Koororganisatie
BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordiger PR commissie
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf

MUZIEKCOMMISSIE

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Public Relations Intern en Busvervoer
Lief en Leed
Leden en vervangers

Ger de Jong
Henk Roggeveen
Dick van der Poort
Evert-Jan van der Bel
Rens Wildeman
Aad van der Wilt
Teun Terlouw
Johan de Geus

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18

Arjan Breukhoven
Evert-Jan van der Bel
Cees Sprangemeijer
Boudewijn Lans
Ad Kip
Rien Zorge

tel. 421 18 82
(0180) 31 33 22
(06) 3026 7174
tel. 421 93 68
tel. 420 24 72
tel. 421 61 85

Teun Terlouw
Dick Paul
Wladi van Holst en Rens Wildeman

tel. 450 10 03
(0184) 699 110
januari 2016
november
2014

PUBLIC RELATION COMMISSIE
Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

GROEPSHOOFDEN

1e Tenoren
vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger

Jan Schoenmaker
Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

DIVERSEN:

Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

EHBO en REANIMATIE
Arend de Haan
Wladi van Holst
Jan Mooiman
Kees van der Gaag

MEDEDELINGENBORD,
PUBLICATIES/NIEUWE
MUZIEKSTUKKEN
Cees Sprangemeijer

Bankrekeningen
E-mail-adres Secretariaat
E-mail-adres Dirigent

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811
tel. (06) 2660 6415
tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

Redactie
Jan van Faassen
Johan de Geus
Annelies de Jong
Jan Mooiman
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
E-mailadres redactie
johandegeus@upcmail.nl
g.jong98@chello.nl
jvanfaassen@upcmail.nl
j.mooiman3@upcmail.nl
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tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

82

1eTenoren
2e Tenoren
Baritons
Bassen
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Adverteerders
Vriend(inn)en van het koor
Passieve leden
Relaties

13
92
11
13

421 26 91

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59

postmaster@cmk-prinsalexander.nl
SINDS
20 OKTOBER 1966
arjan.breukhoven@filternet.nl

Correspondentieadres: Akkerwinde 43, 2906 XC Capelle a/d IJssel
E-mail: postmaster@cmk-prinsalexander.nl
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BESTUUR

IN MEMORIAM

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Marinus Willem Zorge, onze zangvriend, is op zaterdag
19 december 2015 overleden. Rien is 80 jaar oud
geworden. Hij had zijn lidmaatschap van het koor al
MUZIEKCO
opgezegd als gevolg van zijn ziekte. Een bericht van
Dirigent
overlijden komt echter altijd onverwacht, ondanks
Musicaris
dat we wisten dat hij zeer ernstig ziek was.
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Rien was een trouw koorlid en zang speelde een heel
Lid Muziekcomm
belangrijke rol in zijn leven. Hij is ruim dertig jaar lid
Lid Muziekcomm
geweest van onze vereniging en hij voelde zich bij
ACTIVITEITE
ons als een vis in het water.
Public Relations
Lief en Leed
Rien heeft veel verdienste voor het koor gehad. Hij heeft zich vele jaren
bezig gehouden met muziekteksten in vreemde talen om te zetten in Leden en vervan
fonetische ‘taal’. Hij was daar zeer bedreven in. Rien was een zeer
gewaardeerde koorvriend. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn
PUBLIC RE
vrouw. Zijn overlijden veroorzaakt een grote leegte in haar leven.
Wij wensen haar, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit
verlies te verwerken.
GROEPSHO
Er is veel om positief op terug te zien en ik hoop dat dit zal helpen om1e Tenoren
het verdriet te zijner tijd een plaats te geven.
vervange
2e Tenoren
De steun en zegen van onze Hemelse Vader zal daarbij onontbeerlijk zijn.
vervange
Op de kaart stond de volgende, mooie tekst:
Baritons
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis
Ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.
Rust zacht Rien

Bassen

vervange

vervange

DIVERSEN:

Website: www.c

Ger de Jong, Voorzitter

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R
BOOM
TWEEWIELERS
VOOR
EEN
FIETS
OP
MAAT!
Arend de Haa
Het juiste adres voor een deskundig advies in een winkel waar alle bekende merken aanwezig zijn!
Door middel van bodyscanning en zadelmeting kan iedere
fiets perfect op maat afgesteld worden!
ONZE PLUSPUNTEN ZIJN:
• Voorrang op reparaties
• Bedrijfsﬁetsenplan
• Zadelmeting

• Leenﬁets ter beschikking
• Deskundig advies
• Bodyscanning

Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Oosteinde 8 · 2825 AH Berkenwoude · Tel. 0182 - 36 29 55
Cees
Kerkstraat 7-11 · 2871 ED Schoonhoven · Tel. 0182 - 32 95 55
Hollandsch Diep 2 · 2904 ER Capelle a/d IJssel · Tel. 010 - 451 70 71
Jac. Dutilhweg 201 · 3065 KA Rotterdam · Tel. 010 - 447 01 10
Parkzoom 27-29 · 2922 CT Krimpen a/d IJssel · Tel. 0180 - 55 31 16
info@boomtweewielers.nl · www.boomtweewielers.nl

Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
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Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
Ik
vind
het
fijn
en
het
geeft
je
een
Lid bestuur
Rens Wildeman
warm
gevoel
dat
we
vanavond
met
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
Vertegenwoordiger
Teun Terlouw
zoveel
mensenactiviteitencommissie
van onze koorfamilie
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18

Musicaris
Evert-Jan van der Bel
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
Lid Muziekcommissie
Zo’n
eerste dinsdag in het jaar zijn weBoudewijn Lans
Lid Muziekcommissie
Kip
anders
bijeen danfonetische
gebruikelijk.
Het is Ad
een
Lid Muziekcommissie,
bewerking
Rien
Zorge

tel. 421 18 82
(0180) 31 33 22
(06) 3026 7174
tel. 421 93 68
tel. 420 24 72
tel. 421 61 85

50 jaar CMK, 2016 jubileumjaar

bijeen zijn. En uiteraard wensen we
MUZIEKCOMMISSIE
elkaar
een goed en gezond 2016 toe en
Dirigent
Arjan Breukhoven
ook
voor allen die ons lief zijn.

nieuwjaarsbijeenkomst. We vinden het fijn
ACTIVITEITENCOMMISSIE
dat
we
omringd
zijn
door partners en Teun
vrienPublic
Relations
Intern
en Busvervoer
Terlouw
Lief enGewoon
Leed
Dick is
Paul
den.
een gezellige avond en dat
Leden en
vervangers
goed.
Geen
gezang, geen noten en u Wladi
hoeftvan Holst en Rens Wildeman
ook niet zo nodig te kijken want vanavond
heb je aan oren genoeg.

tel. 450 10 03
(0184) 699 110

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Aad van der Wilt

421 94 54

Als je in gedachten terugdenkt aan het
jaar
dan is het wederom
Kees
van2015,
der Gaag
442 02 92 een
en 06 4512 1811
goed
jaar
geweest.
Het
gaat
de
vereniging
in
vele
opzichten
goed:
muzikaal,
GROEPSHOOFDEN
financieel,
1e Tenoren onderlinge verhoudingen etc.
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
Koorlid vervanger
zijn is voor ons allemaal ontspanning,
we doen het omdat we graag
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e TenorenEn als dat dan ook nog kan inRens
tel. (06) 2280 1573
zingen.
eenWildeman
vereniging waarin je je prettig
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
voelt,
je niet
als mens de maat wordt
Baritonswaar men naar elkaar omziet en
Wladi
van Holst
tel. 842 28 58
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
genomen,
dan voel je je gewoon ‘senang’.
Zo’n sfeer maak je met elkaar,
Bassen en bestuur, maar ook partners en
Rienvrienden
Zorge
tel. 421 61 85
leden
spelen daarin een belangvervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
rijke rol.

DIVERSEN:

Website: www.cmk-prinsalexander.nl

Webmaster: Henk Roggeveen

tel. 421 23 60

Dat we dit met elkaar hebben en beleven moet ook jaarlijks gezegd worden
vind
ik. Het is namelijk niet vanzelfsprekend en normaal. Er
zijn koren
waar
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
flink
wat
problemen
zijn79en meestal heeft dat te maken met
e persoonlijke
Wout
Bodaan,
tel. 420 38
1 Tenoren
Redactie
verhoudingen. Mensen die elkaar
verstaan of420willen
Om die
Jan vanniet
Faassen
32 39 verstaan.
2e Tenoren
EHBO
en REANIMATIE
Johan de er
Geus
18
reden
is het
beleid van het bestuur
op gericht 456
de14onderlinge
verhoudingen
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
te Wladi
koesteren.
Niets menselijksJanisMooiman
ons vreemd en 421
daarom
26 91 gaat er ook bij ons
van Holst
Bassen
wel
iets mis, maar dat lossen
we in
goede harmonie op.
Niemand zit te
Verspreiding
én Bezorging
Janeens
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
wachten
op
hete
hoofden
en
koude
harten.
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
Muzikaal timmeren we goed aan
de weg,
al wil je altijd meer,
dat zit misschien
johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en
van vorige
het koor
in MEDEDELINGENBORD,
de meeste mensen gebakken.
We
hebben
in
het
tweede
deel
van het
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
jaar
geconstateerd
dat
de
verhouding
in
de
muziek
qua
taalzetting
wat
scheef
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
was.
daarom is de muziekcommissie al begonnen die balans
CeesEn
Sprangemeijer
Relatieste verbeteren.
Dit zal in het komende jaar worden voortgezet.
WeBankrekeningen
kunnen ook terugzien opABN/AMRO
een aantalnr.prima
concerten
en medewerkingen.
47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31 59
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
Het
kerstconcert
ligt nog fris in
het geheugen en was wat mij betreft magnifiek.
E-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
Een
uitverkochte
kerk geeft sfeer
en laat een ieder goed presteren.

oCtaaf:
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oCtaaf maart
januari2014
2016
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82
8
33
29
12
13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
JUBLILEUMJAAR
Musicaris
In 2016 bestaat onze vereniging 50 jaar. De komende twaalf maanden vormen
Lid bestuur
Vertegenwoordi
samen dus ons jubileumjaar. Jullie hebben daar nog niet zoveel van gemerkt,
Vertegenwoordi
maar dat komt er beslist aan en vanavond is daar al een eerste uiting van.
Vertegenwoordi

Ieder lid krijgt vanavond een jubileumspeld, die op de smoking gedragen moet
MUZIEKCO
worden. We vonden de start van het jaar een mooie gelegenheid om met een
Dirigent
cadeautje aan onszelf te beginnen. De groepshoofden zullen de mannen die
Musicaris
vanavond aanwezig zijn een speldje overhandigen en de anderen krijgen Lid
dieMuziekcomm
Lid Muziekcomm
de komende dinsdagen.
Lid Muziekcomm
In dit jubileumjaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd, dieLidook
Muziekcomm
verschillend van aard zijn. Een wil ik er nu uitlichten en dat is de opnameACTIVITEITE
van
onze jubileum-cd op 10 en 11 mei in de Hoflaankerk. We maken niet ieder
Public Relations
jaar een cd en daarom moet dit een spektakelstuk worden en dat zal, alsLief
heten Leed
Leden en vervan
aan het bestuur ligt, ook zo zijn. We zetten op die dagen allemaal ons beste
beentje voor en met een prima professionele begeleiding moet het lukken.
Echt iets om naar uit te zien.
PUBLIC RE

Laten we in het nieuwe jaar weer alles op alles zetten om vooruit te gaan.
Aan het enthousiasme van Arjan zal het niet liggen, want dat is iedere
GROEPSHO
dinsdag puik in orde. Wij moeten het als een uitdaging zien om kleine stapjes
1e Tenoren
te maken. De meesten van ons zijn al wat ouder, maar ook dan is het fijn om vervange
2e Tenoren
te merken dat iets beter gaat. Die uitdaging moeten we steeds weer aangaan.
vervange
Ons koor telt op dit moment 82 leden en dat is mooi, maar minder dan vorig
Baritons
vervange
jaar om deze tijd. Er gaan natuurlijk leden weg, meestal om persoonlijke
Bassen
redenen, en helaas overlijden er leden. Gelukkig komen er ook leden bij, maar vervange
in 2015 was dat er maar één. Laten we allemaal proberen om uit onze
DIVERSEN:
omgeving mannen te enthousiasmeren om een keer te komen luisteren en
Website: www.c
vervolgens lid te worden natuurlijk. Het aantal koorleden moet gewoon omhoog.

