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Digitale jaarvergadering
Lief kasboek
Nieuwe muziek
... en nog veel meer
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Dank aan onze adverteerders:

De Wereldwinkel
Bakker Gerard
Dunweg Uitvaartzorg
Makelaarshuijs Eikelenboom
Juwelier De Haas
Stichting Het Zwaantje
Wea Accountants
Uitvaartzorg De Meer

Mede dankzij uw steun kunnen onze leden weer
een heel jaar de DoReMi lezen!
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Agenda
Datum

Activiteit

Tijdspad jaarvergadering die geheel digitaal gaat:
16 februari

U ontvangt uitnodiging, financiële stukken en
verslag vorige jaarvergadering.

2 maart

Tot deze datum kunt u zich verkiesbaar stellen
voor drie bestuursfuncties en schriftelijk vragen
voor de rondvraag indienen.

11 maart

Datum jaarvergadering. Carla en Lidy treden
terug. Willemia is herkiesbaar.
Nieuwe bestuursleden worden benoemd.
Het bestuur koppelt alle informatie terug.
U ontvangt het jaarverslag.

11 december

Kerstconcert Bethlehem – Marktpleinkerk
(onder voorbehoud)
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Van de redactie
Beste koorleden,
De ledenvergadering werpt zijn schaduw vooruit. Een digitale
schaduw weliswaar, maar niet minder belangrijk. Immers, drie
aftredende bestuursleden betekent werk aan de winkel! Willemia
stelt zich herkiesbaar, maar Carla en Lidy niet. Met mijn
zestienjarige ervaring in het bestuur kan ik zeggen: Cantamus is
een leuke, uitdagende club om je voor in te zetten en binnen het
bestuur heerst een fijne sfeer van luisteren naar elkaar. Zonder
bestuur kan een koor niet functioneren, dus kom op! In de Agenda
vindt u het tijdspad dat we voor de ledenvergadering uitgezet
hebben.
Geja Yamin is achter de adverteerders aangegaan. Ondanks de
geldende corona perikelen heeft ze er acht binnenboord weten te
houden. Daar zijn we heel blij mee! Immers: minder leden = minder
contributie inkomsten dus enige aanvulling is meer dan welkom.
Bedankt voor alle moeite Geja! Ik heb de advertenties over twee
pagina’s verdeeld die u van nu op twee plaatsen in de DoReMi
tegenkomt. Als u straks weer zonder beperkingen mag winkelen,
denkt u dan ook aan onze adverteerders?
Ton Massaro stuurde mij “Twee kanten van 2020.” De grap is dat ik
dat ook al van iemand via WhatsApp ontvangen had. Bij het lezen
dacht ik: “Wat een negatief verhaal…” Tot ik de onderste regel las
en toen werd het ineens allemaal anders. Zo kan je op het
verkeerde been gezet worden!
Hartelijke groet,
Lidy

De eerste sneeuwklokjes
gespot in mijn tuin!
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De avondklok
Ik las dat de avondklok een feit is geworden. Dat roept wel wat
vragen bij mij op en misschien ook bij jou. Zoals:
o
o
o
o
o
o

Welk bedrijf komt hem installeren?
Is er een catalogus waaruit we er een kunnen
uitzoeken?
Mag ik zelf bepalen aan welke muur hij komt?
Zijn de batterijen erbij inbegrepen?
Werkt dat ding overdag ook of moet ik daar zelf een klok
voor aanschaffen?
Draai ik op voor eventuele reparatiekosten?

