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De Ontmoeting: Bettina Mons
Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting
Bettina Mons, oprichter en voorzitter van het FlowerPowerKoor Heerenveen.

Wie ben je?
“Ik ben Bettina Mons en ik
ben 45 jaar. Op dit moment
woon ik anti-kraak in het
natuurpark Drents-Friese
Wold. In een lang verleden
heb ik vijf jaar samenge-
woond. De les die ik daaruit
heb geleerd, is dat het tradi-
tionele huisje-boompje-beest-
je niet bij mij past en sinds-
dien ben ik soms min, maar
vaker meer gewenst alleen-
gaand. Drie jaar geleden heb
ik samen met mijn zus Anne-
ke Mons het FlowerPower-
Koor opgericht.”

Hoe kwamen jullie op het idee
voor het FlowerPowerKoor?
“Mijn zus Anneke zat voor de
oprichting op een ander koor.
Ze had nog chatcontact met
de dirigente, Heleen Drijver,
die daar gestopt was. Op een
gegeven moment typte mijn
zus: ‘Als ik echt mijn hart zou

volgen, dan zou ik op een
koor gaan dat alleen maar
liedjes zingt uit de Flowerpo-
wertijd. Dan zal ik hem wel
zelf op moeten richten want
dat bestaat niet.’ Waarop de
dirigente terugchat: ‘Regel 30
mensen op dinsdag en ik ga
ervoor staan.’”
“Toen ze bij mij kwam met
de vraag of ik ook lid wilde
worden, was ik direct enthou-
siast. Samen zijn we plannen
gaan maken en mensen gaan
benaderen. Op 9 april 2013
hielden we een informatiea-
vond waar 35 mensen op af
kwamen. 28 gaven zich per
direct op en die avond is er
besloten over te gaan tot
oprichting van het FlowerPo-
werKoor uit Heerenveen. We
wilden later met het hele
koor gaan brainstormen over
een passende naam, maar het
PowerPowerKoor Heerenveen
werd zo snel een begrip, dat

we het zo hebben gelaten.”

Hoe is het nu, drie jaar later?
“Inmiddels zijn we uitge-
groeid tot een koor met 53
leden. Erg trots zijn we op
onze vaste begeleidingsband,
die bestaat uit een toetsenist,
gitarist, bassist en drummer.
We oefenen elke dinsdag-
avond van 20:00 tot 22:00, na
afloop drinken de meesten
nog even gezamenlijk een
drankje. We zingen alleen
liedjes uit de hipptietijd,
bijvoorbeeld Janis Joplin,
David Bowie en liedjes uit de
musical Hair. Ons koor heeft
saamhorigheid hoog in het
vaandal staan. Zingen ver-
broedert en het maakt je blij.
Zit je niet lekker in je vel, na
een avondje zingen voel je je
echt een stuk beter. Er zijn
mensen die door het koor
meer zelfvertrouwen hebben
gekregen. Ook zijn er hechte

vriendschappen ontstaan. We
organiseren filmavondjes, we
komen op elkaars feesten en
er zelfs een haakgroep ont-
staan die gezellig samen
hippieversieringen en –kle-
ding maakt.”

Waar treden jullie op?
“We hebben tot voor kort
echt overal opgetreden, voor
een uiteenlopend publiek.
Een van de hoogtepunten was
wel het Oerolfestival op Ter-
schelling. Inmiddels krijgen
we zoveel uitnodigingen dat
we niet meer overal op in
kunnen gaan. Ons eerst ko-
mende optreden is gepland
op 3 september, tijdens UIT
Heerenveen, de opening van
het culturele seizoen tijdens
het straatfestival in Heeren-
veen. Dan brengen we op drie
verschillende locaties onze
flowerpowernummers ten
gehore. “
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