KOORMEE

Wout Bodaan
In 2015 zijn overleden:
15 april 2015 overleed Jan Zwering, 82 jaar.
EHBO en R
6 mei 2015 overleed Roel Merx, 67 jaar.
Arend de Haa
19 december 2015 overleed Rien Zorge, 80 jaar.
Wladi van Ho
Rien Zorge had zijn lidmaatschap al eerder opgezegd. Hij was een markantJan Mooiman
Kees van der
figuur in onze gelederen.
Onze gedachten gaan op dit moment uit naar de nabestaanden van deze drie
MEDEDELI
mensen. Namens ons allen wens ik hen kracht toe om het verdriet te kunnen
PUBLICATI
dragen. Het verdriet blijft, maar onze Hemelse Vader geeft kracht om het een
MUZIEKST
plaats te geven.
Cees Sprangem
Vier leden hebben om persoonlijke redenen hun lidmaatschap moeten opzeggen:
Bankrekening
Wim Verruijt, Gerard Pos, Arend de Haan en Piet van der Kraan.
E-mail-adres S
E-mail-adres D
We mochten ook een nieuw lid verwelkomen: Pim Lening
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Tot
slot
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Ik
wil
onze
bestuursleden
bedanken
voor
de
prettige
samenwerking.
Dat
is
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Vertegenwoordiger
PR commissieom een vereniging
Aad van der
Wiltte laten gedijen.
tel. 421 94 54
eigenlijk
een voorwaarde
goed
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
tel. 450 10 03
Ook
dank aan de
commissieleden die Teun
zichTerlouw
bezighouden met de activiteiten,
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

public relations, muziek en de oCtaaf, en voor de groepshoofden, koormeester
enMUZIEKCOMMISSIE
podiumbouwers.
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
Zo’n
lijst bewijst al direct dat we het met
elkaar
doen.
geeft
Musicaris
Evert-Jan
van der
Bel Solistisch werken(0180)
31 33 22
geen
resultaat.
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Een
heel belangrijke figuur in onze vereniging
is de dirigent. Ik vind dat we
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
ons
gelukkig mogen
prijzen
dat wij hem
mogen bezig zien wanneer
Lid Muziekcommissie,
fonetische
bewerking
Rienwekelijks
Zorge
tel. 421 61 85
hij
zich inspant om ons muzikaal verder te brengen.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
En
ik Relations
zei het al
steeds:
met enthousiasme!
(applaus)
Public
Intern
en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Lief en hartelijk
Leed
Dick Paul
Arjan
dank voor je inspanningen
in 2015 en voor de prettige (0184) 699 110
Leden en vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
samenwerking. We hopen met jou als onze muzikale leider in 2016 wederom
een mooi jaar te realiseren.

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

Ger
de Jong,
GROEPSHOOFDEN
Voorzitter
1e Tenoren

Jan Schoenmaker
Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
BassenNieuwjaar
vervanger

DIVERSEN:
Weer is een jaar voorbij gegaan,

Website: www.cmk-prinsalexander.nl

‘t ging allemaal te vlug.

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811
tel. (06) 2660 6415
tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

Dat te bedenken geeft toch moed

Webmaster: Henk Roggeveen

voor ‘t komend jaar dat wacht.

KOORMEESTER
Je wilt er even stil bij staan:

tel. 421 23 60

oCtaaf:

AANTAL
LEDEN
Hij is een lamp voor
ieders voet
e
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1
Tenoren
Redactie
nacht.
er komt geen dag terug. Jan van Faassen door Hem
420is
32‘t39nimmer
2e Tenoren
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen
Wij mensen zijn een
ademtocht,
Geliefde vrienden gingen heen
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
KeesDe
vandood
der Gaag
niet ieders werk komt klaar.
brengt scheiding aan.
E-mailadres redactie
Adverteerders
johandegeus@upcmail.nl
Maar dankzij Jezus die ons kocht,
‘t Is zeker weten: God alleen
MEDEDELINGENBORD,
Vriend(inn)en van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
wordt ‘t eens voorgoed
Nieuwjaar.
zal
altijd
naast
ons
staan.
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Cees Sprangemeijer
Relaties
Bankrekeningen
E-mail-adres Secretariaat
E-mail-adres Dirigent

Dichter onbekend
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
arjan.breukhoven@filternet.nl
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82
8
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29
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Het is avond. Op de eerste zondag in de decembermaand van het Musicaris
jaar
Lid bestuur
2015. Een miezerige regen druilt naar de al natte aarde en vergrauwt
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
nog sterker dan het wijkende licht van de dag de van water glimmenVertegenwoordi

Ad vent

de omgeving van de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs.

MUZIEKCO

Dirigent
Maar de kerk weerstreeft in opstralend kunstMusicaris
licht, die de toren in een warme gloed tot baken
Lid Muziekcomm
maakt. Mannen van de beide koren HCM enLid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
“Prins Alexander” richtten zich hier misschien
Lid Muziekcomm
wel op en verzamelden zich van lieverlee voor
ACTIVITEITE
hun bijdrage aan de voor deze avond geplande
Public Relations
Lief en Leed
zangdienst. Ze zouden een groot deel van de
beschikbare ruimte vullen, maar wel ruimteLeden en vervan
latend voor de bezoekers, die de kerkzaal tot
de laatste stoel zouden bezetten. Zij zouden in
PUBLIC RE
deze, voor het laatst in 1989 met steun van het
Prins Bernardfonds gerenoveerde zaal, liederen doen en horen klinken rond
het vervoegingsthema van Hem Die is en Die was en Die komt. Een themaGROEPSHO
dat
mooi werd uitgewerkt door ds. Gooijer en voluit werd omzongen door kooren
e
1 Tenoren
samenzang. Woorden, teksten en muziek, die uitzicht bieden op een toekomst, vervange
2e Tenoren
die voor ons nog verborgen is, maar waar we vol vertrouwen naar uit mogen
vervange
kijken. Een toekomst, die een verleden kent en een heden, waaraan we dat
Baritons
vervange
vertrouwen mogen ontlenen.
Misschien mogen we dat ook wel een beetje terugzien in het gebouw vanBassen
vervange
hout en steen waar de golven van de geschiedenis overheen zijn gespoeld
DIVERSEN:
en hun sporen hebben nagelaten. Het gebouw, waarin mensen al sinds 1732
Website: www.c
samenkomen om zich op de toekomst van belofte en verwachten te richten en
voor te bereiden. Er is dan al sprake van een vervangend godshuis op de plek
KOORMEE
waar in 1347 al een plaats van samenkomst was ingericht. Een waarschijnlijk
Wout Bodaan
eenvoudig gebouw, dat de tand des tijds niettemin bijna 400 jaar had doorEHBO en R
staan, maar tenslotte toch moest worden vervangen. Een gebouw, waaraan
Arend de Haa
in 1500 een toren met slanke spits werd toegevoegd om zodoende nog beter
Wladi van Ho
haar fysieke en geestelijke bakenfunctie voor de wijde omgeving te kunnenJan Mooiman
vervullen. En dat doet hij nog steeds. De kerkzaal verdween. De toren wijst
Kees van der
nog fier de weg omhoog en straalt ons vanavond onder een donker wolkendek
een welkom toe in de glans van opstralend kunstlicht. En gestaag vult zichMEDEDELI
de
PUBLICATI
ruimte met mensen die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging tot samenMUZIEKST
komen of aan de bronzen roepstem die door de galmgaten van de toren over
Cees Sprangem
het avondlijke Berkel klinkt.
En als de ruimte dan is gevuld; de stoelen zijn bezet en in de banken is
Bankrekening
E-mail-adres
S
aangeschoven, dan klinkt de klank van de mannenstemmen op in het ‘Glory
to
D
God’, vertelt van de wonderbare genade en maakt opmerkzaam op de GodE-mail-adres
die
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
MusicarisMaar ook is er het verzuchtendEvert-Jan van der Bel
hoort.
Lid bestuur
Rens Wildeman
verlangen
naar PR
een
land van dromen dat
eens
Vertegenwoordiger
commissie
Aad van
der Wilt
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw
werkelijkheid
moge
worden.
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18

Het orgel ondersteunt, vult in en vult aan.
MUZIEKCOMMISSIE
Het
prachtig instrument, dat in 1801 door de
Dirigent
Arjan
Breukhoven
tel. 421 18 82
orgelbouwer
Knipscheer werd gebouwd
voor
de
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Doopsgezinde
kerk in Amsterdam, maar
1810
Lid Muziekcommissie
CeesinSprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
voor
de Berkelse dorpskerk werd aangekocht,
Lid
Muziekcommissie
Ad
Kip
tel. 420 24 72
spreidt
haar vollefonetische
warme klanken,
door
Lid Muziekcommissie,
bewerking ontlokt
Rien Zorge
tel. 421 61 85
Warner Fokkens, begeleidend over de vergaderde gemeente. Het rust op
ACTIVITEITENCOMMISSIE
een
ondersteund
pilaren en voorzien van
Publicbalustrade,
Relations Intern
en Busvervoer door pseudomarmeren
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Lief en Leed
Dick Paul
(0184) 699 110
kunstig
stucwerk. Aan de onderzijde ervan
valt een duif op, die binnen ringen
Ledenoneindigheid,
en vervangers opgevuld met wat mij
Wladi
van Holst en Rens
Wildeman
van
bladmotieven
lijken,
vorm is gegeven.
En onder welks beeltenis door, de mensen, die voor de toreningang kozen, de
kerk betraden. Vrijwel direct bij het zien ervan dacht ik aan de vrede, die zij
PUBLIC RELATION COMMISSIE
die binnengaan zoeken en wordt toegewenst, zoals dat in de slotzegen wordt
Aad van der Wilt
421 94 54
bevestigd. Maar dan valt het takje in de
en wordt ik, 442
van02de
Keessnavel
van der op
Gaag
92 duif
en 06 4512 1811
als symbool van vrede, teruggebracht in die oude geschiedenis van herstel;
GROEPSHOOFDEN
van
een nieuw begin; van nieuwe kansen
en van een toekomst, waar tel.
wij(06)
ook
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
2660 6415
nu nog vervanger
vol verwachting naar mogen uitzien.
Biddend,
getuigend
en
zingend.
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
Wildemanbracht, toen de zondvloed
tel. (06) 2280 1573
Was
het niet een duif die Noach deze Rens
boodschap
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
zijn
werk
had
gedaan
en
een
nieuw
perspectief
werd
geopend?
En
nog
altijd
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
draagt vervanger
de duif de olijftak van de belofte,
Als(0184)
Hij 699 110
Dickdie
Paulooit zal worden ingelost. tel.
Bassen
Rien onder
Zorge de balustrade, waarop hettel. 421 61 85
Die
is en Die was, ook komt. Het plafond
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
orgel rust, draagt deze boodschap voor ons uit. Al heeft dat weinig te maken
DIVERSEN:
met de tekst, die ter gelegenheid van de orgelplaatsing, de christenschaar van
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Berkel oproept om de namen van de kerkvoogden Vreeswijk en Hollost, die dit
mogelijk
maakten, in dankbaarheid te blijven noemen. Omdat
GodsLEDEN
engel
KOORMEESTER
AANTAL
82
verrukt
zou zijn
te aanschouwen…
e
Wout Bodaan,
tel.dit
420heiligdom
38 79
1
Tenoren
8
Redactie
Het kost me altijd weer wat moeite
om die blijken
te
e
Jan van Faassen
420van
32 39(zelf)verheerlijking
Tenoren
33
2
EHBObinnen
en REANIMATIE
Johan huis,
de Geuswaarin de456
14 18
vinden
de muren van een
eredienst
toch slechts Hem
Arend de Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
geldt, wiens lof we zingen. Hoeveel
linker handen421zijn,
ondanks de oproep
Jan
Mooiman
26
91
Wladi van Holst
Bassen
12
ditJan
teMooiman
voorkomen, toch niet ten
volle bekend
met wat hun rechterhand
heeft
Verspreiding
én Bezorging
Jan
Mooiman
421
26
91
bijgedragen?
En
willen
dat
ook
weten?
En
zorg(d)en
ervoor
dat
het
ook
maar
Kees van der Gaag
redactie
Adverteerders
13
niet vergeten worde? De tekstE-mailadres
boven de
toegangsdeur, geflankeerd
door de
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Vriend(inn)en
het koor 92
blijken
van wereldlijke macht,g.jong98@chello.nl
getuigt er maar weer eens kleurrijk
en van
nadrukPUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
kelijk
van.
Passieve leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Cees Sprangemeijer
Relaties
13
Maar onder de dikke spanten, die het gebouw in zijn solide verband houden;
deBankrekeningen
opvallende smalle ‘gaanderijen’,
hoog
haast vrij
in de ruimte;
ABN/AMRO
nr. en
47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31en59de
E-mail-adres
Secretariaat
glanzende
kroonluchters,
zetpostmaster@cmk-prinsalexander.nl
de dienst zich voort. Daar wordt het nieuwe adE-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
vent
benoemd
in woord en lied.

