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

Ger de Jong
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Dick van der Poort
Evert-Jan van der Bel
Rens Wildeman
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Johan de Geus

tel. 844 81 10
tel. 421 23 60
tel. 420 11 97
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tel. 421 94 54
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Evert-Jan van der Bel
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Ad Kip
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tel. 421 18 82
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(06) 3026 7174
tel. 421 93 68
tel. 420 24 72
tel. 421 61 85
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Aad van der Wilt
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GROEPSHOOFDEN
1 Tenoren
vervanger
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger
e

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

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
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E-mail-adres Dirigent

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

Redactie
Jan van Faassen
Johan de Geus
Annelies de Jong
Jan Mooiman
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oCtaaf maart 2014

1

Liebe Freunde,

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Der herrliche Sonnenschein hier in Chemnitz am Morgen des Heiligabends
Lid bestuur
versetzt einen zwar nicht gerade in Weihnachtsstimmung, aber wenigstens
in
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
gute Laune.
Vertegenwoordi

Und so wünsche ich Euch, Euren Angehörigen und allen Angehörigen MUZIEKCO
des
Dirigent
Christelijk Mannenkoor „Prins Alexander“ – auch im Namen des Vorstands
und
Musicaris
aller Sänger des Männerchors Rottluff 1839 e.V. – eine Frohe Weihnacht und
ein
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
glückliches, erfolgreiches Neues Jahr 2020.

Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Insbesondere wünsche ich uns allen für das kommende Jahr ein gutes Gedeihen
ACTIVITEITE
des Chorgesangs.
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

Mit besten Grüßen
Euer Friedmar und Monika Erfurt

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem

24 december 2019

Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
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oCtaafmaart
januari
2020
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR

tel. 844 81 10
Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2020tel.
421 23 60

Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Ieder
jaar om deze tijd staan we alsEvert-Jan
het van der Bel
Lid bestuur
Rens Wildeman
ware
een
moment
stil
bij
het
bestaan
van
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw
ons
koor. De eenvoudige
reden vandaag
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus

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

is dat het nieuwe jaar is gestart en we
MUZIEKCOMMISSIE
traditiegetrouw
bij elkaar komen om goede
Dirigent te wisselen. Het is een terugkerend
Arjan Breukhoven
wensen
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
fenomeen
dat we moeten koesteren, Cees
wantSprangemeijer
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
het
is sowieso waardevol om samen
te
Lid Muziekcommissie
Kip
zijn
en zeker ook om alle leden van Ad
onze
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
koorfamilie een goed en vooral gezond
ACTIVITEITENCOMMISSIE
2020
toe te Intern
wensen.
En dat hebben
we
Public Relations
en Busvervoer
Teun
Terlouw
inmiddels
Lief en Leed allemaal gedaan.
Dick Paul
Leden en vervangers

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

Wladi van Holst en Rens Wildeman

Het zingen staat vandaag niet op de eerste
plaats. Het gaat met name om ontmoeten
PUBLIC RELATION COMMISSIE
aan het begin van dit nieuwe jaar. Om 12
Aad van der Wilt
uur Oudejaarsavond hebben we vrijwel
Kees van der Gaag
allemaal onze directe naasten het allerbeste
GROEPSHOOFDEN
toegewenst.
In de dagen erna hebben
1e Tenoren
Jan we
Schoenmaker
vele mensen
het
beste
gewenst
in
2020.
vervanger
CeesJeSprangemeijer
2e Tenoren
Rens Wildeman
vraagt
je wel eens af wat zijn dan die beste
vervanger
Boudewijn Lans
wensen.
Baritons
Wladi van Holst

tel. 450 10 03
(0184) 699 110

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
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
421 61 85
Afgelopen
zondag in de kerkdienst in deze
kerk vroeg dominee Van Amsteltel.zich
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25

dat ook af of beter gezegd, hij vroeg aan de aanwezigen: “Wat zijn nou die
DIVERSEN:
beste wensen?” Als je het persoonlijk maakt dan is het antwoord vrij duidelijk.
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Meestal gaat het over gezondheid, geluk, vrede op aarde, liefde etc. Maar verder
gebruiken
we de term “beste wensen” heel algemeen en het
is vanavond
KOORMEESTER
AANTAL
LEDENdenk 82
e
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1 Tenoren
8

oCtaaf:

Redactie
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
Arend
deadres
Haanvoor een deskundig Annelies
Baritons
Jongwinkel waar
844
81bekende
10
Het
juiste
advies indeeen
alle
merken aanwezig zijn!
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen
Door
middel
van
bodyscanning
en
zadelmeting
kan
iedere
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
fiets perfect op maat afgesteld worden!
Jan
Mooiman
421
26
91
Kees van der Gaag
ONZE PLUSPUNTEN
ZIJN:
E-mailadres
redactie
Adverteerders
• Voorrang op reparaties
• Leenﬁets ter beschikking
MEDEDELINGENBORD, johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en van het koor
•
Bedrijfsﬁ
etsenplan
•
Deskundig
advies
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
• Zadelmeting
• Bodyscanning
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl

BOOM TWEEWIELERS VOOR EEN FIETS OP MAAT!

Cees Sprangemeijer

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

Relaties

Oosteinde 8 · 2825 AH Berkenwoude · Tel. 0182 - 36 29 55
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

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
arjan.breukhoven@filternet.nl
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oCtaaf maart
januari2014
2020
oCtaaf

5

33
29
12
13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
ik ook vaak gezegd. De beste wensen en we bedoelen er allemaal iets goeds
Lid bestuur
mee, maar het is op deze wijze wel een soort containerbegrip geworden. Vertegenwoordi
Ik denk dat het niet zo erg is dat we het begrip “beste wensen” gebruikenVertegenwoordi
zoals
Vertegenwoordi

we nu meestal doen. Ik ben ervan overtuigd dat wij vanavond, toen we deze
woorden uitspraken naar elkaar, er allemaal oprecht mee bedoeld hebbenMUZIEKCO
dat
Dirigent
het de ander goed mag gaan in ieders persoonlijk leven. We kennen niet ieders
Musicaris
wensen en problemen die er in een mensenleven kunnen zijn en daarom Lid
is een
Muziekcomm
Lidwat
Muziekcomm
welgemeende wens aan het begin van het jaar heel waardevol. Dat maakt
Muziekcomm
mij betreft bijeenkomsten als vanavond zeer waardevol en ik hoop dat datLidvoor
Lid Muziekcomm
ons allen geldt.

ACTIVITEITE
Public Relations

Een blik terug in 2019 voor ons koor is positief. Velen beleven iedere dinsdag
Lief en Leed
Leden en vervan
een fijne zangavond. We hebben de nodige medewerkingen gedaan en mooie
concerten beleefd, het Kerstconcert ligt net achter ons.
Het gaat beheersmatig redelijk goed, maar daarnaast zijn er natuurlijk wel eens
PUBLIC RE
vragen of opmerkingen, meestal over het repertoire. Ik denk dat het bestuur,
samen met onze dirigent, goed heeft ingespeeld op de wens om de balans
tussen Nederlandstalige muziek en anderstalige goed in de gaten te houden. Er
GROEPSHO
zijn door de Muziekcommissie diverse Nederlandstalige liederen ingebracht.
We
1e Tenoren
moeten daar alert op blijven en de signalen uit het koor hebben we dan ook als vervange
2e Tenoren
waardevol ervaren.
Het streven van het bestuur is uiteraard het iedereen zoveel mogelijk naar
de vervange
Baritons
zin te maken. Maar aan de andere kant zullen jullie ook begrijpen dat het niet vervange
Bassen
altijd mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken.

vervange

DIVERSEN:

Koorlid zijn is in principe
Website: www.c
ontspanning, we doen het
omdat we graag zingen.
KOORMEE
En als dat dan ook nogWout
kan Bodaan
in een vereniging waarin
EHBO en R
je je prettig voelt, waar
Arend de Haa
men naar elkaar omziet
Wladi van Ho
en je niet als mensJande
Mooiman
maat wordt genomen, Kees
dan van der
voel je je gewoon senang.
Zo’n sfeer maak je MEDEDELI
met
PUBLICATI
elkaar, leden en bestuur,
MUZIEKST
maar ook partners Cees
en Sprangem
vrienden spelen daarin
een belangrijke rol. Bankrekening
S
Niets menselijks is ons vreemd en daarom gaat er ook bij ons wel eens iets E-mail-adres
mis,
E-mail-adres D
maar dat proberen we in goede harmonie op te lossen.
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oCtaafmaart
januari
2020
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 der Bel
(0180)uit
31 33 22
In
het komende jaar 2020 bestaatEvert-Jan
ons partnerkoor
AGV-Sängerbund
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Sandhausen
100
jaar.
Bij
een
behoorlijk
aantal
leden
staan
de
koorreizen
naar
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
Teun
Terlouw
tel. 450 10 03
Sandhausen
nogactiviteitencommissie
helder op het netvlies.
We
zijn daar een aantal keren geweest
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

en het was altijd, van begin tot eind, een groot feest. Zingen, ontspanning,
MUZIEKCOMMISSIE
mooie
dingen bekijken etc.

Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
We
zijn uitgenodigd om het 100-jarig Cees
bestaan
van dit Duitse mannenkoor(06)
bij3026
te 7174
Lid Muziekcommissie
Sprangemeijer
Lid Muziekcommissie
tel. 421 93 68
wonen
van 4 tot en met 8 juni 2020. Boudewijn Lans
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
420 24 72
Jullie
hebben van Henk al uitgebreid gehoord
en gelezen wat we van plantel.zijn
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85

en hoeveel koorleden en partners zich hebben opgegeven. Voor wat betreft de
ACTIVITEITENCOMMISSIE
zangers
kunnen
wel een paar Teun
bij. Terlouw
Dus denk goed na en wanneer tel.
het450
u 10 03
Public Relations
Internerennog
Busvervoer
aanspreekt,
geef u dan op bij onze secretaris.
Lief en Leed
Dick Paul De verdere organisatie moet
(0184)de
699 110
Leden en vervangers
Wladi wordt
van Holst
komende
tijd gestalte krijgen en daarvan
u en
opRens
de Wildeman
hoogte gehouden. We
hopen uiteraard van harte dat de reis door kan gaan, maar er moeten nog wel
een paar ‘drempels’ genomen worden.

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Aad van der Wilt

421 94 54

Laten we in het nieuwe jaar weer alles
opvan
alles
om vooruit
gaan.
Kees
der zetten
Gaag
442 te
02 92
en 06Aan
4512 1811
het enthousiasme van Arjan zal het niet liggen, want dat is iedere dinsdag puik
GROEPSHOOFDEN
in
orde. Wij moeten het als een uitdaging
zien om kleine stapjes te maken.
De 6415
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660
meesten
van
ons
zijn
wat
ouder,
maar
ook
dan
is
het
fijn
om
te
merken
dat
iets
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
beter
gaat. Die uitdaging moeten we steeds
weer aangaan.
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
Ons koor
telt op dit moment 76 ledenDick
en Paul
dat is mooi. Er gaan natuurlijk
leden
vervanger
tel. (0184)
699 110
Bassenmeestal om persoonlijke redenen,
Rienen
Zorge
tel. 421 61 85
weg,
helaas overlijden er leden. Gelukkig
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
Baritons

vervanger

komen er ook leden bij en in 2019 waren het er vier: Aad Andeweg, Ben ten
DIVERSEN:
Cate, Leen Salij en Jan Stip. Laten we allemaal proberen om uit onze omgeving
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
mannen te enthousiasmeren om een keer te komen luisteren en vervolgens lid
te KOORMEESTER
worden natuurlijk. Het aantal koorleden moet gewoon omhoog.
AANTAL LEDEN
82
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1eTenoren
8

oCtaaf:

Redactie
Overleden:
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
EHBO
en
REANIMATIE
de Geus
456 14 18
Op 12 april 2019 overleed JanJohan
Luyt.
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen
InJan
het
afgelopen jaar hebben Verspreiding
zeven leden
ons koor verlaten
om uiteenlopende
én Bezorging
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
redenen:
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Cees Sprangemeijer was niet
meer in
staat de repetities Adverteerders
te volgen;
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Dick
Rietdijk heeft om gezondheidsredenen
moeten
bedanken.
Vriend(inn)en
van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
Verder hebben Ton Brouwer,jvanfaassen@upcmail.nl
Nelis Kaptein, Jan Bos, Kees
van
der Gaag
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl

enCees
Simon
Rietdijk hun lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende
Sprangemeijer
Relaties redenen.

Jan
Luyt was nog lid maar
kon onze
repetities al
geruime
tijd31niet
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165
59 meer
E-mail-adres
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
bijwonen;
hijSecretariaat
was een markant
figuur in onze gelederen.
E-mail-adres
Dirigent
Onze
gedachten
gaan op dit arjan.breukhoven@filternet.nl
moment uit naar de nabestaanden van Jan.

2

oCtaaf maart
januari2014
2020
oCtaaf

7

33
29
12
13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Namens ons allen wens ik hun kracht toe om het verdriet te kunnen dragen.
Lid bestuur
Het verdriet blijft, maar onze Hemelse Vader geeft kracht om het een plaats
te
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
geven.
Vertegenwoordi

Tot slot

MUZIEKCO

Dirigent
Ik wil onze bestuursleden bedanken voor
de
Musicaris
prettige samenwerking. Dat is eigenlijk
Lideen
Muziekcomm
Muziekcomm
voorwaarde om een vereniging goed teLid
laten
Lid Muziekcomm
gedijen. Ook dank aan de commissieleden
Lid Muziekcomm
die zich bezig houden met de activiteiten,
ACTIVITEITE
public relations, de muziek en de oCtaaf,
Public Relations
maar ook de groepshoofden, koormeester
Lief en Leed
Leden en vervan
en de podiumbouwers.
Zo’n lijst bewijst al direct dat we het met
elkaar doen. Solistisch werken geeft geen
PUBLIC RE
resultaat.

Een heel belangrijke figuur in onze vereniging
GROEPSHO
is de dirigent. Ik vind dat we ons gelukkig
1e Tenoren
mogen prijzen dat wij hem wekelijks mogen vervange
2e Tenoren
bezig zien wanneer hij zich inspant om
ons
muzikaal verder te brengen. En ik zei het
al, vervange
Baritons
steeds met enthousiasme.
vervange
Bassen

vervange

Arjan hartelijk dank voor je inspanningen in 2019 en voor de prettige
DIVERSEN:
samenwerking. We hopen met jou als onze muzikale leider in 2020 wederom
Website: www.c
een mooi jaar te realiseren.

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

Ger de Jong,
Voorzitter

8

oCtaafmaart
januari
2020
oCtaaf
2014

Koororganisatie
BESTUUR

Nadere kennismaking

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
der Bel
(0180) al
31 33 22
Mijn naamEvert-Jan
is Janvan
Stip
en reeds 79 jaar oud,
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
56
jaar
getrouwd
met
Bep
en
we
hebben
twee
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teunzes
Terlouw
tel. 450 10 03
kinderen en
kleinkinderen en een achterVertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

MUZIEKCOMMISSIE
Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie, fonetische

kleinkind dat weer veel vreugde in ons leven
brengt.

Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Het lid zijn Cees
van Sprangemeijer
een mannenkoor is mij beslist
(06)niet
3026 7174
Lans ik een speld voor 40-jarig
tel. 421 93 68
vreemd. In Boudewijn
2018 kreeg
Ad Kip
tel. 420 24 72
lidmaatschap.
Ik ben samen met mijn broer Pleun
bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85

begonnen bij Chr. Pelgrims Mannenkoor o.l.v. Bernard

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Verboom. Daarna
heb ik lange tijd gezongentel.met
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
450 10 03

dirigent René
Fons.
koor.
Dick
Paul We hadden een prachtig groot
(0184)
699 110
Wladi van Holst
RensVreewijks
Wildeman mannenkoor
Na het samengaan
met enhet
was Johan den Hoed onze dirigent tot april 2018. Daarna is het koor gestopt
met bestaan; er waren geen leden die het bestuur wilden vervangen en het
PUBLIC RELATION COMMISSIE
ledenaantal werd steeds kleiner.
Lief en Leed
Leden en vervangers

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

Toen het koor ophield te bestaan, was het het Chr. Mannenkoor Rotterdam Zuid
GROEPSHOOFDEN
geworden,
naar een koor te gaan, maar
door
1e Tenoren had ik echt niet het plan om
Janweer
Schoenmaker
tel. (06)
2660 6415
het aandringen
van
mijn
vrouw
en
oud
collega-zanger
van
het
vorige
koor
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel.Cor
450 16 98
2e Tenoren
Wildeman
tel. (06) het
2280 1573
Zwart
en natuurlijk mijn broer Pleun,Rens
ben
ik toch weer ingestapt. Noem
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
maar
maar
BaritonsBROEDER-liefde, want ik doe hem,
Wladi van
Holstook natuurlijk mezelf, ertel.een
842 28 58
groot plezier
ik Paul
mezelf te oud, maar ben toch
weer
vervangermee. Aanvankelijk vondDick
tel. (0184)
699 110
Bassen
Rien Zorge
tel. 421 61 85
gegaan.
Ik ben blij, want ik doe het weer
met veel plezier.
vervanger

Dirk Vrijenhoek

tel. 420 12 25

DIVERSEN:

