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Vijftig jaar ANIMO 
muziek, dans en ballet Joke Admiraal

Op 9 juni 1964 werd Animo opgericht als muziek-

vereniging in Nibbixwoud.

Muziekonderwijs was vroeger voor plattelands-

kinderen geen haalbare kaart. Er was geen mu-

ziekschool in de omgeving te bekennen. Nou ja, 

in Hoorn dan, maar dat was te ver weg. De opzet 

was om de kinderen dezelfde mogelijkheden te 

geven als de stadskinderen, zonder dat ze er op de 

-

den naartoe moesten. Met de bus of heen en weer 

brengen door ouders was geen optie.

Veel leerlingen konden dicht bij huis gitaar, mand-

-

eniging werd zelfs nog uitgebreid met een zang- en 

dansgroep. Hieruit ontstond later een balletgroep. 

De balletgroep organiseert nu nog veel activiteiten 

en om de twee jaar een prachtige voorstelling die 

veel publiek trekt.

De oprichting

Mejuffrouw Jo Knol (zelf ook een enthousiast gitarist) 

gaf voor de oprichting van de muziekvereniging al eni-

ge tijd les met gitaar- en mandolineles aan een kleine 

groep meisjes bij haar thuis. Zij woonde aan de Ganker 

in een aanbouwtje naast haar schoonzus Agnes Knol. 

Toen de groep zich nogal snel uitbreidde, werd er 

besloten om een muziekvereniging op te richten. Het 

bestuur bestond uit Agnes Knol-Ettes, voorzitter, Annie 

Neefjes-Stuyt, secretaresse, Jo Knol, penningmeester, en 

als geestelijk adviseur kapelaan J.A. Alleman.

Als verenigingsnaam werd door de kapelaan Animo 

voorgesteld en daar gingen de andere kersverse be-

stuursleden mee akkoord. Jo bleef nog enige tijd thuis 

lesgeven, maar al gauw werd haar woning hiervoor te 

klein en werd er voor een beter oefenlokaal verhuisd 

naar de lagere school. Als muziekleraar werd de heer 

korte tijd steeds meer. Als contributie werd vijf gulden 

per kind per maand gevraagd, met steeds een gulden 

minder voor elk kind meer uit één gezin, met een mi-

nimum van twee gulden. Na het vierde kind waren de 

overige kinderen geen lesgeld meer verschuldigd. Het 

van de contributies ontvangen in de betreffende maand.

Een typisch vrouwelijke regeling die werd ingesteld 

was dat de kinderen altijd opgevangen konden worden. 

Komt er op het laatste moment een afbericht van een 

leraar, dan is er een bestuurslid aanwezig die ze bin-

nenlaat en bezighoudt. De ouders rekenden erop dat 

hun kroost dan op dat uur onder toezicht was en niet 

voortijdig naar huis gestuurd werd.

De dames van het bestuur voelden zich soms wel eens 

bezwaard om zoveel tijd en energie te moeten beste-

den aan zaken die niets met hun eigen huishouding 

hadden te maken. Maar ze beseften dat het draaiend 

houden van zo’n vereniging een onmisbare peiler was 

voor het culturele leven in de dorpsgemeenschap.

Uitbreiding

De muziekinstrumenten gitaar en mandoline werden 

accordeon. Zuster Alida begon de kleuters de begin-

Na ongeveer een jaar werd het bestuur versterkt met 

zou later het penningmeesterschap overnemen van Jo 

-

tel. Beide dames hebben samen met anderen heel veel 

betekend wat betreft het maken en vermaken van kle-

ding die nodig was voor de diverse optredens. Er werd 

nooit iets gekocht. Van allerlei materialen en stoffen 

werd alles zelf gemaakt.

Na bijna twee jaar werd de eerste ouderavond gehou-

den in café Schilder, waar de zaal voor deze gelegen-

heid leuk verlicht was met gekleurde lampen.

gezongen. Dat lied heet Laat zingen de snaren, spelen de 

, de tekst was door kapelaan Alleman geschreven 

op de melodie van Alle wegen van de wereld. Na de pau-
Het oprichtingsbestuur: kapelaan Alleman, Agnes Doedens-Knol, 
Annie Neefjes-Stuyt en Jo Knol.
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ze kwam er een klein toneelstukje op 

muziek over een meisje dat droomde 

over allerlei belevenissen met haar pop 

waarin ook elfen en kabouters voor-

kwamen. Later werden dit kleine musi-

cals zoals Prinses Rozalijn, Goudhaartje en 

De Troubadour.

