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Mededelingen vanuit het bestuur
Een volle agenda
Een nieuwe redactie treedt straks aan
... en nog veel meer
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Agenda
Datum

Activiteit

17-24-31 mei
en 7 juni

Open repetitieavonden

26 mei

Hemelvaartsdag, zingen in
Laurentiuskerk, Alkmaar
Aanwezig om 10.00 uur

29 mei

Zingen in de Marktpleinkerk
Aanwezig om 17.30 uur

12 juni

Fair aan de Toolenburgplas.
Kraamhulp gevraagd!
Aanvang 11.00 uur

15 juli

Sluitingsdatum kopij DoReMi

19 juli

Laatste repetitie voor de vakantie

6 september

Start nieuw zangseizoen

29 oktober

Concert in Adelbertuskerk, Haarlem Noord
(zaterdagmiddag)

31 oktober

Concert in Laurentiuskerk, Alkmaar
(maandagavond)

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,
Wat een roerige tijden beleven we weer op het koor! Maar wat fijn
dat men zich hier niet door laat afschrikken. Sjoeri Lont heeft haar
plekje gevonden bij de alten. Welkom Sjoeri! En vanaf dinsdag
schuiven Hans en Hanny Rumkorf weer aan. Welkom terug jullie
beiden!
Op de jaarvergadering hoorde u dat ik deze zomer mijn
werkzaamheden voor de DoReMi neerleg (na zeventien jaar en
meer dan 120 uitgaves). Ik ben heel blij dat zich een opvolger heeft
gemeld. Wat zeg ik? Twéé opvolgers! Rob en Lydia gaan samen de
uitgave van de DoReMi op zich nemen. Ik heb er alle vertrouwen in
dat zij samen deze taak heel goed aankunnen. Als u uw kopij stuurt
naar redactie@cantamus.nl komt het automatisch bij de juiste
persoon terecht.
Deze DoReMi staat boordevol info over wat er de komende tijd
allemaal gaat gebeuren. Het zou mooi zijn, als u dinsdagavond de
muziek voor de uitvoeringen op 26 en 29 mei al op volgorde in uw
map heeft. Dat scheelt veel kostbare repetitietijd!
Even iets persoonlijks: afgelopen
week mochten Rick en ik ons
50-jarig huwelijk vieren. Het huis
staat nog vol bloemen, inclusief
een prachtige bos van Cantamus.
Bij deze wil ik iedereen bedanken
die ons persoonlijk feliciteerde, op
wat voor manier dan ook. Wij
genieten nog steeds na van de
feestelijkheden!
Hartelijke groet,
Lidy
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Van de voorzitter
Beste koorleden,
Net nu ik dacht dat we een rustiger tijd tegemoet zouden gaan,
blijkt dat toch niet zo te zijn.
De algemene ledenvergadering is achter de rug waarin ieder zijn
zegje kon doen, de organisatie van de diensten in mei en het
herdenkingsconcert in oktober is al aardig op de rails. Vakantie van
het koor gepland, fair aan de Toolenburgerplas in juni voorbereid,
open repetitieavonden, projectleden gezocht, enzovoort, enzovoort.
Nee dus; Una kondigde aan dat ze gaat stoppen bij ons koor.
Weliswaar pas per 1 november maar we zullen actie moeten gaan
ondernemen om een nieuwe dirigent te vinden.
Een hele opgave om Una te gaan
vervangen want na meer dan elf
jaar waren we toch gewend aan
haar manier van repetities leiden,
de mooie concerten met haar, de
koorreizen en nog veel meer
dingen. Dit alles zullen we gaan
missen. We hebben veel goede
dingen met haar samen gedaan
en zijn haar daar erkentelijk voor.
Maar voorlopig gaan we gewoon door met de repetities voor onze
concerten in oktober!
In juni zullen zich enkele projectleden bij ons voegen.
Samen gaan we er dan iets moois van maken, daar ben ik van
overtuigd.
Annelies
