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Bericht van de webmaster
De bruiloft van Rik en Irene
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Waarom zingen?
... en nog veel meer
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Agenda
Datum

Activiteit

3 maart

Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20.30 uur
Koffie/thee vanaf 20.15 uur

21 maart

Sluitingsdatum kopij DoReMi

30 april

Generale repetitie in de Bavo
Aanvang 20.00 uur

3 mei

Herdenkingsconcert met Cantate Domino in
Bavo Koepelkathedraal
Leidsevaart, Haarlem
Aanvang 16.00 uur

8 mei

Herdenkingsconcert met Cantate Domino in
Dorpskerk, Zoeterwoude (vrijdagavond)

25 juni

Laatste repetitie voor de vakantie

13 augustus

Eerste repetitie na de vakantie

27 september

medewerking aan “Zingen in de
Marktpleinkerk”
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Van de redactie
Beste koorleden,
Een nieuw jaar, een nieuwe jas voor de DoReMi. Ik hoop dat het
goed uitpakt; ik kies een kleurtje van de lijst die de drukker mij
opgeeft. Hoe dat het er dan in de praktijk uitziet… perzik heet de
kleur van deze omslag. Of lavendel… dat was de tweede kleur die
ik koos. Wat het geworden is weet ik nog niet. We moeten het er
weer een jaar mee doen. Onlangs vroeg iemand mij: “Waarom staat
de datum niet op de buitenkant”. Dit is de reden: het is goedkoper
om de omslag voor een heel jaar tegelijk te drukken. Zo proberen
we de DoReMi kostenneutraal te houden. Wat overigens moeilijker
wordt als er adverteerders afhaken. Het is wat dat betreft helaas
niet gelukt de lege plek op te vullen.
In dit nummer vindt u een blij verslag van Rik en Irene. Het is
alweer een paar maanden geleden dat zij trouwden maar zo te
lezen was het een geweldige dag voor ze!
Over het concert in de Bavo wordt ook weer geschreven. We kijken
er allemaal naar uit. Wat u nog niet weet, is dat Jeannette en
Marina hebben aangeboden weer corsages te maken. Dat aanbod
nemen we graag aan! Omdat het er deze keer véél zijn
(Zoeterwoude zal dezelfde corsages dragen) kunnen ze wel extra
handjes gebruiken. De creatievelingen onder ons kunnen zich
melden bij Jeannette of Marina!
Volgende keer krijgt u hopelijk
weer een dikke DoReMi in
handen. Coen en Annelies gaan
zich opnieuw buigen over één
van onze uit te voeren werken.
Hartelijke groet,
Lidy
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Dank aan onze adverteerders:
De Wereldwinkel
Bakker Gerard
Dunweg Uitvaartzorg
Makelaarshuijs Eikelenboom
Juwelier De Haas
Stichting Het Zwaantje
Wea Accountants
Zorgcentrum Horizon
Gelderblom Slagerij & Partyservice
Uitvaartzorg De Meer

