 1ste prijs van de vrijdagavond 
koopactie georganiseerd door PH in 1969?
□ A. Een heerlijke leverworst
□ B. Een Erres-Tombomatic-wasmachine
□ C. Een half varken

U mag de juiste antwoorden sturen naar voorzitter@prinshendrikscheemda.nl. U maakt dan kans 
op een cadeaubon t.w.v. €15,- van Bakkerij Prins in Scheemda. Antwoorden graag insturen vóór 

16 april 2017. De winnaar wordt bekendgemaakt op Facebook van PH.
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 



Training en repetitie tijden:
Orkest:
Repetitie op donderdagavond in “De Ontmoeting” aan de Kerklaan     19:30 - 21:45 uur

Percussieband:
Repetitie op dinsdagavond in “De Ontmoeting” aan de Kerklaan     20:00 - 21:30 uur

B-Percussieband:
Repetitie op dinsdagavond in “De Ontmoeting” aan de Kerklaan     18:30 - 19:15 uur 
  
Twirlteam Peewee:
Training op maandagavond in de Eextahal aan de Plantsoenlaan     18:00 - 19:00 uur

Pomponteam:
Training op maandagavond in de Eextahal aan de Plantsoenlaan     18:00 - 19:30 uur

Twirlteam Juvenile:
Training op vrijdagmiddag in de gymzaal van het Jaarfke      17:00 - 18:00 uur

Solisten Juvenile & Preteen:
Training op vrijdagavond in de gymzaal van het Jaarfke      18:00 - 19:00 uur

Twirlteam Preteen:
Training op vrijdagavond in de gymzaal van het Jaarfke      19:00 - 20:00 uur

Twilteam Senior:
Training op vrijdagavond in de gymzaal van het Jaarfke      20:00 - 21:30 uur 

Nieuwe leden, van jong tot oud, zijn van harte welkom

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris :
Ellen Riechelman

0597-59 13 20

secretaris@prinshendrikscheemda.nl