Hopelijk kom de overheid snel met antwoorden.
Gelezen op internet
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Van de voorzitter
Beste koorleden,
Een nieuw jaar, een nieuw begin!
We zijn van start gegaan met diverse
nieuwe stukken onder andere van Rutter
en Händel. Samen met de Missa
Simplex kunnen we ze gebruiken voor
het opluisteren van (online) kerkdiensten zodra dit mag. Dat is althans
ons plan voor de komende tijd; omdat
het Herdenkingsconcert voorlopig
van de baan is, hebben we
alternatieven nodig.
Wat dit jaar ook op het programma staat, is een kerstconcert. Het is
de bedoeling om hetzelfde programma te zingen als we van plan
waren voor afgelopen kerst: Bethlehem en enkele kerstliederen,
samen met fluitist en solisten.
Laten we hopen dat we deze keer onze plannen kunnen uitvoeren.
Nu de vaccinaties er aan komen, gloort er licht aan het einde van
de tunnel. Als we gevaccineerd zijn, zullen we wel van de overheid
horen wanneer het weer veilig is om bij elkaar te komen. Was het
maar al zo ver, we willen weer samen zingen!
Ook met minder leden dan een jaar geleden, zijn we toch nog een
behoorlijk koor. Het is misschien voor ons een grotere uitdaging
maar die kunnen we zeker aan.
Dan nog iets anders; er is vast iemand in ons koor die goed met
geld om kan gaan en die het ook nog leuk vindt om dit op papier te
zetten….. dus help ons alsjeblieft om de financiën van het koor te
regelen. We zouden het zeer waarderen als iemand de taken van
Carla overneemt want zonder penningmeester is een vereniging
niet compleet. Je wordt niet in het diepe gegooid, Carla zal zeker
helpen om de overgang soepel te laten verlopen. Graag aanmelden
vóór 2 maart. We gaan er samen een goed jaar van maken!
Annelies
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Van de schrijvert
Jasses, wat een tegenslagen allemaal. Verlenging lockdown,
opzeggingen bij de vleet.
Ja, heel vervelend, ieder heeft een eigen reden. Maar hoe zuur kan
dat zijn. Als er weer een afzegging binnen kwam werd ik op dat
moment heel even boos en verdrietig, maar stond machteloos.
Stuurde het bericht dan snel naar de andere bestuursleden toe,
alsof dat zou helpen. Jawel; gedeelde smart is halve smart.
Deze klacht is niet helemaal ongegrond hoor. We hebben na de
recente opzegging van Sonja van Zanten en Gea Groenewoud nog
29 leden. Er ontstaat bij mij een gevoel van verwaarloosde
verantwoordelijkheid. Want ja, Cantamus is van ons allemaal. En nu
voelt het alsof het koor ons door de vingers glipt.
Klachten over het repertoire; die waren er. Maar willen we dan uit
het kerkboek gaan zingen of de verouderde Johannes de Heer liederen, ik noem maar een zijstraat. Plots breekt er onrust uit, is er
niet veel meer goed. Verveling, corona
angst, tegenzin? Echt, we kunnen het
niet iedereen honderd procent naar de
zin maken.
We hebben in het nabije verleden toch
mooie dingen gedaan? Prachtige
stukken gezongen waar we hard voor
hebben gerepeteerd. Het is nu een
rottijd en we moeten er met elkaar
doorheen komen. Het mag toch niet
zo zijn dat we ons klein laten krijgen.
Want… wat een geweldige dirigent hebben we. Una ziet het
ondanks de negatieve berichten nog helemaal zitten hoor. Is er van
overtuigd dat we best goed kunnen functioneren met een kleiner
koor. Bij een concert zal met inbreng van projectleden en anderen
dat zeker gaan lukken. Plannen zijn er genoeg.
Zodra de coronamaatregelen versoepelen, moeten we enthousiast
leden gaan werven. Allemaal ons best doen, dan komt het zeer
waarschijnlijk weer goed.
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Geef ons, het bestuur en dirigent en zeker het koor een kans. Nu
staan we met de rug tegen de muur en kunnen niet echt iets. Wees
