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Van de voorzitter: bestuursflits
Klus geklaard: corsages en strikken
Terugblik op zingen in Bornholm
... en nog veel meer
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Agenda
Datum

Activiteit

14 februari

Extra repetitie voor bassen en tenoren
Aanvang 19.00 uur

19 februari

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
(dinsdagavond, aanvang 20.30 uur)

9 maart

Sluitingsdatum kopij DoReMi

22 maart

Generale repetitie
De Rank, Nieuw-Vennep

23 maart

Passieconcert St John Passion
De Rank, Nieuw-Vennep

31 maart

Zondagmiddag: klein Passieconcert
in Alverna

13 juli

Lunchconcert in de Bavo, Haarlem

27 oktober

Zingen in de Marktpleinkerk

Extra repetitie
tenoren en bassen
donderdag 14 februari
aanvang 19.00 uur
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Van de redactie
Wij laten het blauw-blauw dit jaar. Nou ja, alleen de omslag van de
DoReMi hoor! Verder wordt er hard gewerkt. Het is zondag
27 januari, ik ben net terug uit de Markpleinkerk. Wat hebben wij
daar fijn staan zingen bij Dialoog in Muziek! Met nog twee maanden
te gaan weten we waar nog zwakke puntjes zitten, maar het was
voor Cantamus een mooie opmaat naar het concert.
Afgelopen donderdag vroeg iemand mij hoe laat de generale
repetitie op 22 maart begint. Nu wist ik dat niet zo snel uit mijn
hoofd. Maar wist u dat u dergelijke dingen terug kunt vinden op
onze website? Rob houdt hier onder het kopje ‘agenda’ nauwgezet
al onze activiteiten bij. U vindt daar bijvoorbeeld terug wat we
gerepeteerd hebben maar ook dingen die komen gaan zoals extra
repetities (14 februari voor bassen en tenoren!) en optredens.
We zijn dit jaar weer helemaal rond met de adverteerders in onze
DoReMi, met dank aan Agatha die in oktober al bij alle
adverteerders langs ging. Daarom een welgemeend “Dankjewel”,
zowel voor de adverteerders als voor Agatha!
Cees blikt nog even terug op het zingen in Bornholm, op
18 december. We hebben daar veel mensen een groot plezier mee
gedaan. En laten we eerlijk zijn… we hebben ook ons zelf daar een
groot plezier mee gedaan!
Ik wens u allen een heel mooi
zangjaar toe!
Hartelijke groet,
Lidy
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Dank aan onze adverteerders die het mogelijk
maken dat u weer een heel jaar de DoReMi kunt lezen:
Restaurant Elders
De Wereldwinkel
Bakker Gerard
Dunweg Uitvaartzorg
Makelaarshuijs Eikelenboom
Juwelier De Haas
Stichting Het Zwaantje
Wea Accountants
Zorgcentrum Horizon
Gelderblom Slagerij & Partyservice
Uitvaartzorg De Meer