-

leden.

Moeskops opgevolgd door de heer L. 

Vleeshouwer.

Later werd het bestuur uitgebreid met 

de dames Gerda op den Kelder, Fia 

Spruit en Wil Mol.

verlieten het bestuur.

Na bijna tien jaar werd de muziekgroep 

uitgebreid met een balletgroep onder 

leiding van Evelien Harmse uit Ben-

-

teerde die gelijk al van een aantal jonge 

blazers van Animo, die de instrumenten 

van het voormalige korps in bruikleen 

hadden. 

Het 12½-jarig bestaan

feestelijke muziek-, zang- en dansuit-

voeringen met maar liefst 125 leden. 

Optreden bij de circusrevue in 1968.

 
Animo-lied.

De muzikale leiding was in handen van Liesbeth Ha-

ring-Knol en Jan Hartman.

Het eerste optreden was op 4 februari voor de kinde-

ren en 11 februari voor de bejaarden.

Op woensdagavond de 14e -

treden gepland, maar door extreem slechte weersom-

standigheden moest dit verplaatst worden. Op vrijdag 

de 16e was het dan toch echt zover. Het optreden kon 

nu wel doorgaan.

Het feest werd geopend met het Animo-lied.
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Na de openingsdans volgde het vertederende optreden 

van de jongste Animo-leden met verschillende parodie-

en, onder andere met Zandvoort aan de Zee. Het pop-

penfeest werd gedanst door iets grotere kinderen. De 

grotere dames kwamen met de dans Het kattenballet. 

Daarna traden op de kleuters, de gevorderde klas en 

en Israëlische dansen uitgevoerd. De smaakvolle kos-

tuums werden vervaardigd door de dames zelf.

De belangstelling bij de uitvoeringen was groot. De 

voetbalwedstrijden op de buis wogen voor een groot 

aantal heren niet op tegen het optreden van hun kinde-

ren. Burgemeester Kalb zei in zijn dankwoord: ‘Er was 

eerst vertedering en verwondering, maar daarna verba-

zing en bewondering. Bewondering niet alleen voor de 

leerlingen, maar in niet mindere mate voor de capaci-

teiten van de leraren en lerares die deze resultaten bij 

de kinderen weten te bereiken.’

Na alle feestelijkheden volgden er een aantal wisselingen 

in het bestuur en bij de leraressen.

Bestuurslid Fia Spruit was inmiddels vertrokken naar 

Ursem en Agnes Dudink kwam in haar plaats. Verder 

werd Nellie Appelman aan het bestuur toegevoegd. Na 

bijna veertien jaar bestuurslid te zijn geweest, stapten 

de oprichters Agnes Knol en Annie Neefjes op, hun 

taak werd overgenomen door Gerda op den Kelder, 

die voorzitter werd, en Agnes Dudink, secretaresse. 

Marie Jak. Zij startte later ook met een zanggroep De 

Zevensprong met acht meisjes en één jongen. Mocht 

Anna Marie verhinderd zijn dan viel Meriam Machtel in. 

Later weer opgevolgd door Joke van der Weijden. April 

Harmse met de balletlessen voor Animo. Zij begon in 

Benningbroek haar eigen balletschool. Anke van der 

Sloot en Paulo Bello namen de leiding over.

Veranderingen

In verband met gewijzigde omstandigheden als gevolg 

van de gemeentelijke herindeling werd het muziekon-

-

meentelijk georganiseerd en jammer genoeg afgesplitst 

van Animo. Er werd besloten dat de muziekschool 

Wognum de lessen overnam. Het ballet ging wel ver-

der evenals de zanggroep. Gelukkig ontstond er een 

samenwerking en dat kon elkaars activiteiten verster-

ken. In datzelfde seizoen verlieten de bestuursleden 

Wil Mol, Nel Vlaar en Cock Conijn Animo. Zij werden 

vervangen door Elly Pronk, Annemarie Groot en Tonna 

jongs af aan lid van Animo, bereid gevonden de jong-

ste leerlingen van het ballet les te gaan geven. Marga 

Brommer nam later de leerlingen van Paolo Bello over. 

moest Wilma Neefjes helaas de lessen stoppen vanwe-

ge haar studie aan het conservatorium in Tilburg. Marga 

Brommer nam haar groepen over.