Wat mijn levensloop betreft: ik ben begonnen in de groente- en fruithandel. ‘s
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Morgens in alle vroegte naar het Noordplein waar verkocht werd aan groenteboeren
e.d. Daarna moest ik in militaire dienst. Vervolgens
weer LEDEN
terug naar 82
KOORMEESTER
AANTAL
groenteen fruithandel
Na een aantal
e
Wout Bodaan,
tel. 420 38 79totdat ik vrachtwagenchauffeur werd.
1 Tenoren
8
Redactie
jaren vrachtwagen werd er met
een
bestelbus gereden.
en salades
e
Jan van
Faassen
420 32 39 Vleeswaren
Tenoren
33
2
EHBOverkocht
en REANIMATIE
Johan de
Geusslagerijen 456
18
werden
vanuit de auto
aan
en14supermarkten
in de wijde
Arend
de
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
omtrek. Haan
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
Bassen
12
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
Daarna
ben
ik
vertegenwoordiger
geworden
bij
een
wijnhandel
en
distilleerderij
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
in het noorden van het land. Ik
heb daar
een fijne tijd gehad,
totdat het bedrijf 13
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
werd
opgerold door de belastingdienst
i.v.m.
een
grote
partij
illegale
alcohol
die 92
Vriend(inn)en
van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
men vond op het terrein. Ik jvanfaassen@upcmail.nl
reisde veel voor die firma enPassieve
bezocht
klanten in 11
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Zuidholland,
Zeeland, Brabant en Limburg.
Cees Sprangemeijer
Relaties
13

oCtaaf:

DeBankrekeningen
tijd daarna heb ik van alles
en nog nr.
wat
gedaan, /zoals
in relatiegeschenken
ABN/AMRO
47.93.64.575
Postbank
nr. 165 31 59
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
enE-mail-adres
ijsmachines.
Maar met die
machines was niks voor mij. Toen ben ik bij
E-mail-adres
Dirigent
een
vriend in
dienst gegaanarjan.breukhoven@filternet.nl
met handel in zeep e.d. Daarna ben ik in 1986

2

oCtaaf maart
januari2014
2020
oCtaaf

9

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
zelfstandig verder gegaan en kocht restpartijen en overproducties, vooral
Lid bestuur
toiletartikelen en waspoeders; meestal partijen in diverse trailers. Alles moest
Vertegenwoordi
vooruit betaald worden. Ik heb daarin door mijn handelswijze een goede Vertegenwoordi
naam
Vertegenwoordi

opgebouwd. Alles wat we kochten (ik werkte samen met mijn zoon) hebben we
MUZIEKCO
verkocht aan handelaren in binnen- en buitenland. Verkooprestricties van
de
Dirigent
fabrikant werden gerespecteerd.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Nadat de Oostbloklanden toegankelijker werden doordat de muur viel, deden
Lid Muziekcomm
we vooral goede zaken in Bulgarije. Ik ging veel op reis met mijn monsterkoffer
Lid Muziekcomm

om klanten te bezoeken. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo: het gaat
ACTIVITEITE
nu via de computer. Je kunt nu een foto sturen van de producten die
PublicjeRelations
wilt verkopen. Die handel is enorm veranderd, zeker ook door het internet,
Lief en Leed
Leden
waardoor de tussenhandel min of meer verdwijnt. Daar komt bij dat men
veelen vervan
moeilijker handel kan kopen. De fabrikanten zijn verstandiger, gaan produceren
of verkopen ook direct aan organisaties. Al met al is de jus er een beetje af. Het
PUBLIC RE
is zelfs zo dat er in 2019 praktisch niets meer door ons is gedaan.

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
Ik heb mijn bedrijfje in 2005 aan mijn zoon verkocht. Ik werkte wel altijd nog
MEDEDELI
mee. Ik hoop echt voor hem dat het weer beter wordt, zo niet, jammer dan,
ik
PUBLICATI
doe niets meer en ga lekker weer zingen.

MUZIEKST

Cees Sprangem

Wat de gezondheid betreft, waren er geen zorgen totdat in 2015 een lymfoom
groeide in mijn lies: lymfklierkanker (Non Hodgkin). Het is gelukkig laaggradig
Bankrekening
E-mail-adres S
en het blijft stabiel. Ik heb toen een aantal bestralingen gehad. Het lymfoom
E-mail-adres D
verdween, maar bij mijn nieren zit er nog aan elke kant een lymfoom. Dat blijft
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oCtaaf januari 2020

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 ik word elke drie maanden opgeroepen
Evert-Jan vanvoor
der Bel
(0180)
31 33 22
stabiel;
controle. Maar dat was
nog
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
niet
alles,
in
2016
werd
bij
een
bevolkingsonderzoek
darmkanker
geconstateerd.
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teunomdat
Terlouw ik daar het snelst aan de beurt
tel. 450 10 03
Ik
ben toen in juni
in Leiden geopereerd
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

was. De operatie ging goed, maar na een week werd ik steeds zieker. Er bleek
MUZIEKCOMMISSIE
een
lekkage te zijn en ik werd met spoed weer geopereerd en ik werd wakker
Dirigent
Arjan
tel. 421 18 82
met
een stoma, maar daar is goed mee
teBreukhoven
leven hoor.
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Ik
vier weken in Leiden gelegen i.v.m.
verschillende complicaties, zoals
Lidheb
Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06)een
3026 7174
Lid Muziekcommissie
421 93 68
longembolie
en diverse ontstekingen.Boudewijn
13 kiloLans
lichter en zwak, mocht ik tel.
weer
Lid Muziekcommissie
tel. 420 24 72
naar
huis. Om logistieke redenen benAd
ikKip
naar het Maasstadziekenhuis gegaan.
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
Daar ben ik in januari 2018 voor de derde keer aan de darmen geopereerd
ACTIVITEITENCOMMISSIE
omdat
men nog
tumor had ontdekt.
heeft de chirurg gelijk de stoma
Public Relations
Interneen
en Busvervoer
Teun Toen
Terlouw
tel. 450 10 03
verwijderd
Lief en Leed en een grote breuk gerepareerd.
Dick Paul
(0184) 699 110
Leden
en al
vervangers
Wladi vanen
Holst
en Rens
Wildemanwordt het niet
Al
met
ben ik zeer ernstig ziek geweest
zoals
voorheen
meer, je wordt niet meer de oude.
Ik ben mij er terdege van bewust dat het een wonder is dat ik er door gekomen
PUBLIC RELATION COMMISSIE
ben. Ik voel me een gezegend mens met dank aan mijn Heer en Heiland.
Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

Tot zover een korte beschrijving van mijn werkzame leven. Er is natuurlijk nog
GROEPSHOOFDEN
veel
meer te vertellen, bijvoorbeeld Jan
over
onze vakanties in Zwitserland;
1e Tenoren
Schoenmaker
tel. (06) dat
2660 6415
misschien
een
volgende
keer.
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
vervanger
Jan
Stip
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger

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

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:

Mijn
favoriete lied
Website:
www.cmk-prinsalexander.nl

Webmaster: Henk Roggeveen

tel. 421 23 60

oCtaaf:

In vorige uitgaven van oCtaaf hebben nu een tweetal
leden
hun
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN

Wout
Bodaan, tel.
420doen
38 79
favoriete
lied
kennen. Daarbij is ook een paar keer
gemeld dat
1eTenoren
Redactie
men het leuk zou vinden,Jan
als
meerderen
dat
aan
het
papier
van oCtaaf
e
van Faassen
420 32 39
2 Tenoren
EHBO
en REANIMATIE
Johan de In
Geusieder geval
456zou
14 18de redactie er zeer
zouden
willen toevertrouwen.
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
mee
zijn, alsJanhieromtrent
een nieuwe,
Mooiman
421 26 91 vaste rubriek een
Wladi
vaningenomen
Holst
Bassen
kost
het wat tijd en wat meer moeite
Verspreiding
én Bezorging
Jan plaatsje
Mooiman zou krijgen. Misschien
Jan
Mooiman
421
26
91
Keesdan
van der
Gaag maar voor deze keer moet de rubriek leeg gelaten
gehoopt,
redactie
Adverteerders
worden. Bijna zeker nietE-mailadres
omdat er
geen geliefde liederen
onder de
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Vriend(inn)en
het koor
leden worden gekoesterd,
maar
gewoon,
omdat
niemand
het van
deze
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
keer
nog
heeft
laten
weten.
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
een volgende keer?
CeesMisschien
Sprangemeijer
Relaties

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

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
arjan.breukhoven@filternet.nl
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29
12
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U is heden de Heiland geboren

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
In traditioneel rood en paars bestreek warm licht de muur van schoon
Lid bestuur
metselwerk, die de liturgische ruimte in de Alexanderkerk aan
de
Vertegenwoordi
oostzijde afsluit. Afzonderlijk en overvloeiend lichtte het zoVertegenwoordi
een
Vertegenwoordi

sfeervol decor uit voor het mannenkoor. Het moest een aangenaam
‘plaatje’ opleveren met het zwart-wit van de smokings en zal dat MUZIEKCO
ook
Dirigent
wel gedaan hebben.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Het is één van de vele vormen,
die voor de gelegenheid, op één
of andere manier, een passend
ACTIVITEITE
soort kerstgevoel moet prikkelen.
Public Relations
Zoals ook de lichtjesversiering
Lief en Leed
Leden en vervan
rondom de ruimte van de kerkzaal
en de kunstige sterren aan de
orgelbalustrade dat beogen. Maar
PUBLIC RE
ook het doven van de lampen en
het uit ongeziene stilte aanzwellen
van het ‘Stille Nacht’, waarmee
GROEPSHO
kennelijk wordt geprobeerd om
1e Tenoren
een effect te verkrijgen, dat mensen moet helpen om in gedachten en gevoelen vervange
2e Tenoren
dicht bij de kribbe in Bethlehem te komen. Het moet de herinnering nabij brengen
aan wat daar ooit in dat besterde, maar nachtelijk duister gebeurde. HetBaritons
moet vervange
de betekenis ervan voor ieder weer even persoonlijk invoelbaar maken. Maar het vervange
Bassen
moet ook mensen in hun gevoelens samen brengen. Als voorbereiding op
een
vervange
periode van tezamen herdenken in al dan niet scherp doorvoelde sentimenten.
DIVERSEN:
Ingekleurd met lichtjes, attributen en uiteenlopende vormen van samenzijn.
Website: www.c
Welk een tegenstelling met de pure eenvoud van die warmmenselijke geboorte.
Maar hoe eenvoudig en onbeholpen op zichzelf als we het zien tegen het KOORMEE
licht
van de wenkende ster en het hemelse koor, dat de herders bij hun schapen
Wout Bodaan
wekte en omstraalde.