solidair en blijf!
De ledenvergadering: staat voor de boeken gepland op 11 maart.
Dit jaar geen koekje bij de koffie en geen borrel na afloop. Nee, we
kunnen thuis onze mening geven en de cijfers af- of goedkeuren.
Jullie hebben allemaal de Bestuursflits gekregen van Lidy.
Carla legt haar taak als penningmeester/bestuurslid neer. Moet
absoluut vervangen worden. Blijft wel lid.
Lidy legt haar taak als 2e voorzitter/bestuurslid neer. Blijft ook lid en
ze blijft onze DoReMi maken. Dus mensen, kom uit de stoel of ga er
op zitten en meld je aan voor een van de twee functies. Willemia is
aftredend maar wel herkiesbaar. Heb je een beetje kijk op financiële
administratie, Carla helpt je de Centenweg op.
De andere plek heeft nog geen specifieke functie, dus is eigenlijk
even algemeen bestuurslid. Alleen de penningmeester wordt dan in
functie benoemd, want die taak is specifiek.
Even over de Grote Clubloten. Er zijn veel prijzen gevallen, echter
allemaal e-books (elektronisch boek) want als je goed kijkt op de
achterkant van de loten, heeft iedereen zo’n e-book gewonnen.
Plus de winnende loten waarvan het laatste nummer een 8 is.
Leuk, maar niet iedereen heeft daar iets
aan. Er waren nog loten over, dus als je
interesse hebt in een e-book, geef even
een seintje naar mij, dan kan je er bij mij
een paar (loten) afhalen. Leuk toch?
Uiteraard geldt dit voor de leden die loten
hebben gekocht.
Nou mensen, houd de moed er in, er
komen betere tijden.
Anneke
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Lief kasboek,
Januari is van oudsher de maand waarin de jaarrekening
opgemaakt moet worden én de kascontrole plaatsvindt.
Maar…… hoe doe je een kascontrole in corona-tijd? Even met
elkaar om de tafel zitten en de papieren doornemen is er niet bij.
Nou ja, dan maar digitaal: het overzicht met alle inkomsten en
uitgaven opgestuurd via de mail. En Ton en Patty hebben zich er
thuis op gestort en vervolgens, weer via de mail, vragen gesteld en
een aantal facturen ter controle
opgevraagd. De vragen weer
beantwoord via de mail en
vanmiddag een korte Teamsbijeenkomst gehouden. Waar
zouden we zijn zonder Teams…
Normaliter wordt daarna het
kascontroleformulier ondertekend,
maar dat is ook wat omslachtig
als je niet bij elkaar komt. Daarom
de volgende oplossing bedacht:
Patty en Ton krijgen een mail met
daarin de verklaring dat de
controle heeft plaatsgevonden en
dat alles correct is. En via een stem-knop in de mail geven ze aan
dat ze daarmee akkoord zijn. Toch een soort van handtekening.
De jaarrekening wordt straks met de stukken voor de
ledenvergadering naar iedereen toegestuurd en dat geldt ook voor
de begroting voor dit jaar. Bij beide komt dan een toelichting, die
anders mondeling in de vergadering gegeven zou worden. En als er
vragen zijn, dan kunnen die natuurlijk altijd via de mail ingestuurd
worden!
De gemeente heeft ondertussen ook de subsidie voor dit jaar
overgeboekt en wel het fraaie bedrag van € 4.900! Maar……..
ik schreef het al eerder, dit is meer dan waar we volgens de regels
van de gemeente recht op hebben, gezien het teruglopende aantal
leden en het feit dat we over een lange periode geen huur hebben
betaald. Dus misschien moet een deel hiervan straks weer
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terugbetaald worden. Laten we hopen van niet en dat de gemeente
gehoor geeft aan de oproep van Koornetwerk Nederland om koren
financieel te blijven ondersteunen in deze corona-tijd.
De website www.koornetwerk.nl is sowieso een aanrader, als je op
de hoogte wilt blijven van wat corona betekent voor de koren. Alle
tips, gevolgen van de regels etc. worden daar gepubliceerd.
Carla