oCtaaf:

2

oCtaaf maart
januari2014
2016
oCtaaf

9

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Maar daar wordt ook muzikaal teruggeblikt naar datMusicaris
Lid bestuur
moment, waarin het oude advent zich voltrok. Het beeld
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
van de herders wordt, aanvankelijk misschien wel wat
Vertegenwoordi

symbolisch-moeizaam, opgeroepen, met daarin de
oproeping om afstand te nemen van de dagelijkse enMUZIEKCO
Dirigent
aardse beslommeringen. En de ster te volgen, die leidt
Musicaris
naar het nieuwgeboren Kind, dat zelf Herder zal zijn.
LidEn
Muziekcomm
Lid Muziekcomm
daar klinkt krachtig de opwekking om al zingend Gods
lof
Muziekcomm
uit te roepen tot aan de einden der aarde. Zo wordtLid
tijd
Lid Muziekcomm
overbrugd en als een boog over ons heen geplaatst. Als
ACTIVITEITE
de spanten van het oude kerkgebouw, die ons veiligheid
Public Relations
beloven en, de tijd door, steun blijven bieden. Tijd, Lief
die en Leed
Leden en vervan
onze herinneringen bevat, maar ook de tijd van belofte
en verwachten. Tijd, die van ons vraagt om haar in
geloof en vertrouwen tegemoet te gaan. Tijd, waarvan
PUBLIC RE
we deel mogen zijn en waaraan we deel mogen hebben. Tijd, die ook deze
avond aan ons voorbij trekt. Op weg naar die morgen van verblijden, waarin
alle tijd zal ophouden te bestaan. Waarin geen heden, verleden of toekomst
GROEPSHO
meer zal zijn, maar het volle zijn van en in Gods glorie.
1e Tenoren

vervange

2e Tenoren
Het is avond. Ze duistert nat en glimmend om ons heen in haar aanloop naar
de nacht, waarin deze keer geen sterren zichtbaar stralen. Maar, omhuld Baritons
door vervange
de beschermende muren en een waterdicht dak, zingen we onze liederen in
vervange
Bassen
het licht van heldere lampen, maar meer nog in het licht van die geweldige
vervange
boodschap, die we in de kersttijd opnieuw en nadrukkelijk in herinnering
DIVERSEN:
mogen roepen. En waaraan we ons kunnen warmen. Het is een Guten Abend.
Website: www.c
Een avond, waarvan we elkaar en ons gehoor zingend (toe)wensten dat die
zou overgaan in een Guten Nacht, waarin we de slaap der gerusten zoudenKOORMEE
mogen slapen. Om, als God het wil, daaruit weer te mogen worden gewektWout
als Bodaan
de Nieuwe Morgen met de Komende is gekomen.

EHBO en R

Jan Swager

Wist U dat…?

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
Het mannenkoor repeteert wekelijks op dinsdagavond MUZIEKST

in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340
in de Alexanderpolder.
Er wordt gerepeteerd van 19.45 uur tot 22.00 uur.
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oCtaaf januari 2016

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Van: de penningmeester
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Voor:
vrienden,
vriendinnen
en
passieve
leden
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
Teun
Fijn
dat u reedsactiviteitencommissie
enige jaren vriend(in),
of Terlouw
passief lid van ons koor bent. tel. 450 10 03
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

Regelmatig wordt u van onze activiteiten op de hoogte gehouden door het
MUZIEKCOMMISSIE
ontvangen
van ons blad “oCtaaf”. Dit jaar is voor ons koor een jubileumjaar
Dirigent
Breukhoven
tel. 421 18 82
want
we bestaan op 20 oktober 2016 Arjan
vijftig
jaar. Dat betekent dat er in 2016
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
allerlei
activiteiten zullen plaatsvindenCees
en tevens
wordt er een jubileum-cd
Lid Muziekcommissie
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
uitgebracht.
Deze cd zal worden gepresenteerd
tijdens ons jubileumconcert
Lid oktober
Muziekcommissie
Ad
Kip
tel. 420 24 72
21
2016
in
de
Alexanderkerk
(voorheen
Verrijzeniskerk).
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Om
teIntern
besparen,
sturen wij ditTeun
jaarTerlouw
geen individueel gerichte brieven
Publickosten
Relations
en Busvervoer
tel. 450 10 03
Lief en Leed
Paul
(0184) 699 110
meer.
Dit bespaart ons briefpapier en Dick
porti.
Leden
en vervangers
van door
Holst en
Rens Wildemanfinanciële bijWij
zouden
het zeer op prijsstellen alsWladi
wij de
u toegezegde
drage over 2016 (van minimaal € 25) mogen ontvangen op bankrekening:
NL88 INGB 0001 6531 59.

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

GROEPSHOOFDEN
1e Tenoren
vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger

Jan Schoenmaker
Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

tel. (06) 2660 6415
tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

DIVERSEN:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

82

1eTenoren
Redactie
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Mede door uw bijdrage maaktJan
u Mooiman
het ons mogelijk421
om
in 2016 een
26 ook
91
Wladi van Holst
jubileum-cd
een aantal
mooie concerten Bassen
te organiseren.
én Bezorging
Jan Mooimanuit te brengen enVerspreiding
Jan
Mooiman
421
26
91
Deze
mededeling
is
uiteraard
niet
van
toepassing
voor
diegenen
die hun
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
bijdrage voor 2016 reeds hebben
overgemaakt.
MEDEDELINGENBORD, johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Wij
willen
u
hiervoor
alvast
bedanken.
We
zullen
als
Christelijk
Mannenkoor
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Prins
ervoor zorgdragen dat er in het jubileumjaar
een prachtige
CeesAlexander
Sprangemeijer
Relaties
jubileum-cd wordt uitgebracht.
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
Jan
Bos
E-mail-adres Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
Penningmeester

2

oCtaaf januari 2016

11

8
33
29
12
13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Blij verrast kwam ik een paar maanden geleden thuis na een – zoals
Lid bestuur
altijd fijne – CMKPA-repetitie-avond met de aankondiging: maandagVertegenwoordi
avond 21 december verzorgt ons koor – op uitnodiging van de Lions
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
en Rotary - een benefiet kerstconcert in onze mooie Capelse

Carols for CHARITY

Dorpskerk. De opbrengst komt – geheel passend in de charitatieve MUZIEKCO
kerstgedachte – ten goede aan de kerstpakkettenactie van de Capelse
Dirigent
Musicaris
Voedselbank.
Lid
Lid
Ondanks het verschrikkelijk slechte – niet echte - decemberweer liep het Lid
Lid

Muziekcomm
Muziekcomm
Muziekcomm
Muziekcomm

eeuwenoude rijksmonument – in huidige vorm uit 1593 - al direct vanaf
ACTIVITEITE
19.30 uur vol. Al snel was het - met een prachtige kerstboom en de koperen
Public Relations
kroonluchters met de traditionele brandende kaarsen - versierde kerkgebouw
Lief en Leed
Leden en vervan
tot de laatste stoel bezet. Dat gold ook voor de koorbezetting: ruim 70 zangers
schoven de rijen in met de strak tegen elkaar geplaatste authentieke – met
riet gematte – knopstoelen.
Vanuit de duisternis klonk het warme en heldere stemgeluid van sopraan PUBLIC RE
Wendy Roobol met de sfeervolle versie van Fr. Gruber, even later begeleid
door de muzikale klanken van ons mannen. De daarop volgende samenzang
GROEPSHO
‘Komt allen tezamen’ had niet treffender gekozen kunnen worden: komt allen
1e Tenoren
samen bij dit benefiet kerstconcert om de kerstgedachte en –gaven zo optivervange
e
maal mogelijk te verwezenlijken. Woorden van gelijke strekking vormden2het
Tenoren
vervange
welkomstwoord door de heer Robert van Veen, president van de Lions Club
Baritons
‘Capelle IJsselrijck’. Na een passende oproep om Douwe Egbertspunten te
vervange
verzamelen voor de voedselbank, zodat een extra pak koffie toegevoegd Bassen
kan
vervange
worden aan de kerstpakketten, wenste hij eenieder heel veel plezier.
DIVERSEN:
Cees van der Slik bespeelt al vanaf 1984 als hoofdorganist het jubelende en
klankzuivere Van Dam orgel met de geweldige akoestische kwaliteiten. Website: www.c
De bouw van dit pijporgel in 1904 werd mogelijk gemaakt door Pieter van
KOORMEE
Cappellen, familie van onze bas Witte van Cappellen, die het – voor die tijdWout Bodaan
gigantische - bedrag van 3700 gulden hiervoor doneerde. In 1999 is bij een
EHBO en R
restauratie de dispositie – het geheel van registers, speelhulpen en manueelArend de Haa
verdeling - uitgebreid met een tongwerk op het bovenwerk.
Onder de majestueuze klanken van dit prachtige orgel kwam de vertolking Wladi
van van Ho
Jan Mooiman
onze kerstliederen ‘Daar blonk een ster’ en ‘Nog altijd wordt verteld’ optimaal
Kees van der
tot haar recht. Zittend met mijn rug tegen het fraaie koorhek en staand onder
de hoge kansel, waar vandaan al circa 350 jaar verteld wordt over het KindMEDEDELI
in
PUBLICATI
de kribbe, kwam de inhoud van dit laatste lied bijzonder nadrukkelijk op mij
MUZIEKST
over.
Cees Sprangem
Uit de Messiah van Georg Friedrich Händel (1685-1759) konden we van het
lied ‘Rejoice‘ genieten van de lastige, maar o zo mooie coloraturen, groepjes
Bankrekening
noten op één lettergreep. Ook het publiek wist deze uitvoering door Wendy,
E-mail-adres S
begeleid door Arjan aan de piano, geweldig te waarderen. Het eerste applaus
E-mail-adres D
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Jan
van der
Bel solo- en samenzang(0180) 31 33 22
viel
hun ten deel. Het programma werd
vervolgd
met
Lid bestuur
Rens Wildeman
2280 1573
medley
en met PR
een
uitbundige presentatie
‘Vol van pracht’ door het (06)
Vertegenwoordiger
commissie
Aad vanvan
der Wilt
tel. 421 94 54
mannenkoor.
Ook
voor hen was er toen
een
enthousiast applaus.
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun
Terlouw
tel. 450 10 03
Vertegenwoordiger
oCtaaf andere het
Johan
de Geus‘Kling klokje klingelingeling’,
tel. 456 14 18
De
kerstfantasieredactie
met onder
nummer

gespeeld
door Arjan en Cees, respectievelijk op piano en orgel, klonk zowel
MUZIEKCOMMISSIE
letterlijk
21.00 uur liet Arjan – precies tel. 421 18 82
Dirigent als figuurlijk als een klok! Klokslag
Arjan Breukhoven
Musicaris - negen maal een klokgeluid Evert-Jan
derfascinerend!
Bel
getimed
horen. van
Heel
Na afloop(0180) 31 33 22
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
vertelde
Arjan mij, toen ik hem hiermeeBoudewijn
complimenteerde,
dat de legendarische
Lid Muziekcommissie
Lans
tel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Kip dat klokkengeluid meegenomen
tel. 420 24 72
organist
Piet van Egmond het geheim Ad
over
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
had in zijn graf. “Ik ben echt wel zo’n 20 jaar zoekende geweest. Drie jaar
ACTIVITEITENCOMMISSIE
geleden had ik het ineens door!“ verklapt Arjan verder, ”Die avond klonken in
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
de
Jan in Gouda de klokjes voor het
eerst
LiefSt.
en Leed
Dick
Paul uit mijn handen!”
(0184) 699 110
Leden enbij
vervangers
van Holst
engecomponeerd
Rens Wildeman
Vooral
het lied ‘For unto us a child Wladi
is born’
– ook
door
Händel – is het van het uiterste belang dat volledig gehoor wordt gegeven
aan de dwingende opmerkingen van onze dirigent: “Kijk naar mij! En durf te
PUBLICZijn
RELATION
COMMISSIE
zingen!”
trotse, tevreden
blik – na het wegsterven van de laatste toon –
Aad van der Wilt
421 94 54
spreekt boekdelen.
Kees van der Gaag