Animo zat helemaal verweven in het verenigingsleven 

75-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool en verleende 

van bejaardenhuis De Hoge Weide met zang en dans.

-

vatorium met de vereiste diploma’s om les te mogen geven. 

versterken en hield Annemarie Groot het voor gezien.

Een onverwachte Kerst-In op voor Het Katholiek Vrou-

wengilde. Op 18 december was er al een optreden 

voor de ouders van de kinderen en andere belangstel-

lenden. 

dames conditiedans in het jeugdgebouw onder leiding 

van Wilma Neefjes. Op dat ogenblik had Animo 75 le-

den, waarbij de dames van de laatste twee groepen niet 

zijn meegeteld.

Volksdansen tijdens het 12½-jarig bestaan.
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25 jaar Animo ballet 

de Cunerakerk waarvoor pastor Alleman uit Heems-

kerk werd gevraagd. Hij stond destijds als kapelaan aan 

de wieg van Animo. De jubileumuitvoeringen waren op 

-

ring op evenals fanfare St. Gregorius. 

-

lenaar, de vele kledingstukken, schminkte de kinderen, 

bouwde decors, paaide de middenstand voor leuke 

prijzen voor de loterij en drukte de programma’s.

De leraressen Wilma Neefjes en Marga Brommer en 

niet te vergeten de kinderen waren al maanden in de 

weer om van deze uitvoering iets heel bijzonders te 

maken.

Animo wordt omschreven als een gezellige huiselijke 

club, waarin de tweejaarlijkse uitvoeringen de kinderen 

heel erg stimuleren om leuke dingen met elkaar te doen. 

De interesse voor het ballet ligt hier boven het gemid-

delde. Zij trekken ook veel 

ouders, opa’s en oma’s, 

ooms en tantes naar de 

uitvoeringen. Er wordt niet 

geselecteerd. Ieder kind 

dat er lol aan beleeft, mag 

meedoen. 

Animo richt zich vooral 

op de jeugd van drie tot 

twintig jaar, er wordt lesge-

geven in kleuterballet tot 

klassiek ballet en jazzballet. 

Animo repeteert in Het 

Wapen van Nibbixwoud. 

Medewerking zal ook wor-

den verleend door de mu-

ziekschool uit Wognum.

Het programma is getiteld 

Het ontstaan van de Aarde.

Eerst was er het vuur en 

het licht en de woeste 

werking van de aardkorst. 

Uit de dampen van deze 

hitte valt de regen. In het 

water ontstaat het eerste 

leven. Het krioelt er van de 

vissen. Sommige worden 

land op. Zware reptielen 

zijn de eerste landwezens. 

Op het strand blijven tere weke dieren achter. Ze 

spoelen heen en weer door de golven, kronkelen door 

het wier en kruipen door de koraalriffen. Sommige 

Kinderen dansen tijdens het 75-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool in 1984.

Jongeren dansen tijdens het 75-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool in 1984.

De bestuursleden bij het 25-jarig bestaan. Staand v.l.n.r.: Tonna Roos, 
Gerda op den Kelder,  Agnes Dudink en Ria Vriend. 
Zittend: Colette Bult, Elly Pronk en Marian Molenaar.
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dieren verheffen zich van de aarde. Allerlei insecten en 

gevleugelde dieren zwermen door de lucht en ten slot-

te is daar ook de mens.

Daarna volgt muziek, jazzdans, Pinokkio, het verhaal van 

een jongetje dat van hout is gemaakt, kindersymfonie, 

een volksdans en cabaret met een terugblik op Animo. 

Wat een geslaagd evenement!

We gaan door

De voorbereidingen voor de volgende festiviteiten en 

optredens waren al weer in volle gang.

Koning. Ook daar mochten de kinderen bij aanwezig 

zijn. Wat waren zij trots dat zij de erepoort mochten 

vormen en een onderdeel van de bruiloft waren. Te-

gelijk moest er al weer gerepeteerd worden voor de 

uitvoering Duizend en een nacht.