Dankbetuiging
Namens papa en onze familie willen wij alle leden van Cantamus
bedanken voor de steun van de afgelopen tijd en daarom sturen wij
de bedankkaart als bijlage.
Met vriendelijke groet,
Ronald Huizing
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Bericht van Sonja
Bij deze een dikke pluim voor het bestuur voor al het werk en de tijd
die er ingestoken wordt in deze moeilijke Covid-19-tijd.
Met de rug tegen de muur doen jullie er alles aan om het koor actief
te houden. En zeker ook Una verdient een compliment.
Voor U allen: Houd Moed, Blijf Gezond. ‘t Komt Goed!
Liefs, Sonja
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Van de muziekcommissaris
We houden de moed erin en dus ter voorbereiding op komende
optredens in b.v. de Marktpleinkerk en Alverna ontvangen jullie via
WeTransfer nieuwe bladmuziek van:






If ye love me - Thomas Tallis
Nr. 5 Solo mit Chor uit Die Schöpfung - Joseph Haydn
God, whose nature and property - Samuel Wesley
Sanctus - Benedictus - Urmas Sisask
Dit is een andere uitvoering dan nr. 191 uit ons muziekboek
I want Jesus to walk with me - arrangement Roderick Williams

Voorlopig werken we met kopieën, die we t.z.t. vervangen door
originele stukken voorzien van een Cantamus-nummer met
inhoudsopgave voor ons muziekboek. De muziek is te beluisteren
op YouTube. Lekker als warming
up voor de repetities.
Uiteraard gaan we in het najaar
verder met het repeteren van
Maunder’s Bethlehem voor ons
kerstconcert.
Wens iedereen veel zangplezier,
maar houd afstand en blijf gezond,
Willemia van Brussel
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Ingezonden door Ton Massaro
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Bericht van Reiny
Lieve mensen,
Begin januari kwam Anneke mij verrassen met een prachtige plant
en een afscheidsbrief. Ik vond dit heel attent! Het valt mij zwaar om
jullie te verlaten maar door omstandigheden heb ik deze keuze
moeten maken.
Ik wens Una, het bestuur en alle leden van Cantamus veel sterkte
in deze vreemde tijd, hoop dat jullie straks allemaal weer volop
kunnen gaan zingen.
Ik hoop dat iedereen gezond mag blijven.
Een hartelijke groet,
Reiny Stellingwerf

Bericht van Ad en Tiny
Hallo allemaal,
Wij willen jullie vertellen dat wij de Haarlemmermeer gaan verlaten.
Wij gaan drentenieren in Drenthe. Wij zijn al verscheidene jaren aan
die kant van het land aan het zoeken geweest.
Wij willen iedereen bedanken voor de
fijne band die wij de afgelopen 17 jaar op
zang mochten ervaren. Wij hopen dat de
corona-pandemie gauw over is en er weer
een goed, gezond koor komt.
Ons nieuwe adres wordt per 15 april a.s.
Heemskerkstraat 20
7887 AC Erica
Tel. 0641514803
Hartelijke groet,
Tiny en Ad Ignacio
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De buschauffeur
Tijdens een regenachtige spits reed een bus van Hoofddorp naar
Haarlem. Het verkeer zat muurvast en de bus zat vol vermoeide,
hongerige mensen. De sfeer was zwaar van frustratie en onvrede
en het leek er niet op dat ook maar iets de stemming zou verlichten.
Toen de bus Cruquius naderde, pakte de buschauffeur de intercom
en zei: ”Mensen, het was een zware dag en ik voel jullie frustratie.
Aan het weer of verkeer kan ik niets veranderen, maar er is wel iets
wat ik kan doen. Iedereen die de bus verlaat, mag zijn of haar
problemen aan mij geven. Neem
ze niet mee naar huis maar laat ze
gewoon hier achter. Mijn route
loopt via de Ringvaart; als ik daar
aankom, doe ik het raam open en
gooi al die problemen zo het water
in. Hoe klinkt dat?”
Mensen barstten in lachen uit,
gezichten begonnen te glimmen.
Reizigers die elkaars blikken net
nog strak hadden vermeden keken
elkaar opeens grijnzend aan.
Meent-ie dat nou serieus? En of hij
het serieus meende!
Bij de volgende halte stak hij, zoals beloofd, zijn hand uit en
wachtte. Eén voor één lieten de mensen die uitstapten hun
problemen in de hand van de buschauffeur vallen. Sommigen
lachten erbij, anderen waren zichtbaar ontroerd. En niemand sloeg
zijn uitgestoken hand over. De buschauffeur herhaalde dit ritueel bij
elke volgende halte, tot aan de Ringvaart.
Wat een verhaal! Even leek alles gehuld in het donker. Dat
iedereen het licht kan zijn, dat laat het verhaal van de buschauffeur
wel zien. Dat jullie veel licht mogen ontvangen en dat jullie ook zelf
veel licht mogen geven in het nieuwe jaar!
In aangepaste vorm overgenomen uit Nieuwsbrief pghoofddorp
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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
Bassen en tenoren: Cees Boon, tel. (023) 5655112
 Muziekcommissie:
Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Hanny Penninga, Cees Boon
 Repertoirecommissie:
Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Ella Koole, Marina Clausing, Ton Massaro
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 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
 Trakteren:
Vindt u het gezellig om eens te trakteren? Doen……!!! Maar
mail eerst even naar onze koffie-coördinator, misschien kwam
er nog iemand op het idee.
 Koffie-coördinator: Margo Kortekaas,
 Taffie2004@gmail.com
 Website: www.cantamus.nl

Contributie per 1 januari 2021
contributie per

maand

kwartaal

½ jaar

jaar

per persoon

17,00

51,00

99,50

189,00

per echtpaar

31,00

93,00

179,00

349,00
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