Denkt u aan onze adverteerders bij het boodschappen doen?
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Van de voorzitter
Het begint steeds leuker te worden!
Wat?
Het zingen op de repetities!
De liederen krijgen steeds meer vorm en het gaat steeds meer
klinken naar een geheel. Als je begint met iets nieuws, oefen je
altijd maar kleine stukjes. Na verloop van tijd komen al die stukjes
dan voorzichtig bij elkaar en gaan dan hun magische werking
uitoefenen: een echt lied! Dat gevoel begint bij mij nu te komen en
ik moet bekennen dat ik het een leuke ervaring vind. Nu maar
hopen dat alles op 23 maart helemaal geland is en we er samen
met Una, de solisten, de organist en het orkest een spetterend
geheel van kunnen maken. We gaan ervoor!
In de vorige DoReMi heb ik jullie gemeld dat we zouden
aankondigen wanneer er een bestuursoverleg is. Misschien hebben
sommigen het al ontdekt; op de website staat onder het kopje
Agenda/Repetitieschema wanneer het overleg gepland is. Mochten
jullie dus voorstellen hebben voor agendapunten, laat het dan even
weten bij een bestuurslid. Ook wordt er voortaan na het overleg een
korte ”Bestuursflits“ naar jullie gestuurd met de belangrijkste punten
uit de vergadering. De eerste is vorige week al verstuurd. We hopen
dat jullie zo enig inzicht krijgen in wat er allemaal speelt in ons koor.
Best wel veel, eigenlijk. Zo hebben we al gedachten uitgewisseld
over het concert van 2020. Het leek ons een goed idee om iets te
doen met het thema Oorlog en Bevrijding. In mei 2020 is het
namelijk 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. We willen ook
bij de gemeente informeren of er al plannen zijn of komen om iets te
organiseren in dit kader, misschien samen met andere koren of
muziekgezelschappen.
Wat betreft de nieuwe muziekcommissaris: er heeft zich al iemand
aangemeld als kandidaat! Mochten er meer mensen zijn die zich
ook zouden willen aanmelden, dan kan dit nog tot 5 februari.
Hartelijke groet,
Annelies
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Van de schrijvert
Wat een drukke tijd zeg. Tjonge jonge.
Nou ja, als jullie dit lezen hebben we al één item achter de rug.
Dialoog in Muziek. Thema: ‘Eerlijk is eerlijk’. Wat kun je daar mee.
Maar eerlijk is eerlijk, we komen er zingen.
Nu ik dit schrijf, bedenk ik dat ik er nu nog niets over kan zeggen.
Behalve dat we als insiders weten dat het een verrassing is
geworden dat Una de solopartij gaat zingen (gezongen heeft).
Er viel een koor uit, dus de organisatie vroeg of de drie
voorliggende (?) koren de vrijgekomen tijd op konden vullen. Nou
had de organisator Ds. Rien Wattel gepland dat hij alle koren zou
verwelkomen enz. in 2 minuten en dat we in eerste instantie snel
van plaats moesten wisselen. Maar de wekker wordt niet gezet en
als hij gewoon alles rustig aan doet en zijn intro iets uitbreidt, komt
het goed.
Dan kijken we nu weer uit naar de jaarlijkse ledenvergadering. De
vergaderstukken zijn uitgedeeld, alle dingen zijn gereed. Dus…
gaan!
Hans en Hanny leggen hun taak als bestuurslid/muziekcommissaris
neer. Heel jammer. Ze waren zo goed bezig. Alles tot in de puntjes
verzorgd. Gelukkig kwam één lid naar voren als kandidaat. Komen
er geen tegenkandidaten, gaat deze van start. Zijn er
tegenkandidaten, dan gaan we stemmen. Je leest alles op de
agenda van de vergadering.
We vergaderen deze keer op dinsdagavond omdat we de repetitie
niet kunnen missen. Aanvang 20.30 uur. Op die avond wordt n.l.
van 19.00 uur tot 20.00 uur de catechese voor gehandicapten in de
hal gehouden, dus we kunnen er niet eerder in. We gaan in de
middag alles al klaar zetten, de tafels en stoelen, de bloemetjes op
de tafels, hapjes en drankjes. Nou ja, gewoon wat we altijd doen.
Er komen weer presentielijsten waar je op aangeeft dat je er bent.
Voor Annelies weer spannend. De eerste ledenvergadering die zij
voor gaat zitten. Sterkte alvast.
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Vorig jaar werd Lidy door omstandigheden in het diepe gegooid. Ik
weet zelf wat het is om plots een vergadering voor te zitten.
Anekdote:
Járen geleden zat ik in de toenmalige Hervormde diaconie. Er