America Latina plaats. De 

kinderen leerden niet alleen dansen maar kregen ook 

geschiedenisles. Behalve de Indianen wonen er in 

Amerika heel veel andere mensen die van overzee zijn 

gekomen, nadat het land door Columbus ontdekt was. 

Bijvoorbeeld Spanjaarden en Portugezen. Zij verdreven 

de indianen, er werd gevochten en hun land geroofd. 

Zij brachten slaven vanuit Afrika om in Amerika te wer-

ken.

En zo komt het dat de talen Indiaans, Spaans, Portugees 

en Afrikaans werden vermengd, maar ook hun gewoon-

Uitvoering 25 jaar: de zwerfkatten.

Uitvoering 25 jaar: het ontstaan van de mens.

Uitvoering 25 jaar: samen zingen we nog een lied.
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tes, muziek en dans. Genoeg om uit te beelden en kos-

tuums voor te maken. De moeders hadden daar hun 

handen vol aan, maar het resultaat mocht er weer zijn.

De Zee. Deze uitvoering had 

maar liefst zeventien dansen met allerlei facetten van de 

zee. Van zeeanemoontjes en zilvervisjes tot treurende 

vissersvrouwen en meeuwen. Kenmerkend aan de voor-

stelling als geheel was de enorme aandacht die er aan de 

kostumering, decor, belichting en muziek was besteed.

Dwalen door het woud met hout 

sprokkelende meisjes, elfenbankjes, mieren en kikkers. 

Libellen als azuurblauwe feeën, die met dotterbloemen 

over het vennetje drijven, heksen en trollenvolk. Het 

bestuur en juf Wilma hadden er weer van alles aange-

daan om met tachtig medewerkenden vanaf vier jaar 

deze voorstelling vorm te geven.

In 2000 werd de millenniummusical De Schat van de 

Cromme Leeck opgevoerd in sporthal ’t Span in Wognum. 

Daaraan namen wel achttien verenigingen deel uit Nib-

bixwoud en Wognum, waaronder Balletvereniging Animo. 

De uitvoering in 2001 heette Een huis vol leven. Een 

huis van de kelder tot de zolder waarin onder andere 

voorkwamen dansende jassen van de kapstok, thee-

kopjes, levende schoenen uit het schoenenkastje en 

Marian Molenaar, Mirjam Conijn, Anja Korsten, Margo 

Kappelhof, Petra Spil en Lida Knol hadden hun handen 

weer vol aan het maken van de kostuums. Zij deden 

een oproep in De Kern voor oude boenders, stukken 

schuimrubber, plissérokken, vitrage en overgordijnen, 

resten band en kant.

Metamorfose - Animo 40 jaar

De vereniging telde bij het 40-jarig bestaan ruim hon-

derd leden verdeeld over de categorieën kleuter- en 

kinderdans, ritmisch discodans, aerobic en dames-

conditiedans. Enthousiaste groepen die elke week in 

Cultureel Centrum Bessie en het jeugdgebouw aan het 

Woud onder deskundige leiding stonden van Wilma 

Koning-Neefjes. Ter gelegenheid van dit 40-jarig jubile-

um werd er bijzonder hard geoefend. De uitvoeringen 

waren op vrijdagavond 4 juni en zondagmiddag 6 juni 

2004 in De Uitbaterij. 

De recensie na de voorstelling mag er dan ook zijn:

Balletuitvoering groot succes!

Wat heeft iedereen weer zijn beste beentje voorgezet! Weken 

van spanning en extra repetities, vele malen herhalen van 

dansjes, kleding passen enzovoorts. Dit alles hoort bij een uit-

voering en het resultaat was weer fantastisch. De voorstelling 

Metamorfose was een afwisseling van vele vormen en kleu-

ren, waardoor een spetterend feest ontstond. Daniëlle Snij-

ders als Moeder werd omringd door dansende vrouwen met 

‘mannen’ als lappenpoppen, waarna heel verrassend dertien 

kinderen onder haar rok vandaan kropen en al huppelend 

en springend het podium rondgingen. Centraal stond het be-

wegen op muziek en dat plezier spatte er bij allemaal vanaf. 