EHBO en R

We kunnen nog altijd niet zo goed buiten symbolen en tastbaarheden.Arend
We de Haa
Wladi van Ho
hebben vast stiekem nog een beetje pulver van dat gouden kalf achtergehouden,
Jan Mooiman
dat Mozes vermaalde en dacht te hebben verstrooid. Een beetje van dat goud
Kees van der
sjouwen we met ons mee en smelten we telkens weer om naar allerlei uitingen,
MEDEDELI
die onder andere de geboorte van onze Verlosser voor ons bijna tastbaar moet
PUBLICATI
maken. Want we willen er deel aan hebben. Dus helpen we elkaar herinneren. En
MUZIEKST
is het niet met stoffelijke uiterlijkheden, dan wel met de klank van klokken, Cees
met Sprangem
de muziek van klinkende instrumenten, of met liederen, wereldwijd verklankt
door miljoenen kelen. Een meer zuivere vorm om de boodschap door te geven.
Bankrekening
S
Een vorm, waarvoor we ook als koor kozen en waarin we uit een ongekendE-mail-adres
rijk
E-mail-adres D
repertoire aan liederen kunnen putten, die allemaal kunnen worden samengevat
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2020
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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 dernacht
Bel
31 33 22
in
die ene zin, de zin die naklinkt uit die
bijzondere
in Efratha: “U is(0180)
heden
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
de
Heiland
geboren”.
Vertegenwoordiger PR 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

Het koor heeft zich opgesteld. Bezoekers namen hun plaatsen in. De eerste
MUZIEKCOMMISSIE
klanken
van het Kerstconcert brachten stemmen tot zwijgen en verdiepten de
DirigentHet zou de opmaat zijn van een goede
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
stilte.
avond, waarin in allerlei toonaarden
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
en
teksten, de heilsboodschap zou Cees
worden
herhaald. Afgewisseld met
en 7174
Lid Muziekcommissie
Sprangemeijer
(06) 3026
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
tel. 421
ondersteund
door orgel- en vioolmuziek.
Alisa
van Dijk bestreek gevoelig
de 93 68
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
snaren
van haar instrument en ontlokte
daar de zo kenmerkende warme tonen
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
aan. Ze nam ons mee op haar muzikale weg naar de kribbe en vertelde strijkend
ACTIVITEITENCOMMISSIE
over
dat allereerste
kerstmoment, dat
Public Relations
Intern en Busvervoer
Teun Maria,
Terlouw jong als ze was, tot moeder
tel. 450 10 03
maakte,
Romeinse
overheid, een moeizame
reis
Lief en Leedtoen ze, gedwongen door deDick
Paul
(0184)
699 110
Leden Bethlehem
en vervangers had afgelegd.
Wladi van Holst en Rens Wildeman
naar

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

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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BESTUUR

95

Al
jaar maken wij
uw belevenissen waar!

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

GROEPSHO

• bedrijfsuitjes en personeelsreizen • dagtochten en groepsreizen
• incentives en evenementen • schoolreizen en werkweken
• touringcar huren • uw specialisten in het organiseren
van uw unieke groepsbeleving

Wij adviseren u graag op maat!

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
ISO
9001:2008

VerschoorReizen_adv_A5staand_zw.indd 1
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oCtaafmaart
januari
2020
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
(0180) 31 33 22
We
hebben Rineke de Wit haar toonladder
horen
opBel
en afgaan toen ze vertelde
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
van
de engel Gabriël,
die Maria op het
voorbereidde. We horen
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aadmoederschap
van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw de hobo aan de mond zet
tel.om
450 10 03
hoe
ze (overdrachtelijk
gezien) de aartsengel
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

daarmee bazuinvervangend zijn boodschap te doen schallen. En we hebben
MUZIEKCOMMISSIE
Gerwin
van der Plaats, naast zijn begeleidend spel, horen fantaseren op het
Dirigenteerst alleen en later nog eens,Arjan
tel. 421 18 82
orgel,
toenBreukhoven
Arjan op de vleugel zijn fantasieën
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
er
Lidbijvoegde.
Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie

Boudewijn Lans

Lief en Leed

Dick Paul

tel. 421 93 68

Lid Muziekcommissie
Ad Kip
420 24 72
Fantasieën,
muzikale beelden, ondersteunend
en solerend. Beelden, die tel.
soms
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
vervagen tegen de glinstering van versierselen. Maar allemaal met die ene
ACTIVITEITENCOMMISSIE
boodschap
inIntern
zich en
besloten:
Heiland geboren”.
Public Relations
Busvervoer“U is heden
Teunde
Terlouw
tel. 450 10 03
(0184) 699 110

Ledenwerd
en vervangers
Holst avond.
en Rens Wildeman
Het
een goede avond. Het werdWladi
een van
mooie
Er werd gespeeld. Er
werd gezongen. Er werd aansprekelijk gesproken door dominee Van Amstel. Er
werd geluisterd. En er werd geproefd. Aan de boodschap van vrede en van de
PUBLIC RELATION COMMISSIE
glühwein en de warme chocolademelk. De kerkzaal was goed bezet geweest.
Aad van der Wilt
421 94 54
De, helaas, wat schaarse momentenKees
vanvansamenzang
hadden442
zich
der Gaag
02 92naar
en 06een
4512 1811
hoogtepunt gewerkt in het ‘Ere zij God’, dat krachtig en klankvol de ruimte had
GROEPSHOOFDEN
gevuld
en in vele harten nog wel een Jan
poosje
zou na-echoën.
1e Tenoren
Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
vervanger

Cees Sprangemeijer

tel. 450 16 98

2e Tenoren
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Van
lieverlee stroomde de Alexanderkerk
leeg. De welgevulde urentel.werden
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
herinnering,
maar
de
herinnering
blijft
de
boodschap
meedragen:
“U
is
heden
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
de Heiland
geboren”. Opsmuk, sier en Dick
glinstering
ten spijt blijft de kracht
van de
vervanger
Paul
tel. (0184)
699 110
Bassen
Rienalles
Zorgegelukkig overstralen. En dantel.
421 61 85
goddelijke
eenvoud in zijn bijzonderheid
doet
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
het er niet meer zo toe of die nacht wel zo stil is geweest en of alle fantasieën
DIVERSEN:
die we zo rond de geboorte van onze Heer hebben ontwikkeld, wel waar zijn of
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
niet.
Dan
mogen de ingevoegde klokken met hun ‘Ding, dong’
merrily
on high 82
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
klinken,
Jezus tel.
in 420
Zijn38kribbe
hebben gelachen of gehuild, ene Maria, wel of niet,
Wout Bodaan,
79
1 Tenoren
8
Redactie
zijn omstraald met een bijzonder
licht,
dát is allemaal
e belangrijk meer en
Jan van
Faassen
420 32 niet
39 zo
Tenoren
33
2
EHBOalleen
en REANIMATIE
Geus
456 14 Die
18 ene les, die ons leert,
wellicht
dienstig om onsJohan
‘bijdede
les’ te houden.
Arend
de
Baritons
de Jong
844 81 10
dat er voorHaan
ons verlossing is, Annelies
want
“U
is heden de
Heiland
geboren”. Niet meer 29
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
Bassen weer.
12
enJan
niet
minder. En dát mochten
en mogen
we uitzingen. Telkens
Verspreiding
én Bezorging
Mooiman
Jan
Mooiman
421
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Nostalgie ten top

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gisteravond, 24 december 2019, was ik met een vriend van onsMusicaris
naar
Lid bestuur
Charlois in Rotterdam Zuid. Onze vriend moest daar zingen met zijn Vertegenwoordi
koor,
Vertegenwoordi
het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander”, om de kerstnachtdienst
Vertegenwoordi

op te luisteren en dat deden ze, wat zongen ze geweldig mooi en
MUZIEKCO
vol overgave. Dat koor staat onder leiding van Arjan Breukhoven,
een dirigent met bezieling, ook zijn zoon Matthijs die daar het Dirigent
orgel
Musicaris
bespeelde heeft diezelfde bezieling. Deze mensen ZIJN muziek, alleen
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
maar muziek… Alleen daarom al wilde ik graag mee, want ik luister
Lid Muziekcomm
graag naar dit koor.

Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Er was nog een reden waarom ikPublic
daarRelations
wilde zijn. De dienst werd gehouden
Lief en Leed
Leden
in de Oude Kerk van Charlois aan
deen vervan
Charloisse Kerksingel. Ik kwam met
mijn ouders veel in die kerk. Vanaf
PUBLIC RE
mijn vierde jaar tot mijn twaalfde
waren wij elke zondag daar in de kerk.
De zondagsschool zat er vlak tegenaan
GROEPSHO
en dat was tevens ook de lagere school
1e Tenoren
waar wij naar toe gingen. De prins vervange
e
Tenoren
Willemschool was dat. Door de 2week
gewoon school en op de zondag
een vervange
Baritons
uurtje zondagsschool. En dus sprak het vanzelf dat het Zondagsschoolkerstfeest vervange
Bassen
ook in die kerk geschiedde.

vervange

DIVERSEN:

Ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik ook solo mocht zingen, en het
Website: www.c
bijzondere was dat ik het eerste couplet van het mooie kerstlied “Vol van
pracht, vol van pracht” moest zingen waarna de andere kinderen invielen KOORMEE
met
het volgende couplet.
Wout Bodaan
Ook het orgel werd hiervoor gebruikt en wat was het een kippenvelmoment
EHBO en R
toen gisteren het mannenkoor begon met dit lied.
Arend de Haa
Het was of ik mijn ouders om mij heen voelde, ik zag hen zo duidelijk in mijn
Wladi van Ho
gedachten, ook het jurkje dat ik toen droeg zie ik nog voor me. Een feestelijk
Jan Mooiman
roodgeruit jurkje en mijn haren gekruld door de papillotjes waar ik de Kees
hele van der
nacht mee had geslapen en een gesteven strik in het haar.
MEDEDELI
Lekker solo-zingen, ik weet nog dat ik het niet eng vond. Ach, ik zong graag
en
PUBLICATI
was niet zo erg verlegen, haha dat kwam later bij het ouder worden wel.

MUZIEKST

Cees Sprangem

Mijn meester op de Prins Willemschool, dhr. Frits Heuvelink, stond voor het
Groot I.J.E.-koor van Rotterdam. Hij was toen natuurlijk ook nog een heel jonge
Bankrekening
S
man, maar hij bracht ons het zingen al vroeg bij. Mooie uren waren datE-mail-adres
op
E-mail-adres D
school.
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tel. (06) 2660 6415
Toen ikvervanger
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Cees Sprangemeijer
tel.uit.
450 16 98
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Rensveranderd.
Wildeman De verf is lichter dan
tel. (06)
2280 1573
Ja
natuurlijk is er wel het één en ander
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vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
de
banken
zijn er uit, de hoofdingang Wladi
was ietsje
anders. Niet het binnenkomen
Baritons
van Holst
tel. 842 28 58
in het portaal,
de stoelen zijn geplaatst.
vervanger er stond nu wel iets voor,
Dick waarachter
Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge centrum is daardoor wel anders
tel. 421 61 85
De
mooie preekstoel is weg en het liturgisch
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25

geworden. Maar…: het belangrijkste, het orgel…! Dat is er nog in volle glorie.
DIVERSEN:
Of het daadwerkelijk kan, weet ik niet, maar toen we aan kwamen lopen hoorde
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
ik Matthijs al spelen, en het leek wel of ik het geluid van het prachtige orgel
herkende…
zou dat kunnen? Of zou het zo zijn dat ik dat graag
wilde?
Hoe dan 82
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
ook,
er Bodaan,
was wel
herkenning. Het pad naar de kerk ise niet veranderd. We
Wout
tel.degelijk
420 38 79
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eens vernieuwd,
e ze waren volgens
Jan van wel
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en REANIMATIE
de rondom
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j.mooiman3@upcmail.nl
nog,
ik. Het waren toen twee huizen aan elkaar, nu brandde
Ceeszag
Sprangemeijer
Relaties er wel licht, 13
maar het zag er uit als een kantoor.
Ik Bankrekeningen
voelde me zo thuis toen ik
een mooinr.plekje
had uitgezocht,
ABN/AMRO
47.93.64.575
/ Postbank nr.zodat
165 31ik
59de hele
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Bermweg 192 • Capelle aan den IJssel

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

T. 010 - 450 89 90
E. info@bakkerijstam.nl

PUBLIC RE

I. www.bakkerijstam.nl

GROEPSHO

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

Michelangelostraat 10
3066 NM ROTTERDAM

DIVERSEN:

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R

Telefoon 010 289 25 55

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

www.vanesch-belastingadviseurs.nlMEDEDELI

PUBLICATI
MUZIEKST

Cees Sprangem
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was. Ik ben nu 74 jaar en ging daar weg toen ik 12 was en na al die jaren wist
GROEPSHOOFDEN
ik
alles nog zo goed… Ik zag zelfs in mijn
verbeelding de tafel waar detel.boekjes
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
(06) 2660 6415
op lagen
die
we
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na
het
Zondagsschoolkerstfeest,
meestal waren
vervanger
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DIVERSEN:
Ze was geen echte oma van ons maar de moeder van onze buurvrouw. Ook
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wij woonden in de Clemensstraat. Die straat komt op de kerk uit, dus eigenlijk
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Charlois

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Toen mijn werk mij, nu ruim 52 jaar geleden, van het Westfriese platteland
Lid bestuur
naar Rotterdam bracht, begonnen een aantal namen van de wijken, waaruit
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
de stad bestaat, mij van lieverlee vertrouwder in de oren te klinken. Ik leerde
Vertegenwoordi

Schiebroek kennen, en Hillegersberg, ik hoorde van de boerenzij, van Noord en
van West, van Kralingen, Pendrecht en nog veel meer. Allemaal namen, die MUZIEKCO
door
Dirigent
de tijd voor mij soms enige betekenis kregen, maar waarvan sommige vreemd
Musicaris
bleven. Meestal omdat ik er nu eenmaal niet of nauwelijks kwam. Onder die
Lidook
Muziekcomm
Muziekcomm
een wijk, waarvan ik de naam, door zijn schrijfwijze ingegeven, op z’n Lid
Frans
Lid Muziekcomm
uitsprak, maar die door de Rotterdammer simpelweg Saarloos werd genoemd.

Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Was er sprake van een naam,
Public Relations
die dateerde uit de tijd
Liefdat
en Leed
Leden
iedereen naar believen zo
zijnen vervan
eigen spelling hanteerde? Het
was niet ongebruikelijk dat
PUBLIC RE
bijvoorbeeld de o-klank toen
werd verlengd door er een ‘i’
achter te zetten. En misschien
GROEPSHO
is de ch-klank wel verbasterd
1e Tenoren
geraakt. Of ging het hier vervange
2e Tenoren
toch om een werkelijk Franse
vervange
naam?
Baritons
Laat dat laatste nu toch het vervange
Bassen
geval zijn!

vervange

DIVERSEN:

Het was niemand minder dan Karel de Stoute, die in 1462 de polder Rijerwaert,
Website: www.c
in een akte van overdracht, noemde naar het Franse graafschap ‘Charolois’,
waar hij vandaan kwam. Dit ‘Charolois’ heeft de middelste ‘o’ op enig moment
KOORMEE
verloren, is bij de groeiende stad Rotterdam gevoegd en daar deel van gaan
Wout Bodaan
uitmaken. Met een centrale plek voor de ‘Oude Kerk’, bij behoefte aan vergroting,
EHBO en R
om de oorspronkelijke ‘Sint-Clemenskerk’ (van voor 1467) heen is gebouwd,
Arend de Haa
waarna het oude, zo ingesloten gebouw, werd afgebroken.
Wladi van Ho
De kerk, zoals we die nu aantreffen, dateert uit 1868 en is aangebouwd aanJan
een
Mooiman
toren, die al in 1660 werd gerealiseerd.
Kees van der