442 02 92 en 06 4512 1811

GROEPSHOOFDEN
Uit
volle borst zingt het publiek samen met het koor en Wendy: ‘Hoor de
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
eng’lenvervanger
zingen d’ eer van de nieuw geboren
Heer!’ Wendy had er geen enkel
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
moeite
mee haar prachtige sopraanstem
te laten klinken. Het
2e Tenoren
Renserbovenuit
Wildeman
tel. (06) 2280 1573
vervangerprogramma bood alle medewerkenden
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
afwisselende
uitstekend de mogelijkBaritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
heid talenten
en
kwaliteiten
‘over
het
voetlicht
te
brengen’.
Het
mannenkoor
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
tel. 421 61 85
glorieerde
met ‘Mary’s Boychild’ en Chrismastide,
Wendy droomde van een
vervanger
Dirk
tel. 420 12 25
witte kerst
in ‘The Christmas Song’ van
M.Vrijenhoek
Torme, Arjan excelleerde met een
DIVERSEN: orgelsolo: clavecimbelachtig wervelend, daarna weer ingetogen.
schitterende
Website:
www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster:
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Het quatre
mains pianospel van de grandioze
compositie
‘Petersburger
Schlittenfahrt’ – in een Polkaschnell ritme – overtrof voor mijn gevoel alles.
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
Deze
virtuoze
bewerking
voor vierhandig
e
Wout
Bodaan, tel.
420 38 79– door Arjan in 2001 gecomponeerd
1
Tenoren
8
Redactie
spel – is nadien door velen uitgevoerd,
opgenomen en vooral
volgens onze
e
Jan van Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO
en REANIMATIE
Herr
Kapellmeister
illegaal gekopieerd!
CMKPA
Johan de Geus Nadat het456
14 18 een knallend ‘With a
Arend
Haan had laten klinken,
Baritons vuurwerk.
29
Anneliesklonk
de Jong er buiten
844een
81 10spetterend
voice
ofde
singing’
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi
van
Holst
Bassen
12
Kon het toepasselijker? Met een ingetogen ‘Cantique de Noël’
kwam een eind
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
aan
het
officiële
deel
van
dit
feestelijke
benefiet
kerstconcert.
Jan
Mooiman
421
26
91
Kees van der Gaag
Woorden van dank werden gesproken
de heren Van Veen
van de Lions
E-mailadres door
redactie
Adverteerders
13
johandegeus@upcmail.nl
enMEDEDELINGENBORD,
Visser van de Rotary. In samenwerking
met
de
gezamenlijke
kerken
in
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
Capelle
aan den IJssel kwam deze
kerstpakkettenactie tot Passieve
stand. Woorden
van 11
jvanfaassen@upcmail.nl
leden
MUZIEKSTUKKEN
Christus als “Wat je deed voorj.mooiman3@upcmail.nl
de minsten der mijnen, deed je voor mij” en
Cees Sprangemeijer
Relaties
13
“Ik had honger en jij hebt mij te eten gegeven” spreken in het kader van deze
actie
duidelijk voor zich. OokABN/AMRO
het instellen
van het ‘Jaar
van barmhartigheid’
Bankrekeningen
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31 59
door
Paus Franciscus
aan bij het doel van dit benefiet kerstE-mail-adres
Secretariaatsluit haarfijn
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
concert.
E-mail-adres Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl

oCtaaf:

2

oCtaaf maart
januari2014
2016
oCtaaf
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert
u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van
dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd
per doelgroep.

Uw touroperator & touringcarbedrijf
90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid
Public
97,8% tevreden relaties

ACTIVITEITE

Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst.
De 4de generatie is momenteel volop actief binnen
Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog
van de 3 generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij
de

bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom

Uw evenementenbureau voor uw
bijzondere gelegenheden.
Particulier & business events,
incentives, meetings, conferences.

PUBLIC RE

is het verbinden van gezelschappen door unieke

GROEPSHO

belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest

Meerdaagse reizen & Dagtrips
1e Tenoren
Voor uw personeelsvereniging & bedrijf
vervange

uiteenlopende belevenissen waar!
Afspraak?
Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel
vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714
of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte

Trips voor uw gezelschap
Voor ieder gezelschap > 25 personen
een uniek aanbod

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk
dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons
voltallige team zijn wij u graag van dienst!

2e Tenoren
vervange
Baritons
vervange
Bassen
vervange

DIVERSEN:

Website: www.c
Schoolreizen, studiereizen en werkweken
Een passend aanbod voor ieder onderwijs

KOORMEE

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Wout Bodaan

Basjan & Marjandel Verschoor
Jacco & Christian Verschoor

Individuele boekingen
Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

Huur een bus, bereken een prijs!

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
VerschoorReizen_A5_adv.indd 1
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Evert-Jan van
Bel
De
grote historische collectebus zou eigenlijk
in der
plaats
Lid bestuur
Rensplaats
Wildeman
van
achter
het
koorhek
een
opvallender
moeten
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
krijgen
bij de grote
toegangsdeur. Hierop
volgde nog
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw
Vertegenwoordiger
oCtaaf
Johan de Geus
een
toegift doorredactie
Wendy
en Arjan: ‘Koppangen’,
een

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18

Zweeds
kerstliedje. Na een daverend applaus van het
MUZIEKCOMMISSIE
staande
zijn Breukhoven
prachtige
Dirigent publiek liet Cees van der Slik Arjan
Musicaris
Evert-Jan van
der Bel
orgelklanken
door het eeuwenoude Godshuis
galmen:
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
Ere
zij God!
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
Ere
zij God in de hoge
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
Vrede op aarde
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Vrede op aarde
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
In
een welbehagen.
Liefde
en mensen
Leed
Dick Paul
Leden en vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
Amen.

tel. 421 18 82
(0180) 31 33 22
(06) 3026 7174
tel. 421 93 68
tel. 420 24 72
tel. 421 61 85
tel. 450 10 03
(0184) 699 110

Peter Peters

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Het dragen
GROEPSHOOFDEN
1 Tenoren
vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger
e

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

van de reverspeld:
Jan Schoenmaker
Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

tel. (06) 2660 6415
tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

DIVERSEN:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

EHBO en REANIMATIE
Arend de Haan
Wladi van Holst
Jan Mooiman
Kees van der Gaag

MEDEDELINGENBORD,
PUBLICATIES/NIEUWE
MUZIEKSTUKKEN
Cees Sprangemeijer

Bankrekeningen
E-mail-adres Secretariaat
E-mail-adres Dirigent

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

Redactie
Jan van Faassen
Johan de Geus
Annelies de Jong
Jan Mooiman
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
E-mailadres redactie
johandegeus@upcmail.nl
g.jong98@chello.nl
jvanfaassen@upcmail.nl
j.mooiman3@upcmail.nl

420
456
844
421

32
14
81
26

39
18
10
91

tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

82

1eTenoren
2e Tenoren
Baritons
Bassen

8
33
29
12

Adverteerders
Vriend(inn)en van het koor
Passieve leden
Relaties

13
92
11
13

421 26 91

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
arjan.breukhoven@filternet.nl
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januari2014
2016
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
De bijeenkomst is gepland om 19.45 uur, maar de meesten zaten op dat Musicaris
tijdLid bestuur
stip al heerlijk aan de koffie met… Het was een zeer geanimeerd gezelschap;
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
iedereen wenste iedereen het beste toe voor 2016. Tegen de tijd dat voorzitter
Vertegenwoordi

Nieuwjaarsreceptie

Ger de Jong zijn toespraak gaat houden, zijn de eersten wel aan een drankje
MUZIEKCO
toe. Er was een goede opkomst.

Dirigent
Musicaris
Schatten van het aantal aanwezigen viel niet mee; pas toen iedereen op Lid
zijnMuziekcomm
Lid Muziekcomm
stoel bleef zitten tijdens de toespraak, telde ik er ruim 120. Gelukkig begon
de voorzitter op een gegeven moment met zijn toespraak. Men kon dan Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ondertussen opgelucht en rustig genieten van een consumptie en uitrusten
ACTIVITEITE
na zo’n 120 keer opstaan uit de diepe fauteuil, handje geven en beste wensen
Public Relations
uitwisselen met de steeds weer nieuwe binnenkomers.
Lief en Leed

Leden en vervan

De rede staat in zijn geheel elders in dit blad afgedrukt. Twee zaken sprongen
eruit. De eerste is dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van ons CMKPUBLIC RE
PA-koor aan ieder lid een gouden herdenkingsspeldje wordt uitgereikt. Tijdens
optredens behoort dat dan te prijken op onze smoking. Het tweede onderwerp
dat volop aandacht kreeg, was het helaas iets kleiner geworden ledenbestand.

GROEPSHO

1e Tenoren
Aan eenieder dus de duidelijke oproep om te proberen er iets aan te doen.
vervange
2e Tenoren
Vervolgens hield onze dirigent Arjan een inspirerende speech, waarin hij envervange
thousiast meedeelde er in 2016 weer ontzettend veel zin in te hebben! Ook
Baritons
vertelde hij iets over de geplande Israëlreis eind mei. De uitgereikte prachtige vervange
Bassen
folders ondersteunden zijn verhaal.
vervange

DIVERSEN:

Na de speeches was het meteen weer een behoorlijke drukte bij de bar.
Website: www.c
De hele avond werden er ook heerlijke hapjes geserveerd. Op een gegeven
moment kwamen er zelfs enkele flinke warmhoudschalen met verrukkelijkeKOORMEE
kipsaté tevoorschijn.
Wout Bodaan
Iedereen werd uitgenodigd een stokje af te halen; aanmoedigingen om dat te
en R
herhalen – zo lang de voorraad strekte – werden gretig opgevolgd. Echter EHBO
die
Arend
de
Haa
bakken kwamen maar niet leeg. Onder het mom van:
Wladi van Ho
Jan Mooiman
”Je kunt die mannen er toch niet mee laten zitten, zul je offers moeten brenKees van der
gen!” Tegen je vrouw zeg je dan: “oh gut, oh gut, oh gut, het kan niet anders:
MEDEDELI
ik mut!”
PUBLICATI
Maar aan alles komt een eind – ook aan de saté – en iedereen keerde na een
MUZIEKST
geslaagde avond opgewekt huiswaarts. Dank aan degenen die er veel werkCees Sprangem
voor hebben verzet.
Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
Henk Gankema

16

oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
van derdie
Bel er waren zijn toege(0180) 31 33 22
De
website heeft een update gehad enEvert-Jan
de wensen
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
voegd.
Hieronder
het kort de belangrijkste
wijzigingen.
Vertegenwoordiger
PR in
commissie
Aad van der
Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

Update van onze Website

MUZIEKCOMMISSIE
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad rechts
Kip
tel.te
420 24 72
De
knop “Inloggen” is verplaatst naar
boven om op de balk ruimte
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85

maken voor andere knoppen. Als u bent ingelogd staat er vermeld dat u bent
ACTIVITEITENCOMMISSIE
ingelogd
en uw
naam.
En de mogelijkheid
om uit te loggen.
Public Relations
Intern
en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Lief en Leed
Leden en vervangers

Dick Paul

(0184) 699 110

vansite
Holst
Wildeman pagina.
Nieuw Wladi
op de
is en
deRens
“Nieuws”
Op deze pagina zullen onder andere de flyers
geplaatst worden voor concerten.
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Aankondigingen van nieuwe cd’s of wat voor
Aad van der Wilt
421 94 54
nieuwsKees
danvan
ook.
der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
De pagina “Bestuur” is op verzoek van het bestuur ook op het openbare
GROEPSHOOFDEN
gedeelte
1e Tenoren geplaatst om het mensen gemakkelijker
Jan Schoenmakerte maken met iemand
tel. (06) 2660 6415
contactvervanger
op te nemen.
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
Wildeman
tel. via
(06) 2280 1573
De
pagina “Vrienden” is toegevoegd.Rens
Vanaf
heden is het mogelijk om
vervanger
Boudewijn Lans
421 93 68
deze
pagina
vriend of vriendin van hetWladi
koorvan
teHolst
worden. Deze aanmelding tel.
Baritons
tel. 842 28 58
wordt automatisch
verstuurd naar de Dick
secretaris,
waarna hij contact opneemt
vervanger
Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
tel. 421 61 85
met
de nieuwe vriend of vriendin.
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
De pagina “Gastenboek” is verdwenen. Er werd geen gebruik van gemaakt.
DIVERSEN:
Via “Contact” blijft de mogelijkheid aanwezig om vragen of opmerkingen aan
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
het bestuur en leden bekend te maken.
Ook
hebben we een emailadres aangemaakt voor vragen, opmerkingen
of
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
problemen
met
e overzichtelijker
Wout Bodaan,
tel.inloggen
420 38 79van koorleden. Het is voor ons wat
1
Tenoren
8
Redactie
om dit op deze manier in de gaten
te houden en 420
we32kunnen
e op deze manier
Jan van Faassen
39
Tenoren
33
2
EHBOenengemakkelijker
REANIMATIEreageren
Johan deop
Geus
456 14 18
sneller
vragen of opmerkingen.
Arend
de
Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
Het emailadres is cmkpa1966@gmail.com.
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
12
Ook
er de laatste tijd diverse
fotoseries
van concerten Bassen
toegevoegd (Deze
Verspreiding
én Bezorging
Jan zijn
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
zijn
te
zien
na
het
inloggen
onder
de
knop
“Foto’s”)
en
ook
staat
de
nieuwe
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie is aangepast en
Adverteerders
kerst-cd in de webshop. De pagina
“Leden”
de zoekfunctie is 13
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
vereenvoudigd.
De printfunctie
volgt
z.s.m.
Tenslotte
is
er
nu
ook eenvan
mobiele
Vriend(inn)en
het koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
versie van de website. Bij het jvanfaassen@upcmail.nl
oproepen van de site op uw Passieve
mobieleleden
telefoon
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
wordt
automatisch hier naar toe gestuurd en is het allemaal
wat
Cees u
Sprangemeijer
Relaties
13
gemakkelijker navigeren. Dit alles is mogelijk met dank aan Arko Rietdijk,
onze
hoofdwebmaster en fotograaf
tijdens
concerten,
voor het
werk.
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr.vele
165 31
59
E-mail-adres Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
Simon
Rietdijk
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januari2014
2016
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Industrieweg 52 - 2651 BD Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010 - 511 53 22 0f 010 - 418 07 94