Heel knap werd er met verschillende attributen gewerkt: 

buizen, hoepels en kubussen en zelfs een soort legpuzzel van 

Victory Boogie Woogie van Mondriaan. Heel vertederend was 

Augustus 1991. Juf Wilma Neefjes trouwt met Siem Koning.

Moeders maken de kostuums voor de uitvoering America Latina.

Optreden aan het strand Hiki Hula in America Latina.
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ook het muziekdoosje waar 

de danseresjes uit hun roze 

dozen tevoorschijn kwamen. 

De ‘derwishdans’ leek op het 

Venetiaans carnaval. Het 

nummer Draperie werd ge-

danst op mooie kloosterach-

tige muziek. Aan het einde 

van de voorstelling kwam 

het hoogtepunt en wel een 

‘taart’ met een draperie en 

slagroom gevormd door álle medewerkenden van de uitvoe-

ring. We kijken nu al uit naar de volgende uitvoering, maar 

die is pas over twee jaar.

De voorstelling in 2006 was getiteld Zoals uit een 

sprookje, die werd gespeeld in de Uitbaterij. Er werd be-

die vaak in een bos voorkomen. Na de pauze Het stand-

vastige tinnen soldaatje, dat diverse avonturen beleeft. 

Animo en een spetterende uitvoering eens in de twee 

jaar horen bij elkaar.

Maar helaas door het ontbreken van een podium in 

Nibbixwoud en een passende kleedruimte voor de 

artiesten was dit niet meer te realiseren. Het café werd 

gesloten en Bessie was te klein, een dorpshuis is er 

niet. Daarom werd er voor een andere opzet gekozen. 

Er zal worden opgetreden in een kleinere vorm op 

locatie. Zoals op lammetjesdag, de jaarmarkt en street-

dance. Ook zijn er optredens bij de muziektempel met 

bijvoorbeeld fanfare St. Gregorius en bij andere passen-

de evenementen. 

In juni 2010 werd er een nieuw onderkomen gevonden. 

In café De Post in Midwoud werd er weer een voor-

stelling gehouden Onderaards tot Paradijs. Beleef met je 

rugzak de reis van het onderaardse naar het paradijs. 

Onderweg kom je van alles tegen. Je ervaart warmte 

en kou, dood en leven, mens en dier, licht en donker. 

doen. De opening was een stilleven van stalagmieten en 

vleermuizen, gevolgd door vertederende danseresjes 

als vuurvliegjes en pauwen. Sneeuwballen, ijskristallen, 

mollen en moerasgeesten dansten over het podium. 

De zevenkoppige draak werd uitgebeeld door een vol-

wassene met zeven danseresjes onder haar sleep. Lang-

zaam kwamen zij richting het paradijs. De kostuums 

zagen er weer prachtig uit.

In 2012 heette de uitvoering Op weg naar het Bal Masqué, 

gespeeld door zo’n zeventig leden vanaf vier jaar. Zij ont-

moeten de boer op zijn pompoenenveld. Zijn enige ge-

zelschap is de vogelverschrikker, die loopt niet weg. Maar 

de rondreizende muzikant komt overal. Evenals een gan-

zenhoedster en een dansende beer. Ja, als je rondtrekt 

De theekopjes in Een huis vol 
leven, 2001.

40-jarig jubileum: Mondriaan Victory Boogie Woogie. 

40-jarig jubileum: kinderen komen uit een muziekdoosje.
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met muziek en dans wil iedereen die kunsten zien en 

horen. Geografe Wilma Koning haalde haar inspiratie dit 

keer uit spookjesverhalen en klassiek ballet.

50 jaar goud – Dansvereniging ‘Animo’ pre-
senteert Eldorado
De titel zegt het al, we gaan voor goud. Vrijdagavond 11 

-

woud. Tijdens de pauze is er een loterij met veel prijzen.

Een uitleg over de voorstelling van de choreografe Wilma 

Koning-Neefjes:

‘Vijftigjarig bestaan. Waar moet de voorstelling dan 

over gaan? Zomaar wat oude dingen herhalen is te 

makkelijk. Dus samen met het bestuur bestaande uit 

-

sten, Margo Kappelhof, Yvonne Conijn en Olivia Tihahe-

na zijn we bij elkaar gekomen en hebben wat gebrain-

we onze gedachten gaan. Spreekwoorden, gezegden en 

woorden waar goud in voorkomt: goudvinken, goud-

zoekers, oud goud, goudbaard. Ik krijg dan alle vrijheid 

van het bestuur om daar een voorstelling van te maken. 