Mede dankzij uw steun kunnen onze leden weer
een heel jaar de DoReMi lezen!
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Van de voorzitter
Beste koorleden,
Een nieuw jaar, een nieuw project. Vol vuur zijn we bezig met het
herdenkingsconcert. Het tempo zit er aardig in bij Una, maar ja, er
is ook nog veel in te studeren en te herhalen.
Het zal zeker een mooi concert worden met 2 solisten en Jaco aan
het orgel in een prachtige kerk!
Nu nog hopen op veel toehoorders….. Zoals jullie wellicht gelezen
hebben, is op 3 mei ook de Formule 1-happening in Zandvoort. Als
koor hadden we de datum al afgesproken met de Bavo voordat
bekend werd gemaakt dat de races ook op die datum zouden zijn.
Dat is natuurlijk een tegenvaller. Aan de andere kant zal het publiek
dat interesse heeft in ons concert waarschijnlijk niet hetzelfde
publiek zijn dat naar de races gaat. Het wordt wel een beetje lastig
om in de Bavo te komen, ik heb begrepen dat we waarschijnlijk
alleen met het openbaar vervoer de kerk kunnen bereiken.
Maar voorlopig gewoon lekker repeteren en genieten van elk nieuw
stuk!
Annelies
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Van de schrijvert
De kop van het jaar is er weer af. Vier repetities achter de rug en
we zijn weer als vanouds op gang gekomen. Een nieuwe DoReMi
mantel aangetrokken, gezellig weer.
Het koor is 9 januari uitgebreid met Anja Ulkeman, Paula Verhoef,
Wil Bakker en Marja Oudt. Heel erg welkom, maar waar bleven de
mannen. Ja, er kwam er een, maar. jammer zijn stem was niet
geschikt om in ons koor te zingen. Ach, dat was toch wat voor die
man. Maar ja, als je gestemd wordt is het eerlijk dat meteen tegen
je gezegd wordt wat het beste is.
Nu denken jullie misschien, moet er weer gestemd worden? Nee
hoor. Ons koor klinkt op het moment excellent. We doen daar in
ieder geval onze stinkende best voor (?).
We gaan ons eerst weer bezighouden met de voorbereidingen voor
de jaarvergadering. Die staat gepland op 3 maart. Daar praten we
het hele jaar weer aan elkaar, brengen er onze grieven naar voren.
Geven complimentjes en zetten mensen in het zonnetje (het is dan
al maart dus die zon is welkom). Kijken de cijfertjes na en geven al
dan niet toestemmingen. Geven ons fiat aan eventueel aftredendeherintredende- nieuwe bestuursleden. En denken diep na over
dingen die misschien verbeterd zouden kunnen worden.
Nu lijkt dit bijna op de agenda voor die vergadering, maar op de
officiële staan dingen die feiten zijn met uitleg. Nou ja, gooi het
maar in m’n pet. Kortom,
de tijd zal het leren. Ik
geloof dat ik een beetje
cryptisch bezig ben. Het
zij mij vergeven.
Maak de eerste dinsdagavond van maart maar
gewoon vrij en komt allen.
De benodigde paperassen
komen op tijd op de tafel
in de hal te liggen.
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Uiteraard is het milieuvriendelijker om het in jullie e-mailbox te
werpen, maar dat is al eens geprobeerd en het gevolg was dat een
flink aantal leden geen printer heeft, de documenten niet kon
openen enz. kortom, ik had er nog meer werk aan als wanneer ik de
vergaderstukken gewoon op naam uitreik. Ik heb een super
laserprinter en het is zó gebeurd.
Jullie krijgen na de bestuursvergaderingen altijd keurig de
bestuursflits. Flitsend nieuws. We hebben geen geheimen. Alleen
slagen om de arm als er ergens nog geen besluit over is genomen.
Ingrijpende besluiten worden alleen bij ledenvergaderingen
genomen.
Zo moeten we ook allemaal gaan denken wie we gaan uitnodigen
voor ons concert in Haarlem. Het zal best iets moeilijker zijn om
voor een serieus concert als dit publiek te trekken. Maar als wij
enthousiast zijn en vertellen dat het allemaal niet zo zwaar is als het
doet vóórkomen, krijg je de mensen best de kerk in. De kerk alleen
al is het waard om bekeken te worden en dan daar nog twee koren,
solisten en het geluid van een geweldig orgel bij… en Una..
helemaal top!
Nou, ik heb toch twee blaadjes vol gekregen. Lidy mag tevreden
zijn.
Anneke
Geacht bestuur en leden van Cantamus,
Dat was een geweldig idee, om mij als erelid, mee te vragen naar
het concert in Alkmaar. Na veel knuffels in de bus kwam ik gelijk in
de mij zo bekende sfeer.
Ook daarna was het fijn om aanwezig te zijn bij het inzingen, de
repetitie in de kerk en het concert. Het deed mij goed, om jullie weer
te zien en te horen zingen.
Nogmaals hartelijk dank voor de uitnodiging.
Groeten aan allen,
Eef Boogert
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Lief kasboek,
Januari, altijd een drukke tijd voor een penningmeester. Eerst de
jaarrekening klaarmaken en de begroting voor het nieuwe jaar,
zodat die besproken kunnen worden in het bestuur. Als het bestuur
ermee akkoord gaat, dan kunnen de stukken straks naar de
jaarvergadering. En ook dit jaar toch maar weer een voorstel om de
contributie volgend jaar te verhogen. Er is geen ontkomen aan,
alles wordt duurder en ja, het geld moet toch ergens vandaan
komen.
Voor de jaarvergadering natuurlijk ook nog de kascontrole om te
kijken of alle inkomsten en uitgaven netjes verantwoord zijn. De
afspraak hiervoor is al gemaakt, op 17 februari gaan Ria de Koker
en Ineke Poelsma dit doen en daarna in de ledenvergadering
vertellen of het allemaal volgens de regels is gebeurd.
De gemeente was zo aardig om de toegezegd subsidie (€ 4.900) al
over te boeken. Kunnen we in elk geval het komende jaar de huur
van Het Brandpunt en de aanschaf van nieuwe muziek weer
betalen.
En ja, die gemeente. Die let echt goed op. Kwam er toch opeens
een mail dat ze ons niet waren tegengekomen in het programma