MEDEDELI
Aanlopend door de ‘Clemensstraat’, die net als de oorspronkelijke kerk naar
PUBLICATI
de vierde Roomse paus en martelaar Clemens I is genoemd, wordt de centrale
MUZIEKST
plek van het godshuis nog altijd gesuggereerd. Kerk en omgeving wekkenCees
een Sprangem
indruk, die je ook in komdorpen meestal aantreft, waar de huizen rondom de
kerk zijn gebouwd en de hof rond de kerk als begraafplaats wordt gebruikt.
Bankrekening
S
Ik denk, dat in een ver verleden Charlois (Sjarlwà of toch maar Saarloos)E-mail-adres
ook
E-mail-adres
D
zo’n soort van woonoord moet zijn geweest. Misschien wel vanuit de tijd dat
de
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toenmalige
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Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
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de westelijke
grenssloot), zich nog
Vertegenwoordiger
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Aadeigenaar
van der Wiltmocht noemen van de polder
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Vertegenwoordiger
Terlouw
tel. 450 10 03
Charlois,
die hij activiteitencommissie
in 1731, op 23-jarige Teun
leeftijd,
kocht van de Staten van Holland
Vertegenwoordiger
redactie
oCtaaf stamde afJohan
Geus
tel. 456
en
West-Friesland.
Cornelis
van de
Charloisse
en Katendrechtse elite
en 14 18

MUZIEKCOMMISSIE
heeft
in verschillende functies en op diverse manieren een stempel gedrukt op
Dirigent
Breukhoven
tel.zijn
421 18 82
het
leven van de kerkelijke gemeente Arjan
van de
Oude Kerk, waarin zijn ouders
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Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
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waar
hijzelf
op
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februari
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was
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en
waarin
nu
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de 7174
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026
westelijke
wand zijn rouwbord hangt,Boudewijn
samen met
Lid Muziekcommissie
Lans dat van een vrouwelijketel.telg
421 93 68
Lid een
Muziekcommissie
Kip
tel. 420 24 72
uit
andere vooraanstaande lokaleAd
familie.
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

Rien Zorge

ACTIVITEITENCOMMISSIE
De
prachtige rouwborden hangen er, veel
Public Relations Intern en Busvervoer

Teun Terlouw

tel. 421 61 85
tel. 450 10 03

te
overigens voor een rouwbord Dick
en Paul
Liefhoog
en Leed
(0184) 699 110
Leden en
vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
zeker
niet
op hun oorspronkelijke plaats.
Eigenlijk misplaatst, zou je kunnen zeggen. Maar ja, hun oorspronkelijke plek
PUBLIC RELATION COMMISSIE
bestaat ook niet meer, omdat die met de
Aad van der Wilt
421 94 54
afbraak van de St. Clemenskerk, onder
Kees van der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
het dak van de nieuwe ‘Oude Kerk’,
GROEPSHOOFDEN
gewoon
is verdwenen.
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
Dat dakvervanger
trouwens, valt wel op als je het
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren zo van buiten eens bekijkt. Het
Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
gebouw
vervangeruitlopend puntdak, dat, Boudewijn
tel. 421 93 68
is een breed
wat stijl Lans
betreft, een beetje doet denken
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
aan hoevervanger
de Romeinen eertijds hun gebouwen
bedekten
en
waarbij
je
timpanen
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorgedoor beren gesteunde, gemetselde
tel. 421 61 85
verwacht,
maar het rust hier op de vertrouwde,
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
muren, met daarin gotisch gevormde raampartijen. Daardoor straalde op de
DIVERSEN:waarop we als koor in deze kerk zouden zingen, door helder glas,
kerstavond,
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
een warm gelig licht uitnodigend naar buiten, zich mengend met het buitenom
opschijnend
licht, dat de kerk in zijn omgeving sfeervol apart
zette.
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Industrieweg 52 - 2651 BD Berkel en Rodenrijs
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Chinees Specialiteiten Restaurant

DE GOUDEN OCEAAN
Catering vanaf 15 personen, € 10,50 pp
Gratis thuis bezorgd
Elke vr. za. en zo. lopend buffet, ook à la Carte

MUZIEKCO

Adres: Dorpsstraat 43

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 312 459

www.degoudenoceaan.jouwweb.nl

ACTIVITEITE
Telefoon 010 450 69 07

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

W A A R O M N A A R V I N J EWelkom
T?
bij dé
PUBLIC RE
• Groot assortiment en voordelig geprijsd
vriendelijkste
• Gespecialiseerd: met meer dan 250 soorten bier en een unieke wijntapperij
• Thuisbezorgen van bestellingen
Griek van
• Extra service: overgebleven niet gebruikte dranken van uw feestje kunt u teruggeven
• Ruime sortering in glazen en kadoartikelen
Nederland GROEPSHO

Voermanweg 894 - Rotterdam - Oosterflank tegenover de metrohalte Oosterflank - telefoon 010 - 455 78
10
1e Tenoren

--------

--------

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

€15.-€50.-

* Bij minimum besteed bedrag van
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vervange
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Hesseplaats 51 | 3069 EA | Rotterdam |
vervange
Tel.: 010 4204433 | info@kostasdegriek.nl
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Bassen
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- - - - - - - - - - - - - - -
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Wout Bodaan

EHBO en R
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een dag uit het
leven maar over
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Het
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Het nieuwe jaar
Een jaar ging heen,
zo is de wet
‘t Voorbije jaar
en moet voor ‘t

een jaar treedt aan,
van ‘t leven.
heeft afgedaan,
nieuwe sneven.

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!
A.S.-J.
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Public Relations

Lief en Leed
Leden en vervan

In de metro
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dezelfde
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165
band door
te schuiven. Terwijl ik uiterst behoedzaam met
E-mail-adres Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres Dirigent de scheidingsplank
arjan.breukhoven@filternet.nl
de naastliggende boodschappenband
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
vrijmaakte, keek ze me uiterst verbaasd aan. “Die plank zit er niet voor Musicaris
niets,
Lid bestuur
maar is bedoeld om de boodschappen van twee klanten niet door elkaar teVertegenwoordi
laten
Vertegenwoordi
gaan!”, doceerde ik. Voor het geval dat zij mij niet begrepen zou hebben,
leek
Vertegenwoordi

het mij daarom ook het beste dat ik pas als ik al mijn boodschappen ingeladen
MUZIEKCO
had, zou betalen. Eerder zou ze niet met de kassa de volgende klant kunnen
Dirigent
helpen.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Gevaar!
Muziekcomm
Met het gevoel toch weer iemand iets ‘geleerd’ te hebben, begaf ik me metLidmijn
Lid Muziekcomm

volle boodschappentassen huiswaarts. Wie schetste mijn verbazing toen ik een
ACTIVITEITE
groep van zes vrolijk kwetterende dames, arm in arm, met twee aangelijnde
Public Relations
keffertjes op mijn trottoir tegenkwam. Het gezelschap nam de volledige breedte
Lief en Leed
Leden en vervan
van het voetpad in beslag. Omdat ik er weinig voor voelde om uit te wijken
via de rijweg, bleef ik met mijn volle tassen breeduit pal voor de tegenliggers
staan. “Ook niet erg fatsoenlijk om de stoep zo te versperren”, bracht een
PUBLIC RE
van de groepsleden verbaasd uit. “Dames, met deze zware tassen ga ik niet
met gevaar voor eigen leven de rijweg op!” diende ik hun behoorlijk autoritair
van repliek. Blijkbaar kwam het over, want de aangelijnde keffertjes werden
GROEPSHO
dichterbij getrokken en sommige – minder vrolijk geworden – vrouwen begaven
1e Tenoren
zich – zoals het behoorde – achter elkaar.
vervange

2e Tenoren
vervange
Toen al!
Baritons
Toevallig (of misschien juist niet, want bestaat toeval wel?) viel mijn oog, terwijl vervange
Bassen
ik even uitrustte en een tijdschrift gepakt had, op een artikel over onze landen
vervange

misschien
wel stadsgenoot Desiderius Erasmus. In een – in het Latijn geschreven
Anton Groenenberg
DIVERSEN:
– boekje over omgangsregels pleitte Erasmus (circa 1467-1536) toen al voor
Website: www.c
beheersing en rekening houden met anderen.
Over tafelmanieren bijvoorbeeld schrijft hij:
KOORMEE
“Stort je niet als een wolf op het eten, kluif
Wout Bodaan
niet als een hond, sla drank niet achterover als
EHBO en R
een gans, lik je bord niet af als een kat en knor
Arend de Haa
niet als een varken!” Omgangsregels – ook al
Wladi van Ho
belangrijk in de Middeleeuwen - verkeersregels,
Jan Mooiman
spelregels enzovoorts, enzovoorts zijn bedoeld
Kees van der
om de samenleving danig te veraangenamen!
MEDEDELI
Indachtig deze woorden werd ik gesterkt in mijn
PUBLICATI
goede voornemen en niet aflatende instelling
MUZIEKST
‘Eenmaal een Frik, altijd een Frik’!
Cees Sprangem
(wordt vervolgd)

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

Peter Peters
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Om naar uit te kijken