kwam in het kader van Samen op Weg een Hervormd/
Gereformeerd Diaconaal overleg. En ja, de eerste de beste
vergadering die ik mocht voorzitten was zo’n overleg.
Ik had een andere huidskleur aangenomen. Paars. Was tijdelijk
gehoorgestoord en weet nooit meer wat er is besproken. Je
functioneert dan bij de gratie van de agenda en de notulen en de
collegialiteit van de mede-diakenen.
Ja, Annelies, we leven met je mee. 19 februari, het komt goed.
En dan het concert. Doodmoe komen we op donderdagavond thuis.
Una eist het uiterste van ons. Moet wel, anders worden we lui.
Uiteindelijk is het voor het goede doel.
De laatste voorschriften, bepalingen, aanwijzingen, richtlijnen… wat
heb je nog meer op dat vlak, komen in de DoReMi te staan die vóór
het concert uitkomt. Maar misschien komt dat allemaal in een flits te
staan die bij je thuis in de mailbox valt.
In ieder geval worden jullie tijdig van alles op de hoogte gebracht.
Weet je wat zo fijn is… we hoeven het allemaal niet alleen te doen,
we steunen elkaar in toon en in ritme en genieten samen van de
beleving.
DENK NOG EVEN AAN DE KAARTVERKOOP!
Er kunnen 400 mensen
in de kerkzaal en
eigenlijk willen we geen
lege stoelen zien.
Nou, ik heb weer
genoeg gezeurd. Tot de
volgende keer maar
weer.
Anneke.
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Lief kasboek,
Het nieuwe jaar is van start gegaan en voor jou en mij betekent dat,
dat de jaarrekening weer gemaakt mag/moet worden.
Nou dat is intussen gebeurd, want ja, die moest op tijd klaar zijn om
besproken te worden in de bestuursvergadering. Dat samen met de
begroting voor dit jaar. Het bestuur is akkoord gegaan, nu kunnen
de stukken naar de algemene ledenvergadering, want tenslotte zijn
het de leden die het definitief moeten goedkeuren.
Én voor de ledenvergadering moet natuurlijk ook de kascontrole
nog plaatsvinden. Dat gaat volgende week gebeuren. Dit jaar wordt
de controle gedaan door Ria de Koker samen met Bert Koole. Weet
je nog vorig jaar? Dat Bert helemaal verrast was dat jij helemaal
geen ‘boek’ meer bent, maar een Excelbestand? Dat heeft toen zelfs een gedicht
opgeleverd!
Goed voor het banksaldo: de gemeente
heeft de toegezegde subsidie (€ 4.851) al
overgeboekt. Het geld staat nu even
geparkeerd op onze spaarrekening.
En dan natuurlijk het concert van 23 maart.
Dat komt nu toch echt dichterbij. Nog
8 weken en dan is het zover. Het zoeken van sponsors voor het
programmaboekje is intussen voortvarend opgepakt door Herman
Broek. Hij heeft al een aantal contacten gelegd en toezeggingen
voor advertenties binnen gehaald. Herman, heel veel dank voor je
inzet!! En ja, ik kan het niet laten, ga het toch weer even over de
kaartverkoop hebben. Het zou ook een beetje raar zijn als ik dat
niet zou doen, toch?
Sinds de vorige keer is de teller van het aantal verkochte kaarten
opgelopen van 14 naar 36. Het aantal ‘nog te gaan’ is daarmee
gekomen op 352. Dat gaan we met z’n allen toch halen de
komende 8 weken? En daarmee een zaal vol publiek straks in
De Rank.
Carla
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Kerstzangochtend in Bornholm
Dinsdag morgen 18 december 2018 toog ik al vroeg naar Bornholm
om alles klaar te zetten. Het was onze jaarlijkse kerstzangochtend
voor de bewoners van het verpleeghuis Bornholm. Het is altijd maar
weer afwachten wat er in de zaal komt. De bewoners van
Eikenhoven bleken die morgen al een andere bezigheid te hebben,
dus die miste ik al. Uiteindelijk was de opkomst toch nog boven
verwachting.
Wat werd het een mooie zangochtend wat mede werd opgeluisterd
door de aanwezigheid van een groot aantal leden van het koor
Cantamus. De bekende kerstnummers gezongen door de bewoners
naar het podium toe en vanaf het podium ondersteund door het
koor.
Dan het hoogtepunt van de ochtend: het door ons gezongen
Afrikaanse kerstlied. Wat ging dat goed, even een G akkoord en we
zongen het vervolgens foutloos. Het grote applaus gaf wel aan hoe
het werd gewaardeerd. Ook later in de gesprekken van onze groep
werd waardering uitgesproken.
Bij deze wil alsnog mijn dank overbrengen aan allen die hebben