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Van het schrijvertje
Ja, het was schrikken. De mededeling dat Una na de concerten in
oktober bij ons weg gaat. Heel jammer, maar begrijpelijk. Ze wilt
verder.. en wij ook. Ze heeft er dan elf jaar bij ons opzitten. Er zit
bijna een patroon in. Jan Verhoef was ook elf jaar bij Cantamus.
Dus moet het bestuur de koe opnieuw bij de horens vatten en aan
de slag gaan. We beginnen eerst maar met een extra
bestuursvergadering begin juni. Waar we een planning kunnen
maken en voorbereidingen kunnen treffen. Jullie worden van die
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Het bestuur hoopt dat het besluit van Una niet demotiverend werkt.
Ze blijft zelf ongetwijfeld tot de laatste dag enthousiast, dus wij ook.
Ik zeg altijd: ’Het komt goed’ en dat zal het ook wel. We moeten er
allemaal even van bijkomen en het in laten werken.
Nog even twee optredens,
bezoekers en projectleden
ontvangen en dan mogen we
na 19 juli weer zes weken op
vakantie. Hoewel… dan blijven
we waarschijnlijk lekker thuis.
Te druk overal. We gaan nu
alvast zoals ik, of wachten nog
even.
De maanden september en
oktober zitten vol met repetities
en concerten, dus probeer
alstublieft bij de repetities
aanwezig te zijn. Ik heb in
september een vakantie geboekt van woensdag tot en met zondag,
zodat ik er dinsdags weer ben (voorbeeldfunctie?).
Ik ben nu leeg, heb geen fantasie meer, er zit geen grap meer in
dus ik stop.
Tot het volgende schrijvertje!
Anneke
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Van de penningmeester
Tot de volgende DoReMi maar weer. Hier eindigde ik de vorige keer
mee. En dat is sneller dan je denkt.
Op financieel gebied is er nog steeds niet veel gebeurd. De
contributies komen binnen en de vaste lasten gaan eruit. Tot nu toe
lukt het nog steeds allemaal.
We staan er niet echt slecht voor, ook al hebben we dit jaar een
begrotingstekort. Dat wordt voor een klein gedeelte goedgemaakt
door de contributieverhoging per 1 juli. Een volgende oplossing zou
kunnen zijn dat er heel veel kaarten verkocht gaan worden voor ons
herdenkingsconcert in oktober. Het concert is dan wel in Haarlem,
maar dat zou geen probleem moeten zijn. Met behulp van de
Adelbertuskerk wordt er tegen die tijd ook veel reclame gemaakt
voor het concert, dus vanuit Haarlem zal er hopelijk ook redelijk wat
publiek komen. Maar laten wij ook zelf zorgen voor een hoge
kaartverkoop. Er kunnen ongeveer 350 bezoekers in de kerk, dat
zou heel mooi zijn.
En dan de verandering bij de Jeugd van Gisteren. Zij hebben geen
vrijwilliger meer voor de dinsdagavond. Wij mogen het nu zelf doen
en hebben dan ook een sleutel gekregen om binnen te komen.
Omdat wij gebruik mogen maken
van hun accommodatie is er
afgesproken dat wij daar per avond
€ 10,- voor betalen. De prijs voor
een kopje thee of koffie is € 1,10,
dus als minimaal 10 leden koffie
en/of thee drinken kost het ons
niets. Wel graag gepast betalen. En
anders even komen wisselen bij
ondergetekende.
Ik heb weer bericht gekregen van de Rabo Clubsupport. Ik ga het
koor aanmelden en dan maar weer hopen dat mensen op ons gaan
stemmen.
Ton
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Mededelingen vanuit het bestuur
Mededelingen over:
IkToon/Open repetities. Promotie tijdens Toolenburg Fair en de
aankomende concerten.
Concerten