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
(0180) al
31 33 22
Een
misschien nog wel gestadig groeiend
deel van
vander
deBel
koorleden kijkt natuurlijk
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
uit
naar
de
reis,
die
ter
gelegenheid
van
het
100-jarig
bestaan
van
het
Sandhauser
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
Teun Terlouw
450 10 03
koor,
in de eersteactiviteitencommissie
dagen van juni, zal worden
ondernomen. Bijzonder daarbij zaltel.
zijn,
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

dat nu, naar alle waarschijnlijkheid, ook een deel van het dameskoor ‘van’ Matthijs
zalMUZIEKCOMMISSIE
meereizen. Of dat zal betekenen dat er sluipenderwijs een gemengd koor
Dirigent moet nog worden afgewacht Arjan
Breukhoven
tel. 421 18 82
ontstaat,
en zal
misschien door de omstandigheden
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
worden
beïnvloed. Als de tijd daar is en
hetSprangemeijer
genieten een feit, zullen de verhalen
Lid Muziekcommissie
Cees
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
tel. 421 93 68
erover
wel worden gevormd om die later
wellichtLans
met de achterblijvers te delen.
Lid Muziekcommissie
Kip
tel. 420
Het
lijkt er op dat de reis de laatsteAdbijzondere
kooractiviteit zal zijn voor
de 24 72
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
vakantieperiode, die over een poosje denkelijk ook weer zal worden bepaald.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Public Relations Intern en Busvervoer

Teun Terlouw

tel. 450 10 03

Gelukkig
is het nog niet zover. Tot die tijd wachten
Lief en Leed
Dick Paul ons nog een aantal medewerkingen,
(0184) 699 110
Leden en vervangers
Wladi vanop
Holst
en Rens Wildeman
onderbroken
door de geplande zangtraining
1 februari
in de Alexanderkerk,
waarvoor Harjo Pasveer is uitgenodigd. Arjan lijkt er veel van te verwachten en
propageert onze deelname hieraan daarom nadrukkelijk. De winst die daarbij zou
PUBLIC RELATION COMMISSIE
moeten kunnen worden geboekt is die van een nog betere zangprestatie als zingend
Aad van der Wilt
421 94 54
koor, maar afgeleid daarvan ook een persoonlijke
verbetering van442
ademhaling
en 1811
Kees van der Gaag
02 92 en 06 4512
zangtechniek, die dan weer aan de koorzang ten goede zal komen. Het doel lijkt
GROEPSHOOFDEN
collectief,
winst zijn te behalen, als je
1e Tenoren maar er zal zeker ook persoonlijke
Jan Schoenmaker
tel.die
(06) zou
2660 6415
willen verwerven.
Even
wat
investeren
in
tijd
en
enthousiasme
is
dan
vereist,
maar
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel.
450 16 98
2e Tenoren
Rens
Wildemanworden.
tel. (06) 2280 1573
zonder
investering kan er ook geen winst
geboekt
Boudewijn Lans
Wladi van Holst
Maar eerst
kijken we nog uit naar deDick
komende
medevervanger
Paul
Bassen
werking
aan een middagdienst in Rien
onzeZorge
vertrouwde
vervanger
Dirk Vrijenhoek
Baritons

vervanger

tel. 421 93 68
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

Alexanderkerk. Gepland als een kerkdienst, zal het vooral
DIVERSEN:
een zangdienst zijn, waarin dominee Kees van Velzen een
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
trekkers- en voorgangersrol zal vervullen.
Deze
samenkomst staat in het teken van een poging
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
om
onder
de titel
‘De38Polder
e
Wout
Bodaan,
tel. 420
79 Zingt’ in het Lage Land tot
1
Tenoren
8
Redactie
geregelde zangdiensten te komen,
zoals
we die bijvoorbeeld
e
Jan van
Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO
en REANIMATIE
Johan de Geusin Ommoord
456 14en
18
ook
kennen
van de Open Hof-diensten
Arend
de
Baritons
29
Jong
844 81 10
de ‘ZingenHaan
maakt blij’-dienstenAnnelies
inMooiman
de de
Breepleinkerk.
Veel
Jan
421
26
91
Wladi van Holst
Bassen
12
zalJan
daarom
afhangen van de presentatie
enBezorging
prestatie van
Verspreiding én
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
deKees
hierbij
uitgenodigde
koren,
maar
ook
van
de
ruimte
van der Gaag
E-mailadres redactievan (korte)
Adverteerders
13
voor samenzang en van de aansprekelijkheid
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
meditaties.
Mensen uit de omgeving
moeten
graag
naar
ons
komen
luisteren,
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
maar ook ruim gelegenheid hebben
om zelf van harte mee te
zingenleden
en ‘iets mee 11
Passieve
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
krijgen
voor onderweg’. Op 26 januari zal hiervoor een grondslag
Cees Sprangemeijer
Relatiesworden gelegd, 13
waaraan wij als mannenkoor ons beste kunnen zullen mogen geven en deels
verantwoordelijk
deze vorm
van geloofsbeleving
en165
-beweging.
Bankrekeningen zullen zijn voor
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank nr.
31 59
E-mail-adres Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
arjan.breukhoven@filternet.nl
Jan
Swager Dirigent
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Hier volgt het eerste verslag
van het ms ‘Abis Cadiz’
van onze bariton en oud-kapitein Ben ten Cate

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Zondag 3 april 2011
MUZIEKCO
De zondag is altijd mijn dag om mijn hut te zuigen.
Dirigent
Opruimen hoef ik niet, mijn hut is altijd opgeruimd,
Musicaris
aangezien ik een opgeruimd mens van aard ben!Lid Muziekcomm
Lideen
Muziekcomm
De stofzuiger, die wij hier aan boord hebben is
Lid Muziekcomm
bijzonder apparaat. Het is een geel-plastic goedkoopLid Muziekcomm
uitziend apparaat. Made in China, juist ja, dat dacht ik
ACTIVITEITE
dus ook, maar toch een beetje mis. Is uit Nederland
Public Relations
en Leed
met een container vol andere spullen naar Lief
China
Leden
getransporteerd. Ik heb de superintendent van
diten vervan
schip ingelicht, dat ik in Turkije op zoek ga naar een
nieuwe stofzuiger, omdat de huidige op het punt van
PUBLIC RE
‘overlijden’ staat. Een klein beetje gelogen natuurlijk, want ik wil gewoon een
andere stofzuiger, dus zorg ik er wel voor dat deze komt te ‘overlijden’. Maakt
het geluid van een straaljager en blaast een derde van wat hij opzuigt weer
GROEPSHO
de ruimte in. Voor de stofzuiger wordt het schoon maar achter de stofzuiger
1e Tenoren
weer vies. Nadat ik mijn hut drie keer gezogen heb (mijn hut is niet zo groot, vervange
e
Tenoren
dat scheelt) is er toch wel een zichtbare verbetering te zien. Met een in 2China
vervange
gebouwd apparaat, wil ik China feliciteren met een echt gele plastieken Chinese
Baritons
imitatie van een Kärcher stofzuiger, te meer omdat wij weten, hoe fijn zo’n vervange
ding is. Toen kreeg ik te horen, dat het ding uit Nederland komt. NouBassen
mooi
vervange
niet, hij komt vast van de Karwei als aanbieding en die haalt zijn spullen ook
DIVERSEN:
uit China, net als alle andere middenstanders. In dat opzicht is deze stofzuiger
Website: www.c
uniek. Van China (made in China)
naar Harlingen, van Harlingen per
KOORMEE
container naar China en van China
Wout Bodaan
weer terug naar Harlingen per, jullie
EHBO en R
raden het al:
Arend de Haa
ms ‘Abis Cadiz’. Nu is hij aangekomen
Wladi van Ho
in Turkije en zijn bestaan hangt af van
Jan Mooiman
het feit of ik een nieuwe stofzuiger te
Kees van der
pakken kan krijgen.

MEDEDELI
PUBLICATI
Ik ben inmiddels verhuisd van mijn hut naar de brug, want ik heb de ankerwacht
MUZIEKST

van Maksym, mijn eerste stuurman, overgenomen. Billie Turf (de machinist)
Cees Sprangem
was ook op de brug. Hij loopt de hele dag met een zweetbandje om zijn hoofd.
Het enige waar hij van zweet is het trappenlopen, van werken toch echt niet.
Bankrekening
E-mail-adres S
Ik moet het nog een maand volhouden, want ik word stapelgek van het geklets
E-mail-adres D
van hem. Hij heeft echt over van alles een kletsverhaal te vertellen. Ik houd
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BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Evert-Jan
van wat
der Bel
zo
veel mogelijk mijn mond, want over
alles
ik zeg,
Lid bestuur
Rens Wildeman
heeft
hij
wel
een
verhaal
te
vertellen.
Hij
praat
echt
om
het
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw Wij hebben
praten,
maar… ik
heb een oplossing gevonden.
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

aan boord een controle/kwaliteitssysteem op de computer
MUZIEKCOMMISSIE
staan.
Daar staan alle taken in die alle officieren moeten
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
uitvoeren
en welke tijd daarvoor staat.
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Is
taak overtijd, dan staat er een rode
voor. Is het in
Lidde
Muziekcommissie
Ceespunt
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Lans
tel. 421 93 68
orde,
dan staat er een groene punt. BijBoudewijn
mij en de
stuurlieden
Lid Muziekcommissie
KipBillie Turf staan
tel. 420 24 72
staan
er allemaal groene punten enAdbij
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
alleen maar rode punten, want hij doet natuurlijk niets.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ik
benRelations
al weken
geleden
begonnen hem
aan
te sporen en dan knikt hij blijmoedig
Public
Intern
en Busvervoer
Teun
Terlouw
tel. 450 10 03
en
tegenwoordig
het Mastex, zo heet
het
Lief gaat
en Leedverder met kletsen. Ik hebDick
Paul
(0184)
699 110
Leden en vervangers
Wladi van
en Rens
programma,
open op de computer staan.
AlsHolst
hij dan
opWildeman
de brug komt om te
kletsen, mag hij heel even kletsen en dan klik ik het programma open en zeg:
“Chef jij hebt wel erg veel rood staan en dus heel veel te doen. Heb jij eigenlijk
PUBLIC RELATION COMMISSIE
wel tijd om hier te komen kletsen?” Hij gaat dan inderdaad weg, maar niet om
Aad van der Wilt
421 94 54
te werken, want zijn taken blijven allemaal
Kees vanrood.
der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811