meegezongen en misschien met de vraag om met kerst 2019 weer
mee te doen.
We gaan ons eerst maar bezighouden met ons passieconcert!
Voor jullie allen een hartelijke groet,
Cees Boon
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De koordirigent
Iedere week gaat zij vol van ambitie
En vol goede moed naar de koorrepetitie
Zij wordt soms geprezen, maar vaker miskend
Die moedige held, de koordirigent!
Als eerste zijn daar de stemoefeningen
Bedoeld om wat beter te kunnen zingen
Doch helaas door veel koorleden danig betreurd
En waarover dus flink en fervent wordt gezeurd
Maar daarna start toch werkelijk de koorrepetitie
En wel met een gloednieuwe koorcompositie
Die de maestro met de diverse dames en heren
Met vuur (dus con brio) in wil gaan studeren
De koordirigent schreeuwt: “Piano! Piano!”
En: “Diminuendo!, Crescendo! Allegro!”
Maar de dames en heren die geven niet thuis
Want ze lezen geen noot, zo groot als een huis
En al weet men van de noten dus veelal geen zier
Men zit met zijn neus toch diep in het papier
En ziet al te vaak tot haar bitter verdriet
De zwaaiende dirigent zelden of niet
Maar is dan om tien uur het zingen gedaan
Ziet men de koristen naar buiten toe gaan
Tevreden en vrolijk gaat men weer naar huis
En vergeet weer de noten, de mol of het kruis
Maar ook volgende week gaat zij weer met ambitie
En vol goede moed naar de koorrepetitie
Slechts zelden geprezen en veel vaker miskend
Die moedige held, de koordirigent!
Gelezen op internet
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Klus geklaard
Zo, voor het eind van het jaar is het
ons gelukt om de klus af te ronden:
50 corsages en 15 vlinderstrikken
voor ons Passieconcert!
Corsages willen we best nog wel
eens maken, bijv. zilvergrijze bij de
stropdassen, het is véél werk, maar
niet lastig. Vlinderstrikken doen we
nooit meer, wat een gepruts, dus
heren, sorry, volgende keer maar
weer een stropdas.
Nu maar allemaal ons best doen om er ook heel mooi bij te zingen,
maar dat komt onder leiding van Una vast wel goed.
Voor de komende zomer hebben Jeannette en ik ons opgegeven
voor een nieuw project: een zangweekend van Sing Along Events,
deze keer in Vlodrop, Limburg. Al een aantal keren hebben wij
meegezongen tijdens zo’n weekend. Je moet de muziek zelf thuis
instuderen m.b.v. een oefen-cd. In het betreffende weekend komen
alle zangers samen om het verder in te studeren o.l.v. dirigent
Martin v.d. Brugge.
Zondags in de namiddag is dan de uitvoering, dit keer in de SintChristoffel kathedraal in Roermond. Het repertoire van dit jaar
hebben wij vijf jaar geleden ook gezongen, dus al een beetje
bekend: de Krönungsmesse, Ave Verum en Laudate Dominum,
allemaal van Mozart. Wel ben ik dan weer voor even alt!
Als er soms iemand interesse heeft om hieraan mee te doen, alle
informatie is te vinden op de website: www.singalong.nl
Maar eerst op naar ons passieconcert!
Jeannette van Velzen en
Marina Clausing
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Bericht van Welmoet
Weet u nog dat ik mocht graven in een stukje strand van
Zoutelande? € 290,00 groef ik daar op en ik beloofde u te melden
wat ik daarmee zou doen.
Ik heb een prachtig stukje wandversiering gevonden. Paul vond het
gelukkig ook mooi (tenslotte moet hij er ook tegenaan kijken 😉) en
het hangt nu te pronken bij ons aan de muur. En hoewel de reden
van mijn afscheid als voorzitter geen leuke was, is dit wel een
mooie herinnering aan een mooie tijd.
We zijn er heel blij mee!
Bijgaand een foto, maar in het echt is beter te zien dat het niet
zomaar een schilderij is. Wie wil komen kijken is van harte welkom
😀
Verder kan ik u melden dat het best goed met me gaat. De kanker
is stabiel (op dit moment in ieder geval, als u dit leest heb ik net
weer een scan gehad dus kan het anders zijn) en ik voel me goed.
Het lukt ons gelukkig heel goed om daarvan te genieten!
Dank voor alle lieve aandacht en nogmaals dank voor het
afscheidscadeau. Ik hoop er nog heel lang naar te kunnen kijken!
Hartelijke groet, ook van Paul,
Welmoet
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KOFFIEROOSTER CANTAMUS
7 februari
G. Vervloed
T. Wagenaar

