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Vanuit de bestuursvergadering
Kraamhulp gezocht
Gedicht voor Oekraïne
... en nog veel meer
1

Agenda
Datum

Activiteit

5 april

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Aanvang 19.30 uur
Koffie/thee vanaf 19.15 uur

20 mei

Sluitingsdatum kopij DoReMi

26 mei

Hemelvaartsdag, zingen in Laurentiuskerk,
Alkmaar
Aanwezig om 10.00 uur

29 mei

Zingen in de Marktpleinkerk

12 juni

Fair aan de Toolenburgplas
Kraamhulp gevraagd!
Aanvang 11.00 uur

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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Van de redactie
Hallo allemaal,
De lente is losgebarsten! Wat een zon in maart, de zonnepanelen
op mijn dak draaiden overuren. Vergeten was meteen die grauwe
februarimaand.
Er zijn weer leuke dingen om naar uit te kijken zoals zingen in
Alkmaar en Zingen in de Marktpleinkerk. En een evenement aan de
Toolenburgplas waar Cantamus zich als koor kan presenteren.
Meer informatie vindt u op https://sportfair.nl/sport-cultuurfairhaarlemmermeer/
Op verzoek van de muziekcommissaris stuur ik met deze DoReMi
ook een nieuwe muzieklijst mee, zo kunt u uw muziekmap weer
helemaal up-to-date maken.
En niet vergeten…. vanavond voor u naar bed gaat alle klokken in
huis een uur vooruit zetten! Ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat
de klok VOORuit.
Hartelijke groet,
Lidy
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Gedicht voor Oekraïne
Woke up warm and safe in my bed
While someone else heard bombs over their head
I jumped into a nice hot shower
While someone else had lost all power.
I hugged my family, we were all together
While others said goodbye, possibly forever
While I fear the money that I will spend,
Others worry of losing the country they defend.
In the time it took for me to write this post
Many have lost the things they love most.
So, when I start to bitch and want to complain
I will stop myself and pray for Ukraine.