van IkToon. En dat terwijl dat wel een voorwaarde is om subsidie te
krijgen. Dat was even schrikken. Maar gelukkig hadden we de mails
nog, waarmee we konden aantonen dat we dat zelf vorig jaar ook
ontdekt hadden en gemeld hadden bij IkToon. En dat IkToon onze
open repetities toen alsnog vermeld hebben in hun nieuwsbrief.
Grote opluchting dat de gemeente dat ook ontdekt had en dat het
zo akkoord was.
En dan moet ik je nog iets vertellen. De leden weten het al, maar jij
krijgt de “Bestuursflits” niet, realiseerde ik me opeens. Dus voor jou
is het nieuw. Want daar stond iets in wat jij ook moet weten.
Eigenlijk had ik het jou eerst moeten vertellen, maar dat was er
even niet van gekomen. Sorry!!
Het gaat om het volgende:
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“Carla geeft aan dat zij volgend jaar geen nieuwe termijn aanvaardt.
Zij hoopt in de loop van het jaar een nieuwe penningmeester in te
kunnen werken.”
Laat ik voorop stellen, dat het niets met jou te maken heeft. In
tegendeel, ik vind nog steeds dat wij het heel gezellig hebben met
elkaar. Maar na 10 jaar vind ik het wel eens tijd om het stokje over
te dragen. Dat gaat pas gebeuren bij de ledenvergadering volgend
jaar, dus voorlopig gaan we nog gewoon door. En wie weet hoe
gezellig je het gaat krijgen met de nieuwe penningmeester. Wie dat
gaat worden? Er heeft zich nog niemand gemeld, maar als dat
gebeurt ben jij natuurlijk de eerste die het te horen krijgt.
Carla
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De bruiloft van Rik en Irene
15 oktober zijn wij getrouwd. Iets wat jullie ook niet is ontgaan. Wij
danken jullie allen voor het prachtige bedrag, waar we iets leuks
voor mochten uitzoeken. Dat hebben we ook gedaan. We hebben
er een mooie tv-kast van gekocht, iets wat al een tijdje op ons
wensenlijstje stond.
Nu denken jullie: ‘leuk allemaal, maar hoe was de bruiloft?’.
Geweldig natuurlijk!
We zijn getrouwd op landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort
Noord. Terwijl ‘Our House’ van Crosby, Stills, Nash & Young door
de boxen klonk, werden wij naar voren begeleid door onze oudste
zussen. Hier hebben wij onze liefde naar elkaar en naar vrienden
en familie bevestigd met het jawoord en het omdoen van
onze trouwkettingen.
Na de ceremonie werden
speeches gegeven en muziek
gemaakt. Met dank aan de
ceremoniemeesters
hebben
we van alle gasten puzzeltjes
en speciaalbiertjes gekregen.
Ook heeft elke gast een kaart
geschreven met een lieve
boodschap en een herinnering.
Al met al hebben wij een
geweldige dag beleefd. Het is
bijzonder wat zoveel mensen
voor ons hebben gedaan die
dag. Wij zijn blije mensen. Het
enige jammere is dat we niet
nog een keer gaan trouwen…
Liefs,
Rik en Irene Scheffer - van der Staaij
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Van de webmaster
Even weer bijpraten over ons digitaal leven.
Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt is onze website uitgebreid
met de pagina “SPONSORS EN VRIENDEN”. Ook wij kunnen
haast niet meer zonder onze sponsors en om duidelijkheid te
scheppen in de diverse mogelijkheden die wij bieden, zijn deze nu
allemaal op een rijtje gezet. Hiervoor heb ik inspiratie opgedaan op
diverse websites van andere koren.
Eveneens is de pagina “REPERTOIRE” aangepast. De muziek
welke zich in de map bevindt, is hier op vermeld zoals we dit al
geruime tijd doen. Echter wanneer het repertoire van een
aankomend concert bekend is wordt dit eruit gelicht en vermeld op
een aparte pagina. Ook te vinden onder repertoire.
In de kalender worden alle activiteiten
vermeld, zoals repetities, vergaderingen,
concerten en alles wat voor u van belang
kan zijn.
Onze concerten worden eruit gelicht en
op een aparte pagina vermeld. Dit is voor
de bezoeker aantrekkelijk omdat deze
niet hoeft te zoeken maar deze in één
oogopslag voor zich heeft.
En dan ook nog iets wat niet onbelangrijk is, dat zijn de
oefenpartijen. Zodra deze gevonden zijn, worden deze vermeld. U
vindt deze achter het desbetreffende muziekstuk opgesplitst in alle
stemsoorten. Deze oefenpartijen worden meestal door Coen
aangeleverd en zijn allemaal gecontroleerd op bruikbaarheid,
waarvoor hartelijk dank. Van het Requiem van Fauré en Der 42.
Psalm zijn deze nu voor iedereen beschikbaar. Zoals ik eerder
aangaf, zijn er van de versie van Psalm 43 die wij zingen geen
oefenbestanden. Maak gebruik van de rest, het komt ons allemaal
ten goede.
Uw webmaster Rob Veltkamp
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Waarom zingen?
Zingen doe je samen
reuze gezellig
Voor je koor moet je ’s avonds de deur uit
geen TV verslaving
Je oefent thuis onder de douche
je wordt tenminste niet per ongeluk gestuurd tijdens het douchen
Je moet je muziek kunnen lezen
geen valse schaamte voor een leesbril
Je leert zingen met je mond wijd open
makkelijk bij de dokter of de tandarts
Uien of knoflook eten op je koordag is uit den boze
weg slechte adem
Je leert de buikademhaling
geen spierpijn meer door opgetrokken schouders
Je traint je ademhaling
handig bij het eens per maand stof afblazen
De muziektermen zijn in het Italiaans
spaart een cursus uit
De teksten zijn vaak in het Engels, Duits of Latijn
spaart drie cursussen uit
Aan het eind van de avond zing je vaak een verzoeknummer
je hebt de hele week een fijne melodie in je hoofd
Je krijgt gratis de DoReMi
prima wc- of bedlectuur
“Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd”
waar of niet?
Met dank aan Gerda Snoep
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KOFFIEROOSTER CANTAMUS
30 januari
A. van Veen
W. Huizing