AUTOMOBIELEN
AUTOHANDEL

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE
Telefoon 010 450 69 07

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

WAAROM NAAR VINJET?
•
•
•
•
•

Groot assortiment en voordelig geprijsd
Gespecialiseerd: met meer dan 250 soorten bier en een unieke wijntapperij
Thuisbezorgen van bestellingen
Extra service: overgebleven niet gebruikte dranken van uw feestje kunt u teruggeven
Ruime sortering in glazen en kadoartikelen

PUBLIC RE

Hier had uw
GROEPSHO
advertentie
Voermanweg 894 - Rotterdam - Oosterflank tegenover de metrohalte Oosterflank - telefoon 010 - 455 78
1 10
Tenoren
kunnen staan! 2 Tenorenvervange
e

e

--------

--------

- - - - - - - - - - - - - - WAARDECHEQUE

€15.-€50.-

* Bij minimum besteed bedrag van

Baritons

25

Bassen

vervange

vervange

vervange

DIVERSEN:

Website: www.c

- - - - - - - - - - - - - - -

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R

”Bij een uitvaart
gaat het niet over
een dag uit het
leven maar over
Postadres:
IJsselzoom 50
2902 LB Capelle a/d IJssel

26 18

een heel leven
in één dag”
VdS zw 65 x 80 mm.indd 1

oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
( 010 447 99 00
E-mail-adres D
10-06-13 13:51

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
Ik
was
bezig
aan
een
artikel
over
tevredenheid.
Lid bestuur
Rens Wildeman
Vertegenwoordiger
PR vinden
commissievan de dingen
Aaddie
vanuder
Het
nooit genoeg
enWilt
mij
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teun Terlouw
bezighouden.
En
toen
dacht
ik
ineens
aan
een
beroemd
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus

En tevreden was hij niet . . .

boek van Eduard Douwes Dekker, geschreven onder het
MUZIEKCOMMISSIE
pseudoniem Multatuli: “De Max Havelaar” Met name
Dirigent
Arjan Breukhoven
aan
het verhaal dat daarin voorkomt over
de van
Japanse
Musicaris
Evert-Jan
der Bel
Lid Muziekcommissie
Cees
Sprangemeijer
steenhouwer.
Hoe Multatuli ons als het
ware
een
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
spiegel
voorhoudt. Hier volgt het - door
mij- enigszins
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
aangepaste
verhaal.
Lid Muziekcommissie,
fonetische bewerking
Rien Zorge

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18
tel. 421 18 82
(0180) 31 33 22
(06) 3026 7174
tel. 421 93 68
tel. 420 24 72
tel. 421 61 85

ACTIVITEITENCOMMISSIE
De
Japanse steenhouwer
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Er
een man die stenen hakte uit de
Liefwas
en Leed
Dickrots.
Paul
(0184) 699 110
Ledenwas
en vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
Dat
zwaar werk.
Hij werkte lang en was moe.
En hij kreeg maar weinig betaald voor zijn werk.
RELATION
COMMISSIE
EnPUBLIC
tevreden
was hij niet.
Aad van der Wilt
421 94 54
Hij zuchtte en riep:
Kees van der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
“Ik wou dat ik rijk was, dan kocht ik een bank om te rusten.”
GROEPSHOOFDEN
En
er kwam een engel uit de hemel.
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
Die zei:vervanger
“Wat je wil… dat ben je… “ Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
En
de steenhouwer was ineens erg rijk.
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Hij kocht
een mooie bank en rustte wat.
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
Maar tevreden
was
hij
niet.
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen

Rien Zorge

tel. 421 61 85

vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
De koning
kwam voorbij.
HijDIVERSEN:
had een mooie parasol want hij was belangrijk.
Website:
www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
De
steenhouwer
zuchtte en riep:
“Ik wou dat ik koning was, en dan wil ik ook zo’n parasol.”
AANTAL LEDEN
82
EnKOORMEESTER
er kwam een engel uit de hemel.
e
Wout
tel.wil…
420 38
1
Tenoren
8
Die
zei:Bodaan,
“Wat je
dat79ben je…
“
Redactie
e
Jan van Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
EnEHBO
hij was
ineens
de
koning.
en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
HijArend
kreeg
was hij
belangrijk.844 81 10
de een
Haanparasol want nuAnnelies
Baritons
29
de Jong
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi
van Holstwas hij niet.
Maar
tevreden
Bassen
12
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
van der Gaag
EnKees
hij klaagde;
de zon was die dag erg warm.
redactie
Adverteerders
13
Met zijn hete stralen verdordeE-mailadres
de zon de
bloemen.
johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
DeMEDEDELINGENBORD,
koning zuchtte diep en riep:
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
Passieve leden
11
“IkMUZIEKSTUKKEN
wil liever de zon zijn, die isjvanfaassen@upcmail.nl
baas over alles…”
j.mooiman3@upcmail.nl
EnCees
er kwam
een engel uit de hemel.
Sprangemeijer
Relaties
13
Die zei: “Wat je wil… dat ben je… “
EnBankrekeningen
hij was ineens de zon en ABN/AMRO
scheen over
nr. alles.
47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
Secretariaat hij kon
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
EnE-mail-adres
hij was belangrijk…
de aarde verschroeien…
E-mail-adres
Dirigent
Maar
tevreden
was hij niet. arjan.breukhoven@filternet.nl
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

En er kwam een wolk, die ving de stralen van de zon op.
En de bloemen bloeiden weer.
Die wolk was machtiger dan de zon.
“Ik wil die wolk zijn, want die is zo machtig dat hij de zon de baas is….”
MUZIEKCO
En er kwam een engel uit de hemel.
Dirigent
Die zei: “Wat je wil… dat ben je… “
Musicaris
En ineens was hij de wolk.
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
En de wolk hield lekker alle zonnestralen tegen.
Lid Muziekcomm
Hij liet het ook nog regenen. Veel en hard.
Lid Muziekcomm
Er kwam een grote overstroming, alles spoelde weg.
ACTIVITEITE
En de wolk voelde zich machtig….
Public Relations
Alleen die rots, die harde rots, wilde niet weg.
Lief en Leed
Leden en vervan
Ook niet toen hij het nog harder liet regenen.
“Die rots is machtiger dan de grootste overstroming…
Ik wil liever die rots zijn… dán ben ik pas echt machtig….
PUBLIC RE
Niets is zo sterk als een rots !”
En er kwam een engel uit de hemel.
Die zei: “Wat je wil… dat ben je… “
GROEPSHO
En ineens was hij de rots.
1e Tenoren
En hij ging niet opzij voor de zon en zeker niet voor de regen
vervange
2e Tenoren
Maar tevreden was hij niet.
Toen kwam er een man met een houweel en een hamer.
Die hakte zomaar stenen uit de rots !
“Die man is de baas over de sterkste rots !
Ik wil die man zijn… ik wil stenen hakken !”
Er kwam een engel uit de hemel.
Die zei: “Wat je wil… dat ben je… “
En ineens was hij steenhouwer…
En hij hakte stenen uit de rots.
Dat was zwaar werk. Hij werkte lang en was moe.
En hij kreeg maar weinig betaald voor zijn werk.
En toen was hij tevreden!
Als middelbare scholier vond ik dit een prachtige
parabel.
En dat is nog zo.
Met eigen woorden kan ik het niet beter zeggen.
Daarom laat ik het hierbij.

Bassen

vervange

vervange

vervange

DIVERSEN:

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D

Jan van Faassen
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Baritons

oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Jan van
der Bel
(0180) 31 33 22
Veel bekende
gezichten.
En ook wel wat
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
nieuwe.Aad
Veel
bekende
liederen. Maar ook
Vertegenwoordiger PR commissie
van der
Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teun
Terlouw bekende. Een goed bezette
tel. 450 10 03
een paar
minder
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

Traditie

ruimte. Als vanouds. Een vertrouwde omgeving. Maar misschien niet voor iedereen.
Dirigent
Breukhoven
tel. 421 18 82
Een oudArjan
verhaal.
Toch telkens weer nieuw.
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Ons kerstconcert.
Om het door te geven.
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
Een openingswoord.
Door de voorzitter.tel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
Een warm
welkom. Aan iedereen. Hadden
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
we wat anders verwacht? Een goed moment
ACTIVITEITENCOMMISSIE van samenzijn. Bij muziek en bij zang.
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Rond het
aloude
thema, dat de eeuwen(0184)
door699 110
Lief en Leed
Dick
Paul
Leden en vervangers
Holst
en Rens Wildeman
naklinktWladi
uit van
een
schamele
plek in het verre
Palestina. En verder gedragen wordt naar
alle uiteinden der aarde. With a voice of singing. Maar vanavond
PUBLIC RELATION COMMISSIE
binnen de muren van een kerkgebouw dat nog de naam draagt van
Aad van der Wilt
421 94 54
een andere gebeurtenis, die volgt op
‘kruis’punt
in de 442
geschiedenis
Keesdat
van der
Gaag
02 92 en 06 4512 1811
van de mensen, waar een nieuwe weg van verlossing en vrede werd
GROEPSHOOFDEN
ingeslagen.
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415

MUZIEKCOMMISSIE

vervanger

Cees Sprangemeijer

tel. 450 16 98

2e Tenoren
Wildeman
tel. (06) 2280 1573
Het
‘Stille Nacht’ had al geklonken en Rens
in de
aansluitende samenzang was
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
opgeroepen
om
te
doen
wat
al
was
gedaan.
Mensen
waren
tezamen
gekomen
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
en mengden
vervangerzich in de jubel om de geboorte
Dick Paul van het reddend kind. tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
En
misschien had iedereen ook al gehoor
gegeven aan de uitnodiging om tel. 421 61 85
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
verder te gaan dan tot hier en elkaar. Om tot de Heiland te komen en niet
DIVERSEN:
langer te toeven. Zo werd zingend en indachtig de toon gezet voor het vorm
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
geven aan die aloude traditie van doorgeven. Een traditie waarin we ons als
koor
graag voegen. Ik heb het de voorzitter namens onze vereniging
horen
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
zeggen.
Spraktel.
hij420
niet
een
e
Wout Bodaan,
38 het
79 voornemen uit om ook van ons kerstconcert
1
Tenoren
8
Redactie
traditie te maken? Een traditie,
e ster, die blonk.
Jan waarin
van Faassenverteld wordt
420 32van
39 de
Tenoren
33
2
EHBO
REANIMATIE
Johan herders
de Geus en wijzen
456 14
18 ‘het licht zagen’ en op
Hoog
aanen
het
firmament. En van
die
Arend
de Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
weg
gingen.
Die knielden, aanbaden
en offerden 421
bij26een
Jan
Mooiman
91 kribbe in een stal. Op
Wladi van Holst
12
aanwijzing
van engelen, die een
groot Gloria
zongen in dieBassen
bijzondere nacht,
Verspreiding
én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
waarin
de
wereld
sliep,
maar
God
diezelfde
wereld
heerlijk
weer
tot
leven
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactiedat in deze traditie
Adverteerders
13
riep. Het is een oud en wonderbaar
verhaal
wordt verteld.
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Maar
gráág wordt verteld. En g.jong98@chello.nl
doorgegeven. Omdat de lijn van
de geschiedenis
Vriend(inn)en
van het koor 92
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
hier wordt doorgetrokken. Omdat
God hier een nieuwe toekomst
Passieve opent.
leden Een
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
toekomst
waar wij deel aan mogen hebben. Maar die na ons
ook verder gaat.
Cees Sprangemeijer
Relaties
13
Een toekomst die doorzet tot de tijd in de eeuwigheid zal zijn opgelost. Ook
onze
kinderen en kleinkinderen
mogen nr.
er47.93.64.575
weet van hebben.
ons
Bankrekeningen
ABN/AMRO
/ PostbankAan
nr. 165
31 om
59 het
verhaal
getrouw
door te geven
in de geslachten. Vertellend en zingend.
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
Dirigent
Een
verbinding
leggend met arjan.breukhoven@filternet.nl
wat al door profeten werd voorspeld.