Bovenstaand gedicht kwam Ton Massaro
tegen op Facebook.
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Het schrijvertje schrijft:
22 maart. Ik zit met mijn laptop bij de
openstaande deur in een appartement
in de Eemhof Marina in Zeewolde.
Kijk uit op luxe boten, die er
waarschijnlijk als geldbelegging liggen
want ik heb er geen van de keren dat
ik hier was, mensen in of op gezien.
Verder uitzicht op het Eemmeer met aan de overkant het dorp
Spakenburg waar je met een ”heen en weer bootje” naar toe kan.
Prachtig weer, fijn om even bij te komen van corona. Ja, had ik die
toch nog te pakken. Eerst mijn zoon waardoor ik ook huisarrest had.
Tussen die bedrijven door kreeg hij na negen jaar bij mij gewoond
te hebben eindelijk een huis. Is dus gewoon gaan opkalefateren,
zonder hulp, want dat kon niet. Rende met spullen langs me heen,
maar heeft me toch een tikkie corona gegeven. Dus toen ikzelf,
twee van m’n kleinkinderen en mijn vriendin. Een soort rondje
corona. Het komt als een dief in de nacht en eigenlijk word je pas
achterdochtig als je keelpijn en/of hoofdpijn hebt. Testen en ja hoor,
positief. GGD vond 5 dagen quarantaine wel voldoende.
Maar ja, al met al vier weken geen koor.
Bestuursvergadering heb ik via Teams bijgewoond. Bijna niet te
doen als de anderen wel bij elkaar zitten en ik het door een venster
moet bekijken en beluisteren en dan ook moet notuleren. Is toch
goed gekomen hoor. Een kort verslag van die vergadering elders in
dit blad.
5 april gaan we jaar-vergaderen. Een boel te bespreken, maar wel
direct bij elkaar, dus ook directe reacties. Laat van je horen. We
maken er een fijne avond van, met zoals altijd hapjes en drankjes.
Klinkt toch ontzettend verleidelijk dacht ik.
Nou, tot de 29e en verder.
Anneke.
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Van de penningmeester
Het is rustig rond- en met de
penningen op dit moment. De eerste
contributie van dit jaar is weer
binnen. Het enige spannende was
de subsidie van de gemeente. In de
toekennings-brief stond dat de
subsidie in de maand januari
overgemaakt zou worden. Maar
alles wat er kwam, geen subsidie.
Dus maar even gevraagd. Ergens was er wat fout gegaan, kreeg ik
als antwoord en men zou het zo spoedig mogelijk regelen. En dat is
gelukt, 15 februari stond het geld op de rekening.
Verder hebben we binnen het bestuur gesproken over de begroting
voor het nieuwe jaar. Wat willen we en hoe denken we daar te
komen. Het blijft een puzzel om dit financieel rond te krijgen, maar
het moet gaan lukken.
En de kascommissie is op bezoek geweest. De dames Ria en Ria
hebben de cijfers bestudeerd en zij zullen op de ledenvergadering
laten weten of ze tevreden waren.
Ik wil Geja Yamin bedanken voor haar inspanningen rond de
advertenties voor de DoReMi. De meeste adverteerders hebben
positief gereageerd. De facturen zijn verstuurd en de meeste zijn al
betaald.
En denk nog even aan mijn oproep in de vorige DoReMi: we
kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Voor de penningmeester
interessant voor de centjes, maar het zou daarbij ook de klankkleur
in het koor kunnen verbeteren.
Tot de volgende DoReMi maar weer.
Ton
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Van de voorzitter
Beste koorleden,
We zijn inmiddels weer gewend aan onze wekelijkse live repetities.
Fijn om gewoon samen te zingen!
Corona is toch nog wel actief, dat merken we aan de afzeggingen
van diverse leden omdat ze het virus onder de leden hebben.
Beterschap voor iedereen en we hopen dat met het mooie
lenteweer ook een gezondere periode aanbreekt.
Vanaf dinsdag gaan we alvast beginnen met het (weer) instuderen
van de muziekstukken voor het herdenkingsconcert. Dus doe Fauré
en Mendelssohn in je tas. De organisatie van het concert is al
ingezet; we zijn bezig met het zoeken van een geschikte locatie nu
het niet meer in de Bavo in Haarlem kan.
Voor nu verheugen we ons op onze eerste optredens in Alkmaar en
de Marktpleinkerk in mei. Hopelijk volgt daarna meer zoals Dialoog
in Muziek.
Op 5 april geen repetitie maar onze Algemene Ledenvergadering.
Kunnen we met elkaar van gedachten wisselen. Ik kijk ernaar uit!
Annelies
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Kort verslag van de bestuursvergadering
van 14 maart 2022
Geplande optredens.
IkToon. Annelies en Willemia hebben een gesprek gehad met Dhr
Blauw, projectleider IkToon Haarlemmermeer. Er worden door ons
voldoende dingen ondernomen om voor subsidie in aanmerking te
komen. IkToon wil graag meedenken en helpen organiseren waar
nodig. We zullen er t.z.t dankbaar gebruik van maken.
Hemelvaartsdag 26 mei, Medewerking aan de mis in de
Laurentiuskerk in Alkmaar. 10.00 uur aanwezig. Una bespeelt het
orgel. We zingen samen met haar koor a capella.
Vervoer. zoveel mogelijk carpoolen. Er komt een inschrijflijst
Chauffeur/Meerijder. Uitgerekend wordt wat men gaat bijdragen
voor benzinekosten en parkeerkosten. Wordt van tevoren duidelijk
gemaakt. Kleding wordt met Una overlegd i.v.m. kleding van haar
koor.
Zondagavond 29 mei, Zingen in de Marktpleinkerk. Jaco van
Leeuwen begeleidt zowel het koor als de gemeente.
Kleding dames: zwart met zilvergrijze corsage.
Heren: zwarte pantalon, wit overhemd met zilvergrijze das,
geen colbert.
Hoe laat aanwezig enz. wordt nog aangegeven.
Requiem van Fauré, zaterdag 29 oktober. En in Alkmaar 31 oktober.
Locatie, tijden en andere wetenswaardigheden worden tijdig
vermeld.
Optredens 2023. Besloten is om volgend jaar geen duur concert te
geven. Dit ook met het oog op het jubileumjaar 2024. We houden
het bij Dialoog, i.h.k. van IkToon een klein evenement, Zingen in de
Marktplein en Alverna.
Repertoire moet voor de zomervakantie doorgesproken worden.
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Jaarvergadering. 5 april.
Alle vergaderstukken zijn verzonden. In geval dat een van u wil
plaatsnemen in het bestuur in de plaats van een van de aftredende
bestuursleden, kunt u zich kandidaat stellen. Verder volgen we
gewoon de agenda.
De avond zelf. Fijn dat we weer echt met elkaar kunnen vergaderen.
We maken er hopelijk een inspirerende avond van. Bij binnenkomst
krijgt u allemaal twee muntjes voor koffie of thee en een drankje aan
de bar in de pauze.
Toolenburg Fair op 12 juni. Kraamhulpen gevraagd!!
Er is een kraam gehuurd. Deze wordt opgevrolijkt met wat
muziekstukken en portofolio met flyers van concerten. Rob gaat een
presentatie maken. Met elkaar maken we zakjes met
(muziek)nootjes en (zang)zaad om uit te delen. De vraag is dus; wie
wil er een paar uurtjes als kraamhulp fungeren.
Grote Clubaktie.
Er zal een voorlopige inventarisatie gehouden worden aangaande het
bestellen van loten.
Tot zover dit korte
bestuursvergadering.