14 februari
N. van Essen
H. Penninga

21 februari
M. Kromhout
G. Groenewoud

28 februari
C. de Vries
W. Huizing

7 maart
D. de Blaey
A. Ooms

14 maart
M. Massaro
R. Stellingwerf

21 maart
I. Poelsma
A. Ooms

28 maart
A. van Veen
G. Vervloed

4 april
T. Wagenaar
N. van Essen

11 april
H. Penninga
M. Kromhout

18 april
G. Groenewoud
C. de Vries

25 april
W. Huizing
R. de Koker

Als je een keer niet kunt schenken, wil je dan onderling ruilen en
anders even contact met mij opnemen. Ook voor een traktatie kun
je mij bellen om zo een dubbele traktatie te voorkomen. Niemand is
natuurlijk verplicht te trakteren.
Bedankt voor jullie medewerking!
Agatha
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Het bestuur van Cantamus:

♪ Voorzitter:
Annelies Vaessen
tel. (023) 5612982

♪ Tweede voorzitter:
Lidy van der Lichte
tel. (023) 5653824

♪ Secretaris:
Anneke Harlaar
tel. (023) 5625584

♪ Penningmeester:
Carla Kwant
tel. (023) 5575237

♪ Muziekcommissaris:
Hans en Hanny Rumkorf
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♪ Bestuurslid en webmaster:
Rob Veltkamp
tel. (023) 5313895

♪ Bestuurslid en koormeester:
Jan Wesdorp
tel. (0252) 624942

♪ Dirigent: Una Cintiņa

 Afmeldingen doorgeven aan:
Sopranen: Riek Pieters, tel. 023-5650922
Ria Schering, tel. 023-5615421
Alten: Ella Koole, tel. (023) 5634953 of 06-46967332
Sonja van Zanten, tel. (023) 5640837 of 06-23498761
Bassen en tenoren: Joop Allijn, tel. (023) 5616996
 Muziekcommissie:
Hans en Hanny Rumkorf, Lydia Veltkamp,
Hanny Penninga, Joop Allijn, Cees Boon
 Repertoirecommissie:
Una Cintiņa, Hans en Hanny Rumkorf,
Lydia Veltkamp, Tiny Ignacio, Ella Koole, Marina Clausing
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 Advertenties:
Agatha Ooms, tel. (023) 5551319
 Bank:
Rabobank Hoofddorp
IBAN nummer: NL 80 RABO 0324 5181 29
(voor indienen declaraties zie penningmeester)
 DoReMi:
Redactie: Lidy van der Lichte
Redactieadres: IJweg 1107A, 2133 MH Hoofddorp
 doremi@cantamus.nl
 Kleding:
Anneke Harlaar, tel. (023) 5625584
 Koffie, trakteren, enz.
Vindt u het gezellig om eens te trakteren? Doen……!!!
Maar bel eerst even onze koffie-coördinator, misschien
kwam er nog iemand op het idee.
 Koffie-coördinator: Agatha Ooms, tel. (023) 5551319
 hooge.werf@kpnmail.nl
 Koffie- en theebonnen:
Elke eerste donderdag van de maand bij Ria de Koker.
 Website www.cantamus.nl

Contributie per 1 januari 2018
contributie per

maand

kwartaal

½ jaar

jaar

per persoon

15,00

45,00

87,75

171,00

per echtpaar

27,00

81,00

158,00

308,00
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