oCtaaf:

2

oCtaaf maart
januari2014
2016
oCtaaf

21

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Een profetische aankondiging, die hoop legde in de harten van Gods volk.Musicaris
Lid bestuur
Hoop op verlossing, die eindelijk werd vervuld. Maar, tragisch genoeg, door
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
velen niet werd herkend en erkend. Tot op de dag van vandaag. Misschien
wel
Vertegenwoordi

juist daarom is het nodig om een traditie van gedenken, vertellen en vieren in
MUZIEKCO
stand te houden. Eigenlijk zijn we het gewoon verplicht aan de liefde van God
Dirigent
en aan de liefde die we onze medemens schuldig zijn te geven.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

En zo klonken, vertrouwd en goed, de orgelklanken op
in de Verrijzeniskerk. Onder de vaardige handen en
voeten van Martin Mans. Daar klonken de harmonieën
ACTIVITEITE
van ons koor, geleid door de regisserende handen van
Public Relations
onze dirigent. En liet Judith Sportel haar geschoolde
Lief en Leed
Leden en vervan
sopraanstem hoog reiken. En gevoelig vertellen. In
prachtige, traditionele liederen. De vleugelsnaren werden vakkundig beroerd en ‘het publiek’ stemde van tijd
PUBLIC RE
tot tijd krachtig in. En weer werd het beeld opgeroepen van een ster in d’oosternacht, die vol van pracht
zijn wijzende werk vervulde. Al zal d’oosternacht waarGROEPSHO
schijnlijk meer moeten worden gezien als een donkere
1e Tenoren
nacht, waarin aan de oostelijke hemelboog een opvalvervange
2e Tenoren
lende ster blonk, dan een nacht die speciaal in het
vervange
oosten zou voorkomen. Maar goed. Traditie doet ook wat en doet ook zulke
Baritons
vaak toch wat krampachtige teksten wel goed verstaan. Teksten, die zoeken
vervange
Bassen
naar woorden en beelden, die een sfeer proberen te scheppen, die ontvanvervange
kelijk maakt. Die moeten spreken tot de verbeelding van mensen, maar niet
DIVERSEN:
altijd historisch juist of betrouwbaar (behoeven te) zijn. Vaak zijn ze ook
Website: www.c
gevormd naar de plaatselijk gewortelde cultuur. Of naar de fantasie die ook
nog al eens met de mensen op de loop gaat. Zingen wij niet van het midden
KOORMEE
van een winternacht, waar elders op de wereld hetzelfde moment juist
Wout Bodaan
midden in de zomer valt? En probeert onze tekst ons er niet van te
overtuigen, dat in datzelfde midden van de nacht, de morgenster al blinkt?EHBO en R
Kennelijk iets vroeger dan gebruikelijk. Het gaat zelfs verder. Hetzelfde liedArend de Haa
Wladi van Ho
vertelt dat de nacht niet ver meer is. Was ze dan toch niet al voor de helft Jan Mooiman
verstreken?
Kees van der

De traditie wil, dat de kernboodschap wordt overgedragen van generatie opMEDEDELI
PUBLICATI
generatie. En voor dat overdragen (de letterlijke betekenis van traditie)
MUZIEKST
wordt gezocht naar de meest uiteenlopende vormen. Om het maar een beetje
Cees Sprangem
spannend en aansprekelijk te houden. Anders zou immers de aandacht
kunnen worden verloren. En dus zoeken de vertellers naar muzikale compoBankrekening
E-mail-adres S
sities, die goed in het gehoor liggen en er om vragen om herhaald te worden.
E-mail-adres D
Tekstschrijvers en dichters worstelen met de taal om verhalen en liederen te
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Janvoor
van der
Belverteld moet worden.
(0180) 31 33 22
boetseren,
die als draaggolf kunnen dienen
wat
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Beeldend
kunstenaars
zoeken naar composities
in vorm en kleur, die bijnatel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aad van der Wilt
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
als
in een stripverhaal
de achtereenvolgende
gebeurtenissen vertellen. Een
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

enkel schilderij kan zomaar een heel verhaal oproepen. De donkere tijd wordt
MUZIEKCOMMISSIE
opgefleurd
met licht en met kleur. En zangers oefenen hun stembanden en
Dirigent
Breukhoven
muzikaal
geheugen op uiteenlopende Arjan
liederen
en melodieën. En zo wordt tel. 421 18 82
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
met
gezamenlijke inspanning de sfeerCees
en het
moment gecreëerd, waarin(06)
we3026 7174
Lid Muziekcommissie
Sprangemeijer
Lid Muziekcommissie
Lansen aan ieder die wil zien tel.
herinneren,
gedenken en doorgeven. Boudewijn
Aan elkaar
of 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
420 24 72
horen.
Zo wordt het verhaal herkenbaar
en herhaalbaar gemaakt. En gaattel.
een
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
leven leiden dat doorzet naar de toekomst. Opdat er opnieuw een concert zal
ACTIVITEITENCOMMISSIE
zijn.
opdatIntern
de traditie
kan worden Teun
voortgezet.
PublicEn
Relations
en Busvervoer
Terlouw Want er zal wéér een kersttel. 450 10 03
feest
van Paul
Mary’s Boychild, de zoon van Maria,
Lief enzijn.
Leed Er zal wéér worden verteld Dick
(0184) 699 110
Leden en
vervangers
Wladi trompetten
van Holst en Rens
Wildemanorgelklanken
Gods
Zoon
en onze Verlosser. Wéér zullen
schallen;
zich mengen met het trillend geluid van de virtuoos bespeelde vleugelsnaren;
mensen hun adem gebruiken tot stem en tot lof. En wéér zal gezongen worPUBLIC RELATION COMMISSIE
den van zingende engelen. Om te crescenderen in het machtige Ere zij God.
Aad van der Wilt
421 94 54
Traditioneel de afsluiting van elke kerstviering.
Kees van derOok
Gaag vanavond weer.
442 02Om
92 enna
06 te
4512 1811
klinken in traditie en in toekomst. Beschikbaar. Ook voor hen die na ons koGROEPSHOOFDEN
men.
Vibrerend in ons eigen hart om mee
te gaan onze toekomst in. tel. (06) 2660 6415
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger

Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

DIVERSEN:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1eTenoren
Redactie
Na het slotwoord van de voorzitter,
klonk
de
apotheose,
het
hoogtepunt van
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
EHBO
en REANIMATIE
Johantekst.
de Geus
456 14 18
het
samenzijn,
in de beloftevolle
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Bekende
Maar op één
of andere manier421toch
Jan Mooiman
26 91altijd weer nieuw en
Wladi vanwoorden.
Holst
Bassen
vernieuwend.
de traditionele
geuren van warme chocolaVerspreiding
én Bezorging
Jan Mooiman Terwijl langzaam
Jan
Mooiman
421
26
91
Kees van
Gaag
demelk
ender
Glühwein
de zinnen al prikkelen, loopt het programma naar zijn
E-mailadres redactie
einde. We sluiten zingend en musicerend
af. En bevestigenAdverteerders
wat ons mocht
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Vriend(inn)en
vanen
hetverkoor
bezielen
in een krachtig amen.g.jong98@chello.nl
Een slotwoord, dat een toekomst
opent
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
wachting
wekt
naar
wat
besloten
mag
zijn
in
het
welbehagen
dat
God
in
ons
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
mensen
wil hebben. Een open toekomst om door te geven.Relaties
Zingend op weg
Cees Sprangemeijer
naar Bethlehem. En ver daar nog voorbij. Langs een weg vol tradities. Waar
ons
jaarlijks kerstconcert er ABN/AMRO
hopelijk nog
lang één
van zal
zijn.
Bankrekeningen
nr. heel
47.93.64.575
/ Postbank
nr.mogen
165 31 59
E-mail-adres Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
arjan.breukhoven@filternet.nl
Jan
Swager Dirigent
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oCtaaf maart
januari2014
2016
oCtaaf
2014
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82
8
33
29
12
13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Het nieuwe jaar

Ararat

Een jaar ging heen, een jaar treedt aan,
zo is de wet van ‘t leven.
‘t Voorbije jaar heeft afgedaan,
en moet voor ‘t nieuwe sneven.

Op de bergtop Ararat
was het - lang geleden - dat
de ark van Noach strandde
En zo mens en dier belandde
MUZIEKCO
ver van ‘t oud vertrouwd bestaan.
Dirigent
Musicaris
God zelf had achter hun verleden
Lid Muziekcomm
de deur voor altijd dicht gedaanLid Muziekcomm

Nog ligt ‘t jaar vóór ons, onbesmeurd,
als ‘n schrift met blanke bladen.
Wordt er gejuicht, wordt er getreurd,
we kunnen ‘r slechts naar raden.
Draagt ‘t mogelijk ‘t zo begeerd geluk,
verborgen in zich mede,
of breekt ‘t de toekomstdromen stuk,
wordt er verlies geleden.
Wordt ‘t oorlogsvuur misschien geblust,
of zal ‘t nog feller woeden,
en zullen ‘hogen’ welbewust
de volken laten bloeden.
Staan op de wegen die we gaan,
slechts wolkeloze dagen,
of zullen er ook lasten staan,
die haast niet zijn te dragen.
Voert ‘t mens-onwaardige vertoon,
van moorden, plunderen, roven,
ook dit jaar weer de boventoon,
of drijft de eenheid boven.
Wat ‘t jaar voor ons in petto heeft,
we moeten ‘t saâm verduren,
‘k hoop dat ‘t aan elkeen vreugde geeft,
en heel veel zonne-uren!

Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Op de bergtop Ararat
ACTIVITEITE
ging het leven verder, dat
Public Relations
na de drift in boos gericht
Lief en Leed
terug geplaatst werd in het lichtLeden en vervan
van een heropend perspectief.
God zelf deed nieuwe vensters open
PUBLIC RE
Hij heeft de mens per slot tóch lief

Op de bergtop Ararat
GROEPSHO
etste God Zijn zegel, dat
1e Tenoren
als boog bij donker kolken
vervange
geldt als teken voor de volken 2e Tenoren
vervange
dat geen ‘vloed’ fataal zal zijn.
Baritons
God zelf laat elk die zien wil weten:
vervange
Er is een stráks na angst en pijnBassen

vervange

DIVERSEN:

Op de bergtop Ararat
Website: www.c
leert de hele mensheid, dat
geen ramp ooit groot genoeg is
KOORMEE
en versagen steeds te vróeg is Wout Bodaan
waar de hoop nog kansen heeft.
EHBO en R
God zelf leidt ieder naar een uitkomst
die Hém zijn zíjn in handen geeft Arend de Haa
Jan Swager

A.S.-J.

Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
Het
was het jaar nadat de opstandig-avontuurlijke
Lid bestuur
Rens Wildemanwatergeuzen de
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aad
van dervan
Wilt Alva zijn ‘bril’
vaderlandse
wateren
afschuimden en de
Hertog
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun
Terlouw
deden
verliezen
door
het
vestingstadje
Brielle
op
de Spanjaarden te
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
(0180) 31 33 22
(06) 2280 1573
tel. 421 94 54
tel. 450 10 03
tel. 456 14 18

De geschiedenis doorverteld

veroveren. En het was het jaar voordat Leiden door het doorsteken
MUZIEKCOMMISSIE
van
de IJsseldijk bij Nieuwerkerk, door inundatie werd ontzet. En
Dirigent de traditie van hutspot, haring Arjan
Breukhoven in de
tel. 421 18 82
voordat
en wittebrood
Musicaris
Evert-Jan
van der Bel misschien
(0180) 31 33 22
sleutelstad
zijn
intrede
deed,
toen
Cornelis
Joppenszoon,
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
wat
overmoedig, op verkenning ging enBoudewijn
ontdekte
dat de belegeLid Muziekcommissie
Lans
tel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
raars
van zijn stad hun stellingen kennelijk
in haast hadden
Lid Muziekcommissie,
fonetische
bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
verlaten
en een grote
pot met
deze voedzame
maaltijd op de
schansen
hadden achtergelaten. Het was het jaar waarin van
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Public Relations
Intern enbegon
Busvervoer
Teun
Terlouw
tel. 450 10 03
Alkmaar
de victorie
en de IJzeren
Hertog
het veld moest
Lief en Leed
Dick Paul
(0184) 699 110
ruimen.
Het
was
in
de
tijd
waarin
het
protestantisme
zich
in
de
Leden en vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
Lage Landen met kracht ontwikkelde en zich daarmee in veel
bloed, veel zweet, en veel tranen, zich martelingen, ophangingen
en ‘ketter’verbrandingen getroostend, ontworstelde aan de macht van het Heilige
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Roomse Rijk en aan die van de vervolgend verdediger van het geloof, de
Aad van der Wilt
421 94 54
bloedkoning Filips II, zoon van keizer Karel
V en
van442
Willem
de06 4512
Kees van
dertegenstander
Gaag
02 92 en
1811
Zwijger, met wie hij zijn jeugd had doorgebracht. De Reformatie, die dan al zo’n
GROEPSHOOFDEN
58
jaar geleden haar begin had gevonden bij de slotkapel van de Wittenberg,
1e Tenoren
Schoenmaker
tel. (06)had
2660 6415
toen
Maarten Luther zich teweer steldeJan
tegen
de praktijken van het Vaticaan,
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
ook
grond gevonden in de stad Gouda. Rens
In 1573
stelde de Hervormde gemeente
2e Tenoren
Wildeman
tel. (06) 2280 1573
van de vervanger
kaas- en kaarsenstad in hun Sint
Jan hun
eerste Hervormde predikant
Boudewijn
Lans
tel. 421 93 68
Baritons
Wladiveel
van Holst
tel. 842 28 58
aan.
Er zouden in vrij snelle opvolging nog
predikanten volgen.
Bassen

vervanger

vervanger

DIVERSEN:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

EHBO en REANIMATIE
Arend de Haan
Wladi van Holst
Jan Mooiman
Kees van der Gaag

MEDEDELINGENBORD,
PUBLICATIES/NIEUWE
MUZIEKSTUKKEN
Cees Sprangemeijer

Bankrekeningen
Belastingadviseurs
E-mail-adres
Secretariaat
E-mail-adres Dirigent

Dick Paul
Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

Webmaster:
Henk Roggeveen
Michelangelostraat

10

tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN
oCtaaf:
3066 NM ROTTERDAM
1 Tenoren

82

e

Redactie
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
Johan de Geus
456 14 18
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Jan Mooiman
421 26 91
Bassen
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
421 26 91
E-mailadres redactie
Adverteerders
johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en van het koor
g.jong98@chello.nl www.vanesch-belastingadviseurs.nl
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve leden
j.mooiman3@upcmail.nl

Telefoon 010 289 25 55

Relaties

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Ro.ad & klus

Noldijk 23
2988 CD Ridderkerk
Telefoon 0180 – 617775
Mobiel 06
06–- 53245389
31 75 02 31
E-mail: ron@roggeveen.me

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Ron Roggeveen
Geeft u advies voor onderhoud, verbouwen of aankoop van uw
woning.
De irritante klemmende deur of raam, een scheef staande meubel of
die wankele tafel, de gebladderde schuur schilderen of die verzakte
tuinmuurtjes opnieuw metselen of wat u in en om het huis of boot
vakkundig verholpen wilt hebben is Ro.ad & klus een goede keuze!

ACTIVITEITE

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

PUBLIC RE

GROEPSHO

1e Tenoren
vervange
2e Tenoren
vervange
Baritons
vervange
Bassen
vervange

DIVERSEN:

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
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oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Jan
der Bel van en overbruggen
(0180)zo
31 33 22
De
grote borden aan één van de wanden
doen van
er melding
Lid tijd
bestuur
Rens Wildeman Het moeten moedige man(06) 2280 1573
de
naar het nu van toenemende ontkerkelijking.
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
nen
zijn geweestactiviteitencommissie
die het ambt hier wilden
durfden bekleden. Mannen, dietel.
in 450 10 03
Vertegenwoordiger
Teunen
Terlouw
een
roerige en gevaarlijke
tijd, ook doorJohan
de kracht
Vertegenwoordiger
redactie oCtaaf
de Geus van hun geloof, hun ‘schaaptel. 456 14 18

jes’ voor bleven gaan en door de kolkingen van hun tijd probeerden te loodsen.
MUZIEKCOMMISSIE
Maar ze volhardden. En ze beklommen de eeuwen door, elk op hun beurt, de
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
eenvoudige
kansel, om getrouw, en telkens
opnieuw,
tegen alle weerstand(0180)
in, 31 33 22
Musicaris
Evert-Jan
van der Bel
de
door te vertellen, die ookCees
wij Sprangemeijer
vanavond zingend mochten laten
Lid boodschap
Muziekcommissie
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
klinken.
Voor onszelf en voor de mensen,
die hiervoor
speciaal, als geroepen,tel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip kerk van één van de kleine
tel. 420 24 72
waren
tezamen gekomen in de monumentale
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
statensteden van weleer.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Van lieverleeDick
waren
Lief en Leed
Paul ze binnengekomen door een(0184) 699 110
bescheiden deur
absis
vanWildeman
de kerk, om een
Leden en vervangers
Wladiin
vanhet
Holst
en Rens

plaatsje te zoeken in het liturgisch gedeelte, dat, haast
afgezonderd van de rest van het schip, is ingericht
voor de dienst van Woord en gebed. Zouden ze door
PUBLIC RELATION COMMISSIE
de toreningang
binnengekomen,
dan zou hen 421 94 54
Aad zijn
van der
Wilt
misschien het
prachtige,
gestucte plafond
Kees
van der Gaag
442 van
02 92de
en ont06 4512 1811
vangsthal
zijn
opgevallen,
waar,
in
twee
cirkelvormige
GROEPSHOOFDEN
voorstellingen,
de lofzang van Psalm 150
uitgebeeld, geflankeerd door
1e Tenoren
Jan wordt
Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
een aantal
instrumenten,
en
ook
een
allegorische
voorstelling van het visioentel.in450 16 98
vervanger
Cees Sprangemeijer
2e Tenoren
Rens Wildeman
tel. (06)Met
2280 1573
Openbaringen
14 van de 144000 vrijgekochten,
lof zingend voor Gods troon.
Boudewijngenoeg,
Lans
tel. 421 93 68
de vier vervanger
dieren en de oudsten, maar, opvallend
wel een lege troon. Dat
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
wel. Al zal
dat ongetwijfeld samenhangen
enig
vervanger
Dickmet
Paul het verbod om van Jahwetel.
(0184) 699 110
gesneden
beeld of andere beeltenis te maken.
Bassen
Rien Zorge
tel. 421 61 85
Vrijenhoek in deze
tel. 420 12 25
Het zijnvervanger
niet de enige bezienswaardige Dirk
voorstellingen
historische
ruimte, die bekend is om zijn lengte, maar misDIVERSEN:
schien
wel meer om zijn beroemdeWebmaster:
Goudse Glazen,
die
Website:nog
www.cmk-prinsalexander.nl
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
stuk voor stuk een prachtige weergave zijn van een Bijbelse
of KOORMEESTER
historische gebeurtenis. Bij het naderen in de duisternis AANTAL LEDEN
82
van
de avond
Wout
Bodaan,tonen
tel. 420de
38 hoge
79 gotische ramen hun verhalen in1eTenoren
8
Redactie
prachtige zachte kleuren, zichtbaar
door het
licht
e
Jan van gemaakt
Faassen
420 32
39 dat
Tenoren
33
2
en REANIMATIE
deEHBO
kerk uitnodigend
uitstraalt. Overdag
kunnen ze 456
het14best
Johan de Geus
18
Arend de
Haan
Baritons
29
Annelies
de Jong
844waar
81 10 dan
worden
bewonderd
in het invallend
licht
van de dag,
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi
van
Holst
ook menig toerist dankbaar gebruik van maakt. Mensen, die Bassen
om een kunstzinnige 12
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
reden de sfeer van de kerk komen
opsnuiven, een 421
beetje
cultuur komen opdoen
Jan
Mooiman
26
91
Kees van der Gaag
en/of hun kennis wellicht ook nog
een beetje
Al is het nog een
E-mailadres
redactiekomen verrijken.
Adverteerders
13
hele
klus om alle ramen in bewondering
te bezien. Door hun veelheid misschien
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
zelfs
wel een beetje te veel vang.jong98@chello.nl
het goede. Zouden daarom tegen de pilaren van
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
11
deMUZIEKSTUKKEN
zijbeuken de nu lege stoelenj.mooiman3@upcmail.nl
staan? Om een ogenblik van rust te gunnen in
Cees
Sprangemeijer
Relaties kijker een
13
het
vermoeiend
kerkbezoek? Oases van verpozing, die de vermoeide
dankbare kans biedt om wat van de vermoeidheid te herstellen alvorens de reis
langs
de ramen voort te zetten.
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
Maar
vanavond
zijn het andere
bezoekers, die de ruimte betreden en de trapjes
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
bestijgen,
dieDirigent
toegang geven arjan.breukhoven@filternet.nl
tot het omsloten, amfitheaterachtige luisterdeel,
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
vanwaar ze hopen en verwachten, dat ze zullen kunnen genieten van zang en
Lid bestuur
muziek rond het aloude verhaal van de komst van Gods Zoon in onze wereld.
Vertegenwoordi
Hier geen lege stoelen, maar plaatsen, bezet met mensen, die, hoop ik, ookVertegenwoordi
in de
verwachting leven, waarvan deze avond de vervulling doet horen.
Vertegenwoordi

Ze zijn uitgenodigd door het Chr. Gemengd Koor Hosanna voor een KerstconMUZIEKCO
cert, waarin liederen en klanken hen zullen helpen om zich in te leven in de sfeer
Dirigent
en gedachte van het Kerstfeest. En wij mogen daar als koor onze bijdrage aan
Musicaris
leveren, samen met HCM, het koor Deo Sacrum, de sopraan Margaret Roest,
Lidde
Muziekcomm
Lid Muziekcomm
zoon-van-de-vader op het orgel, en de vader-van-de-zoon als onze enthousiaste
Lid Muziekcomm
maatstaf en aandachtvrager voor het koor.
Lid Muziekcomm
En zo gewerd ons een sfeervolle zangavond, waarin werd verteld dat er Once
in royal David’s city een kindje werd geboren, dat werd gewikkeld in doekenACTIVITEITE
en
Public Relations
werd neergelegd in een kribbe. Maar waarin ook de oproep klonk om samenLief
te en Leed
komen rond dit goddelijk Kind. Om te aanbidden, en om, with a voice of singing,
Leden en vervan
te jubelen van vreugde om de verlossing der wereld en der mensen, die in dit
Kind gestalte kreeg. Bekende liederen klonken. Het orgel zond haar klankrijke tonen de ruimte in, waar ze golfden en galmden en zich legden op de luisterenden,
PUBLIC RE
die zich nu en dan in samenzang voegden in het koor van stemmen dat de lof
van de Almachtige zingt. Een beetje al zoals de allegorie in de ontvangsthal ons
daar een beeld van probeert te geven.
GROEPSHO
De herders worden opgevoerd en de ster virtueel aanschouwd, als echo’s uit1eeen
Tenoren
lang verleden, die soms, als de nagalm in dit (te) lange gebouw, nu en dan lijken vervange
2e Tenoren
te versterven in het donker van de holle ruimte, die ook het leven soms schijnt.
vervange
Maar dan klinkt de boodschap, al
Baritons
zingend, opnieuw op en worden we
vervange
weer bepaald bij de actualiteit van
Bassen
vervange
het verleden-met-een-toekomst. En
weer brengt het ons terug en vooruit
DIVERSEN:
bij het Licht dat straalde, straalt en
Website: www.c
wenkt. Een licht, Vol van pracht, waar
we deel aan mogen hebben als we
KOORMEE
ons, net als de herders, laten opwekWout Bodaan
Meyer
ken om de ooien, de lammeren en de
EHBO en R
rammen te laten voor wat ze zijn en
Falke Arend de Haa
Filialen:
ons te buigen voor dat kind, dat als
van Ho
Capelle Koperwiek
een Licht der lichten, uit ’s werelds
TensonWladi
Jan Mooiman
duist’re wolken voor ons is opgegaan
Dordrecht Sterrenburg
Kees van der
Alan Red
en onze Herder wil zijn.
Nieuwerkerk

Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra
korte en grote maten.

