
Afscheid van Iepie van den Brake-Reitsma.

Op dinsdagavond 24 oktober 2017 heeft het Lemster Mannenkoor in de Gereformeerde

Kerk van Lemmer afscheid genomen van Mw. Iepie van den Brake-Reitsma. Zij werd bij

deze gelegenheid toegesproken door onze oud-koorvoorzitter Rintje Kok die haar als

volgt toesprak:

U zult zeggen: “Een vrouw neemt afscheid van het Lemster Mannenkoor, hebben die dan

ook vrouwen in hun midden?” en “Achter elke goede man gaat een vrouw schuil”, zegt

men wel eens, maar dit geldt zeker voor de mannen van het Lemster Mannenkoor.

Jan van den Brake werd in 1995 lid van het Lemster Mannenkoor en kwam al snel in de

transport commissie terecht. De aanhangwagen werd gestald bij de familie Van den

Brake en er werd gebruik gemaakt van de vierwiel-drive van Jan. Kort daarna besloot

het toenmalige bestuur dat het koor in Fries kostuum gekleed zou moeten gaan om de

Friese cultuur hoog te houden. Om kosten te besparen, formeerde zich een groep

dames (over het algemeen vrouwen van koorleden) die het naaiwerk van deze kostuums

voor hun rekening nam. Iepie was één van die dames. Toen Iepie haar man in 2003

plotseling overleed, brak er voor haar een moeilijke tijd aan. Ondanks haar verdriet

bleef ze het koor steunen en kon het koor de aanhangwagen blijven stallen en kon men

gebruik blijven maken van de vierwiel-drive. Toen Mw. Wierdsma haar activiteiten

binnen de kostuum-naaigroep voor het koor beëindigde, moest het bestuur op zoek naar

een vervanger. Iepie bood zich spontaan aan en alle kleding werd overgebracht naar het

Schoterpad. Iepie behartigde het kledingdepot met verve en zorgde er voor dat nieuwe

koorleden keurig in de koorkleding kwamen te staan. Op koorreizen had Iepie altijd

naaigereedschap, pochetjes, dasjes, knopen enz. bij zich om de mannen terzijde te

staan. Ik hoor het nog: “ Iepie ik ben mijn dasje vergeten of waar mijn pochet is, Joost

mag het weten”. Iepie loste het op.

Na 20 jaar trouwe dienst heeft Iepie gemeend te moeten stoppen met deze toch best

drukke bezigheid. Als koor zijn we oprecht dankbaar voor wat Iepie in de afgelopen

jaren voor het koor heeft betekend. Wat een geweldige vrouw achter het koor.

Iepie bedankt!!!!!!!!!!!!!

Hierna bood Romke van der Veen haar namens het koor een prachtig boeket en een

cadeaubon aan. Als slot werd Iepie door het koor “uitgezongen” met het lied “De

freonskip hâldt ús fêst”.