6 februari
M. de Baat
G. Vervloed

13 februari
I. Poelsma
T. Wagenaar

20 februari
A. Ooms
G. Yamin

27 februari
M. Kromhout
H. Penninga

5 maart
N. van Essen
R. Stellingwerf

12 maart
M. Massaro
R. de Koker

19 maart
M. de Baat
A. van Veen

26 maart
G. Vervloed
W. Huizing

2 april
I. Poelsma
G. Yamin

9 april
Geen repetitie
Witte Donderdag

16 april
T. Wagenaar
A. Ooms

23 april
M. Kromhout
R. Stellingwerf

30 april
Generale repetitie
In Bavo, Haarlem

7 mei
N. van Essen
M. de Baat

14 mei
A. van Veen
W. Huizing

21 mei
Geen repetitie
Hemelvaartsdag

28 mei
G. Yamin
A. Ooms

Alvast weer bedankt voor de medewerking.
Denkt u eraan om te ruilen als u een keer niet kan en anders even
een belletje naar mij.
Voor alle leden geldt: graag de lege kopjes zo snel mogelijk
inleveren zodat de schenkers ook na de pauze weer kunnen
meezingen.
Eventuele traktatie aan mij doorgeven om dubbele traktatie te
voorkomen.
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:
Willemia van Brussel
Tel (023) 5622122
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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. 06-15186116
Ria Schering, tel. 06-30130100
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
Cees Boon, tel. (023) 5655112
 Muziekcommissie:
Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Hanny Penninga, Joop Allijn, Cees Boon
 Repertoirecommissie:
Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
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 juli 2019
contributie per

maand

kwartaal

½ jaar

jaar

per persoon

16,00

48,00

93,50

182,50

per echtpaar

29,00

87,00

170,00

331,00
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