In het liturgisch eiland in de grote
Sint Jan in Gouda klinken de teksten
en tonen klankrijk op, op zoek naar
ontvankelijke harten. Klanken, die de
sterke pilaren omzwerven, maar soms
niet eens de uiterste wanden van het
in steen opgetrokken gebouw lijken
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Ro erdam Hesseplaats
Ro erdam Keizerswaard

oCtaafmaart
januari
2016
oCtaaf
2014

MEDEDELI
Casa Moda
PUBLICATI
Pierre Cardin
MUZIEKST

Cees Sprangem

pietlap.nl

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Musicaris
Evert-Jan van
(0180) 31 33 22
te bereiken en zo versterven
in der
de Bel
schemerruimte, om niet
Lid bestuur
Wildeman
2280 1573
meer in echo bij ons Rens
terug
te keren. Maar daar waar het (06)
Woord
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
de
eeuwen
door
mag
klinken,
worden
ze
opgevangen
door
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
de houten
als klankborden fungeren, zoals
Vertegenwoordiger redactie
oCtaaf achterwanden,
Johan die
de Geus
tel. 456 14 18

ook het klankbord boven de kansel dat doet, en het geluid in
samenklank bij het gehoor brengen. Een gehoor, dat zich ook
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
vanavond weer deedEvert-Jan
kennenvan
alsder
een
voluit
Musicaris
Beldankbaar gehoor en
(0180)
31 33 22
zij God,
dat niet alleen in de hoge mocht
Lid Muziekcommissie instemde bij het Ere Cees
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
klinken,
maar ook tussen de Goudse Glazen
en in
de ruimte waar in 1573 detel. 421 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
420 24 72
eerste
protestantse
predikant,
zonder
technische
hulpmiddelen,
zijn stem al tel.
verLid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
hief om dezelfde boodschap van vervulling en belofte aan te reiken aan allen, die
ACTIVITEITENCOMMISSIE
wilden
horen. En nóg klinkt dat aloude woord, door profeten al voorzegd, verder
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
op
van de tijd en neemt ons,Dick
al vertellend,
mee, de geschiedenis (0184)
door 699 110
Liefde
en golven
Leed
Paul
en
de en
geschiedenis
dievan
nog
springlevend
ligt gerijpt in de
Leden
vervangers in. Een geschiedenis,
Wladi
Holst
en Rens Wildeman
verwering van de oude Sint Jan, waar we vanavond zingend ons aandeel mochten
hebben in het doorvertellen ervan.

MUZIEKCOMMISSIE

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Jan Swager

GROEPSHOOFDEN
Zou

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

er nog plaats zijn…..?

1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
Cees speciale
Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Evenalsvervanger
de vorige jaren – als we naar deze
CMKPA-avond togen - wa2e Tenoren
Rens Wildeman
tel. (06)
2280 1573
ren
we weer rijkelijk aan de late kant. Altijd
kreeg het ‘slecht kunnen vinden
van
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
een
parkeerplek’
de
schuld.
Echter
deze
keer
viel
dat
heel
erg
mee.
Zou
dat
een
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
slecht voorteken
zijn? Bij het betreden van de
vervanger – wat de opkomst betreft
Dick –
Paul
tel.Ver(0184) 699 110
Bassen
Rien een
Zorgekakafonie aan stemmen – in alle
tel. 421 61 85
rijzeniskerk
leek dat beslist niet het geval:
vervanger
Vrijenhoek
tel. 420 12 25
toonhoogten
– en andere geluiden deedDirk
ons
meteen weer het tegenovergestelde

DIVERSEN:zou er nog plaats zijn? Een hartelijk welkom door de heren van het
vermoeden:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Henk
Roggeveen
tel. 421 23 60
ontvangstcomité,
Kees, Rens en Wladi, Webmaster:
viel ons ten
deel.
Stuurhuis Elbe
Stomverbaasd constateerden
we - in de nog in de niet half gevulde zaal – dat we
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
82
waar
we maar wilden, konden aanschuiven. Ook deze keer had
de activiteitene
Wout Bodaan,
420 bijzonder
38 79
commissie
zichtel.
weer
ingespannen
om
door
middel
van
een
rijk
gevulde
1
Tenoren
8
Redactie
e
cadeautafel alle aanwezigen enthousiast
te krijgen om
aardig
wat
bingodeelnameJan van Faassen
420 32
39
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
Johan
de Geus
14 18
formuliertjes aan te schaffen. Na
het
gebruikelijke 456
welkomstwoordje
kon het
Arend de Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
festijn
losbarsten.
Snel
geteld
waren
er
slechts
17
zangers
–
gelukkig
de meesten
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
12
wel
aanhang – en een aantal
vrienden
en vriendinnen vanBassen
het koor op komen
Verspreiding
én Bezorging
Janmet
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
dagen.
Het
aanlokkelijke
idee:
veel
cadeaus
en
veel
smakelijke
hapjes
voor
Kees van der Gaag
weinig aanwezigen is eigenlijk ook
niet verkeerd,
flitste door Adverteerders
mijn hoofd. Hanneke 13
E-mailadres
redactie
MEDEDELINGENBORD,
met
haar assistenten wisten dejohandegeus@upcmail.nl
voor het spel geëigende kleurige
scoreblaadjes
Vriend(inn)en
van het koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
snel
te slijten. Ondanks de geluidstechniek
moest
de
balletjesdraaier
toch
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
geregeld
– vanwege het bij velen
toch wel afnemende gehoorvermogen – het
Cees
Sprangemeijer
Relaties
13
nummertje van het vallende bingoballetje herhalen. Nauwkeurig werd de speel-

oCtaaf:

wijze uitgelegd: bovenste horizontale rij vakjes, dan verticaal laatste rij! Daarna
Bankrekeningen
ABN/AMRO
47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31 59
verwachtte
ik: nu diagonaal. Fout!
Pas bijnr.een
geheel blad
met aangekruiste
E-mail-adres Secretariaat
opgenoemde
nummers lagen postmaster@cmk-prinsalexander.nl
er weer een mooie prijzen klaar.
E-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
Die
varieerden
van fleurige cyclamens,
mooie sokken, warme dekens, verrukke-
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

PUBLIC RE
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1e Tenoren
vervange
2e Tenoren
vervange
Baritons
vervange
Bassen
vervange

DIVERSEN:

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaan
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Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der
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2016
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
tel. 844 81 10
Secretaris
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Penningmeester
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
lijk
uitziende echte Zwagerman-worsten,
cadeaubonnen,
Musicaris
Evert-Jan
van der Bel lekkere likeur,
(0180) 31 33 22
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
tegoedbonnen,
een flink pakket Jumbo-levensmiddelen
enz. enz. Een fles Grand
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aad van adverteerder
der Wilt
tel. 421 94 54
Marnier
–
aangeboden
door
onze
vertrouwde
Slijterij
–
Wijnhandel
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
De
Bodega
–
ontlokte
aan
heel
wat
bingo’ers
de
enthousiaste
uitlating
‘Die
wil
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel.ík456 14 18

wel meenemen!” Al gauw klonk er een enthousiaste kreet `BINGO!` voor een
volMUZIEKCOMMISSIE
rijtje genoemde nummers. Grote hilariteit toen bij de controle geconstateerd
Dirigent
tel. 421 18 82
werd
dat het om een valse bingo ging. Arjan
VaakBreukhoven
kostte het behoorlijk wat extra(0180)
conMusicaris
Evert-Jan van der Bel
31 33 22
centratie
om het soms wel hoge tempoCees
bij te
houden. Zeker als je op meerdere
Lid Muziekcommissie
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Een
Lans wel correcte bingo leverde
tel.de
421 93 68
blaadjes
tegelijk de nummers moest afkruisen.
Lid Muziekcommissie
Ad Kip goede herensokken – “mooi voor
tel. 420 24 72
gelukkige
een paar mooie en zeker kwalitatief
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
onder mijn smoking”- op; gesponsord door één van onze nieuwe adverteerders:
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Piet
Lap! Nadat het scoreblaadje voor drie rondes gebruikt was, werd eenieder
Public Relations Intern
en Busvervoer
Teun
Terlouw op de achterzijde. Bij een latel. 450 10 03
gesommeerd
toch wel
zijn/haar naam te
plaatsen
Lief en Leed
Dick
Paul
(0184) 699 110
tere
kon ook op die manier nogmaals
Ledentrekking
en vervangers
Wladi vaneen
Holstcadeau
en Rens uitgereikt
Wildeman worden.
Omdat anderen ons steeds net voor waren met een goede ‘BINGO!’, liet ik mij
op een gegeven moment ontvallen: ”Ja, je bent gelukkig in de liefde of in het
spel!”
“NeeRELATION
hoor”, droeg
mijn al even enthousiaste buurvrouw bij in de ontstane
PUBLIC
COMMISSIE
discussie hierover: “kan allebei”. Prompt
kreeg
zijWilt
gelijk! Het geluk viel ook mij 421 94 54
Aad
van der
ten deel. “BINGGOOOOO!!!!!!” bracht ikKees
- met
eenGaag
mij eigen - duidelijk
fortissimo
van der
442 02 92
en 06 4512 1811
stemgeluid uit. “Goeie kerel … met een grote bek!” was het commentaar van de
GROEPSHOOFDEN
tegenover
ons zittende musicaris. Waarschijnlijk kon hij zijn jaloezie – betref1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
fende mijn
goede bingo en vooral mijn Cees
‘grote’
stem - niet onderdrukken, bedacht
vervanger
Sprangemeijer
tel. 450 16 98
ik
– om het toch positief als een compliment
op te vatten – op dat moment.
Na2280 1573
2e Tenoren
Rens Wildeman
tel. (06)
vervanger van de bingo-jury werdBoudewijn
Lans
tel. 421 93 68
de goedkeuring
ik de gelukkige
winnaar van een smakeBaritons
van Holst
tel. 842 28 58
lijk
uitziende rookworst, vergezeld van Wladi
een aantrekkelijke
cadeaubon van onze
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
gewaardeerde
adverteerder
en
nu
ook
sponsor
slager
Rien
Bezooijen.
Nadat
we421 61 85
Bassen
Rien Zorge
tel.
alweer enkele
op Vrijenhoek
lekkere hartige hapjes – die gretig
vervangermalen getrakteerd warenDirk
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BESTUUR

AGENDA
6 februari

Zingen bij “onze buren” in De Burcht. Koorkleding.

zaterdag

Nadere informatie ontvangt u van onze musicaris.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
14.00
uur
Vertegenwoord
Vertegenwoord
Vertegenwoord

Volgt MUZIEKCO
nog

24 april

Medewerking aan de avonddienst in de Pelgrimskerk

zondag

te Zoetermeer

10 en 11 mei

cd-opname in de Hoflaankerk te Rotterdam-Kralingen.

dinsdag/woensdag

Nadere informatie volgt nog.

5 juli

Laatste repetitieavond voor de zomervakantie

Public
19.45
uur Relations

Eerste repetitie na de zomervakantie

19.45 uur

dinsdag

30 augustus
dinsdag

25 september

Zingen in Hendrik Ido Ambacht.

zondag

Avonddienst.

21 oktober

cd-presentatie in de Alexanderkerk

vrijdag

(voorheen Verrijzeniskerk).
Springerstraat 340 te Rotterdam.
Nadere informatie volgt.

13 november

Zingen in de Pelgrimskerk te Delfshaven, Rotterdam

zondag

4 december

Zingen in de Open Hofkerk.

zondag

Hesseplaats 441, Rotterdam Ommoord.

12 maart 2017

Zingen in de Breepleinkerk te Rotterdam Vreewijk.

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Lief en Leed
Leden en vervan

PUBLIC RE

GROEPSH

1e Tenoren
vervang
20.00
uur
2e Tenoren
vervang
Baritons
vervang
Bassen
vervang

DIVERSEN

14.30 uur

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaa

EHBO en R

Arend de Ha

17.00 Wladi
uur van H

Jan Mooiman
Kees van der

zondag

MEDEDEL
PUBLICAT
MUZIEKST

Cees Sprange

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 16 februari aanstaande.
Bankrekening
Kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 9 februari aanleveren bij de
E-mail-adres
redactieleden. Voor e-mailadressen, zie pagina 2 van de oCtaaf.
E-mail-adres
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