Ik ga een verhaallijn bedenken, muziek zoeken, dans- en 

kledingideeën maken en bedenken, wat past nu bij elke 

Alles heeft met elkaar te maken, het moet een geheel 

worden. Als goudhaantjes iets is voor kleuters dan 

kies ik andere muziek en kleding dan wanneer deze 

dans door grotere kinderen of jongelui wordt gedanst. 

De voorstelling laat ik beginnen met de morgenstond. 

Goud is de rode draad. Goudzoekers kwamen uit 

De pauwen in 
de voorstelling 
Onderaards tot 
Paradijs.

De regenlaarsjes tijdens het optreden 50 jaar Animo. De goudhaantjes tijdens het optreden 50 jaar Animo.
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Voor de opbouw van het podium, licht, decor, worden 

onze mannen ingezet. Ook onze kinderen moeten 

eraan geloven. Zo zitten de mannen ook al heel veel 

jaar bij Animo.’

Beide voorstellingen waren helemaal uitverkocht. Er 

kon echt niemand meer bij. De waardering was enorm.

De leden van de jubilerende vereniging vierden behal-

ve de voorstellingen ook hun eigen feestje. Het begon 

voor de jongste groepen met een spannend verhaal. 

De verteller was Peter Besseling en met al zijn meege-

brachte attributen werd het heel vermakelijk voor ie-

dereen. Daarna was er met alle leden, verdeeld in groe-

pen, een spellencircuit door het dorp Nibbixwoud. Een 

van de opdrachten was het versieren van een prachtig 

wandkleed ter herinnering aan het 50-jarig bestaan.

Amerika. Zo kwam ik op het idee om de goudhaantjes 

te laten ‘kraaien’ op het Mexicaanse dorpsplein, waar 

de mannen nog liggen te slapen. De oude man Goud-

baard draagt het goud met zich mee. Zijn baard wordt 

gedragen door ‘herinneringen’. Goudbaard kijkt terug 

op zijn leven, zo dansen wij een compilatie van oude 

dansen. De baard is tien meter lang en gebreid door 

de vrouwen. We hebben daarvoor stroken geknipt van 

oude gordijnen, daar werd mee gebreid.

De voorstelling beeldt dan uit:

Het leven is soms storm en tegenwind. Het is niet alles 

goud wat er blinkt. Maar na gouden regen komt zon-

neschijn. Zo dansen wij Storm en goudregen tegen de 

zuidwester in en een ‘regenlaarsjespolka’. Goudvinken 

zoeken geluk en in zang en dans worden levensver-

halen geuit in Totem en Flamingodans. Vertrouw het 

aan Moeder Aarde toe, want er wordt gezegd: aan het 

einde van de regenboog staat een pot met goud. En als 

Moeder Aarde de regenboog laat verdwijnen, wordt in 

de warme vloed van de avondzon Animo in het avond-

rood met goud bekroond. Mensen die elkaar ontmoe-

ten in een café, struise dametjes die aan de ‘balletbarre 

hangen’ als barbies, showgirls, goudappels en al wat het 

tot een feest maakt, een cancan met gouden kronen.

bedacht, zijn we nog maandenlang bezig om alle kleding 

te maken. Heel veel wordt gemaakt van oude gordijnen, 

stoffen en materialen die we krijgen. De smaakvolle 

kostuums worden dus vervaardigd in eigen atelier. 

We mogen de zolder van cultureel centrum Bessie 

gebruiken als opslagruimte voor al onze kleding en at-

tributen. Niets wordt weggegooid. Kleding wordt ook 

wel weer eens uit elkaar gehaald en dan maken we er 

iets anders van. Ieder kind doet drie dansen, dus tel 

maar uit hoeveel danskostuums er nodig zijn. Er doen 

ongeveer zeventig leden mee.

2014: Juf Wilma Koning-Neefjes en de bestuursleden Yvonne Conijn, 
Olivia Titahena, Anja Korsten, Ria Besseling, Katy Wals, Margo Kappel-
hof en Marian Molenaar.

2014: leden, oud-leden, oud-bestuursleden en oud-docenten.