overzicht

Namens het bestuur, Anneke.
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van

de

laatstgehouden

Van de muziekcommissaris
Toolenburg Sport & Cultuur fair – 12 juni a.s. vanaf 11.00 uur
Cantamus heeft een kraam gereserveerd op de Toolenburg fair om
ons koor daar te presenteren. De kraam wordt aangekleed met een
door Annelies ontworpen poster.
Van hetzelfde ontwerp wordt ook
een informatiekaart gemaakt met
wat we waar zingen en een
verwijzing naar onze mooie
website. Rob maakt ook nog een
video presentatie.
Dit alles in de hoop nieuwe leden
voor ons koor te werven, want die
zijn hard nodig.

Cantamus
Hoofddorp

De stand wordt bemand door de
bestuursleden, maar zij kunnen
wel wat steun gebruiken. Mocht je
geïnteresseerd zijn: meld je aan
door een e-mail te sturen naar:
t-wvanbrussel@lijbrandt.nl of door je op te geven bij een van de
bestuursleden.
Inhoud muziekmap
Vriendelijk verzoek aan allen: controleer s.v.p. de inhoud van je
muziekmap. Het scheelt tijd tijdens de repetitie en maakt het voor
iedereen makkelijker als je je spullen op orde hebt.
De juiste inhoudsopgave is die van november 2021.
Op verzoek van Una is de lijst aangevuld met de componisten (zie
de bijlage).
Dank bij voorbaat voor jullie medewerking,
Willemia
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Route Schelphoekgarage Alkmaar
Voor onze medewerking aan de dienst in de Laurentiuskerk in
Alkmaar op 26 mei a.s. heb ik even uitgezocht waar men het beste
kan parkeren.
Parkeren in de Schelphoekgarage, Korte Vondelstraat 4,
1811 AE Alkmaar. Tarief € 1,87 per uur.

Deze parkeergarage is zeer makkelijk te bereiken. Als men Alkmaar
inrijdt vanaf het verkeersplein Kooimeer is het vrijwel een rechte
weg naar deze parkeergarage.
Vandaar is het ongeveer vier minuten lopen naar de Laurentiuskerk,
Verdronkenoord 68, 1811 BG Alkmaar.
Rob
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Het bestuur van Cantamus:

♪ Voorzitter:
Annelies Vaessen
tel. (023) 5612982
voorzitter@cantamus.nl

♪ Secretaris:
Anneke Harlaar
tel. (023) 5625584
secretaris@cantamus.nl

♪ Penningmeester:
Ton Massaro
tel. (023) 5637047
penningmeester@cantamus.nl

♪ Muziekcommissaris:
Willemia van Brussel
Tel (023) 5622122
muziekcommissaris@cantamus.nl

♪ Bestuurslid en webmaster:
Rob Veltkamp
tel. (023) 5313895
webmaster@cantamus.nl
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♪ 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, Cees Boon
 Repertoirecommissie:
Una Cintiņa, Willemia van Brussel, Lydia Veltkamp,
Ella Koole, Marina Clausing, Ton Massaro
 Bank:
Rabobank Hoofddorp
IBAN nummer: NL 80 RABO 0324 5181 29
(voor indienen declaraties zie penningmeester)
 DoReMi:
Redactie: Lidy van der Lichte  doremi@cantamus.nl
 Kleding:
Anneke Harlaar, tel. (023) 5625584
 Website www.cantamus.nl
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