- 26 mei Hemelvaartsdag. 10.00 uur aanwezig. 11.00 uur begint de
Mis in de Sint Laurentius in Alkmaar. Voor de te zingen liederen zie
stukje van Willemia. De route naar de parkeergarage en naar de
kerk stond met plattegrond in de DoReMi van maart.
Kleding netjes, geen spijkerbroek.
Als het goed is hebben jullie het vervoer al geregeld.
Reken er met de kleding op dat de temperatuur in de kerk hetzelfde
zal zijn als buiten.
- 29 mei; Zingen in de Marktpleinkerk.
Kleding Heren; Zwarte pantalon en zwarte schoenen, wit overhemd
en zilvergrijze Cantamus stropdas. Geen colbert.
Dames; lang zwart, zwarte schoenen, zilvergrijze corsage.
Aanwezig om 17.30 uur. Inzingen tot Una tevreden is. In
tegenstelling tot vorige berichten: Koffiedrinken in het voorgedeelte
bij de hoofdingang. Om 18.50 uur van daar uit de kerkzaal in,
opstellen en voor de dienst het eerste lied zingen. 19.00 uur begint
de dienst. Liturgie is jullie toegestuurd. Coen Reemer zal deze
avond zijn debuut maken als koormeester. Dus: volg zijn
aanwijzingen a.u.b.
- 24, 31 mei en 7 juni; Open repetitieavonden. 7 juni komen ook de
eerste projectleden voor het Herdenkingsconcert. 14 juni sluiten
daar nog 2 of 3 projectleden bij aan.
Promotie - Fair
Zondag 12 juni staan we met een promotiekraam op de Fair aan de
Toolenburgerplas. Twee leden hebben al hun hulp aangeboden.
We gaan er om 10.00 uur met promotiemateriaal heen zoals: flyers,
map met posters van afgelopen concerten, zakjes met
‘muzieknootjes’, muziekmappen om in te zien.
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Het is natuurlijk leuk als er tussen 11.00 en 16.00 uur ook leden van
Cantamus even langskomen. We nemen in ieder geval vrolijke
gezichten en nog veel meer mee.
Vakantie
Laatste repetitie voor de vakantie is op 19 juli. We gaan weer
beginnen op 6 september.
Verder met de concerten.
- Dinsdagavond
25
oktober
de
generale
voor
het
Herdenkingsconcert van zaterdagmiddag 29 oktober. Beiden in de
Adelbertuskerk in Haarlem.
Toegevoegd worden: ‘Hear my Prayer’ en ‘Verleih uns Frieden’.
Sopraan: Bobbie Blommesteijn. Bas/bariton: Daniël Golossov.
Orgel: Jaco van Leeuwen.
- Maandagavond 31 oktober hetzelfde concert in de ons bekende
Sint Laurentiuskerk in Alkmaar.
Er kwam een aanvraag voor meezingen bij hetzelfde concert in
Bovenkarspel op vrijdagavond 28 oktober. Nadere gegevens volgen
nog.
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Van de muziekcommissaris
Het is al eerder vermeld, maar voor alle zekerheid hierbij nogmaals:
alle liederen, die wij zingen tijdens de komende optredens, in de
juiste volgorde.
26 april 2022 - St. Laurentiuskerk – Alkmaar
189

Missa Simplex – R. Dubra

017

If ye love me – T. Tallis

557

An Irish blessing – J.E. Moore

29 april 2022 – Marktpleinkerk – Hoofddorp
025

O God, whose nature and property – Samuel S. Wesley

199

Die Schöpfung (deel I nr. 4) – J. Haydn

017

If ye love me – T. Tallis

197

Blessing and Glory, Power and Honour – G.F. Händel

187

I will sing with the spirit – J. Rutter (grijze boekje blz. 23)

198

Sanctus – Benedictus – U. Sisask

Zoals te doen
gebruikelijk s.v.p.
de bladmuziek
meenemen in een
nette zwarte map.
Allemaal veel
zangplezier
toegewenst,
Willemia
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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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