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

Abis, de rederij, heb ik inmiddels
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
de hoogte gesteld dat ik ertel.
mee
Cees op
Sprangemeijer
450 16 98
Rens Wildeman
tel. (06) 2280
ophoud hem achter de vodden
te 1573
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
zitten.
Het
is
een
man
van
50
jaar
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
en ik ben geen schoolmeester
en als
Dick Paul
tel. (0184)
699 110
Rien Zorge
421 61 85
dit een bank zou zijn, hij mettel.zijn
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25

roodstaan al lang bankroet zou zijn.
Het is niet mijn verantwoordelijkheid,
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
dat ze zulke eikels aannemen. Op
het moment, datAANTAL
de zaakLEDEN
niet meer 82
KOORMEESTER
draait, ga ik ten anker
of bestel een
e
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1 Tenoren
8
Redactie
e
Jan van Faassen paar sleepboten.
420 32 39
Tenoren
33
2
en REANIMATIE
Johan van
de Geus
456 14
18 ik mij moest onthouden
Ik EHBO
kreeg een
paar weken geleden
Abis te horen,
dat
Arend
de
Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
van grapjes,
leutigheid en wat
dies
meer zij in mijn
e-mails,
want die werden 29
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
Bassen uitstralen en 12
ook
buitenstaanders gelezen
en Abis
wilde ‘professionaliteit’
Verspreiding
én Bezorging
Jandoor
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
van
mij
werd
dat
ook
verwacht.
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie wel en nu zeAdverteerders
Toen ze 2 schepen hadden kon
het allemaal
6 schepen hebben, 13
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
hebben
ze kapsones gekregen.
Nou
Ben
heeft
zijn
langste
tijd
hier wel
Vriend(inn)en
van gehad.
het koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
De flexibiliteit is hier ook ver te
zoeken.
Passieve
leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
EnCees
flexibel
zijn is in de scheepvaart toch wel een eerste vereiste.
Sprangemeijer
Relaties
13
Er zijn een paar ex-bankmensen in de top gekomen en is er een andere wind
gaan
waaien. De ex-bankman,
bij wie
ik mijn arbeidsovereenkomst
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank nr. 165 31 59 ging
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
tekenen,
deed
ook fors uit de
hoogte. Uit pure hufterigheid ben ik de rest van
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
deE-mail-adres
dag in mijn
”Hartman Shipping”-jack
gaan lopen en mijn Abis jack aan
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
de kapstok in mijn hut gehangen
Lid bestuur
en dat vinden ze niet leuk. Ook
op
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
sociaal gebied naar de bemanning
Vertegenwoordi

toe hebben ze een bedroevend
MUZIEKCO
beleid. We hebben geen televisie.
In Harlingen hebben ze een Dirigent
draad
Musicaris
getrokken van de satellietantenne
Lid Muziekcomm
Lidheb
Muziekcomm
naar de hut van de machinist. Ik
Lidmet
Muziekcomm
een rol antennedraad gekregen
Lid Muziekcomm
de woorden ‘de rest mogen jullie zelf
ACTIVITEITE
doen’. Maar dat kunnen wij niet
zelfRelations
Public
doen, want dat is toch iets voor
Liefeen
en Leed
Leden
specialist. Abis vond het te duur,
dusen vervan
mochten we het zelf doen. Nou dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Ik heb wel een flatscreen in mijn hut, maar geen dvd-speler of muziekinstallatie,
PUBLIC RE
wat normaliter wel standaard in een kapiteinshut staat. Ik heb gelukkig mijn
laptop bij me waar muziek op staat en kan er een filmpje op draaien. Normaal
heeft de bemanning 50 à 60 B, C en D films. Hier hebben ze er slechts 10. En wat
GROEPSHO
deze jongens ’s avonds graag doen, is op de bank hangen en een filmpje kijken.
1e Tenoren
Tijdens de doopgelegenheid heeft de bemanning van de huisbank (Rabobank) vervange
2e Tenoren
een compleet Wii-spel gekregen, een volledig ondoordacht idee. Na een maand
was het spel nog niet uitgepakt en heb ik het in een bergruimte gezet. Er isBaritons
in de vervange
messroom helemaal geen ruimte om het spel te spelen en het spel zegt ze ook vervange
Bassen
niets. Waarom niet even aan de kapitein gevraagd wat zijn mening daarover
vervange
is. Het is duidelijk of je nu matroos bent of kapitein, het maakt niet uit, je bent
DIVERSEN:
maar een nummer.
Website: www.c
Maar gelukkig is de sfeer aan boord goed, daar zorg ik wel voor. Ik maak veel
grappen en er wordt veel gelachen. De bemanning is geloof ik wel tevreden KOORMEE
met
hun kapitein.
Wout Bodaan

EHBO en R
We hebben zo veel meel aan boord, dat de kok order van mij heeft om minimaal
2 keer per week 2 cakes te bakken. Dus is er veel cake bij de koffie. Ik hebArend
het de Haa
Wladi van Ho
zelf ook best wel naar mijn zin, ondanks mijn negatieve berichtgeving.
Jan Mooiman
Varen is nog steeds schitterend en de rest er omheen is schouders ophalen
Kees van der
en verder gaan. Hier blijven varen is geen optie. De hut die ik heb is dermate
MEDEDELI
klein, daar kan ik met goed fatsoen Anita, mijn echtgenote, niet in opbergen.
PUBLICATI
Er komen nog 3 van deze schepen, allemaal net zo vies en gammel. Nee hoor,
MUZIEKST
deze zijn alleen voor de liefhebbers.
Cees Sprangem
Ik vind dat ik weer genoeg getypt heb met 1 vinger…(!)
Bankrekening
E-mail-adres S
Tot een volgend verslag.
E-mail-adres D
Your friendly Captain Ben
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We gaan op reis…

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
vanop
dereen
Bel koorreis naar Duitsland.
(0180) 31 33 22
We
nodigen je van harte uit om meeEvert-Jan
te gaan
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Het
hoofddoel isPRhet
bijwonen van een
van het 100-jarig bestaantel.van
Vertegenwoordiger
commissie
Aadviering
van der Wilt
421 94 54
Vertegenwoordiger
Teun Terlouw
450 10 03
het
partnerkooractiviteitencommissie
van het Christelijk Mannenkoor
“Prins Alexander”, het tel.
AGV
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

(Arbeiter Gesang Verein) Sängerbund 1920 e.v. uit Sandhausen, op ongeveer
10MUZIEKCOMMISSIE
km afstand van Heidelberg. Deze vereniging bestaat uit een dames- en een
Dirigent
Arjan en
Breukhoven
tel. 421 18 82
mannenkoor.
De reis wordt georganiseerd
geleid vanuit het Chr. Mannenkoor
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
“Prins
Alexander” en is gepland van 4 juni
t/m 8 juni 2020 (thuiskomst).
Lid Muziekcommissie
Cees(vertrek)
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans
tel. 421 93 68
Wat
gaan we in de tussenliggende periode
doen?
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
Zie
hieronder het complete programma:
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

Rien Zorge

tel. 421 61 85

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Donderdag
4 juni
Public Relations Intern
en Busvervoer

Teun Terlouw

tel. 450 10 03

We
in de vroege morgen, met
de bus richting Heidelberg. Onderweg
Lief vertrekken
en Leed
Dick Paul
(0184) 699 110
Leden enregelmatig
vervangers gestopt voor een hapje
Wladi van
Holst andere
en Rens Wildeman
wordt
of een
behoefte. In de loop
van de middag komen we aan bij het hotel, waarschijnlijk in Leimen, waar we
u een mooie kamer en iedere morgen een ontbijt aanbieden. De gehele periode
PUBLIC RELATION COMMISSIE
slaapt u in het zelfde hotel. Na het uitpakken en misschien voor sommigen een
Aad van der Wilt
421 94 54
beetje bijkomen van de reis, wordt er
gegeten in een
op 1811
Keesheerlijk
van der Gaag
442restaurant
02 92 en 06 4512
loopafstand.

GROEPSHOOFDEN

1e Tenoren
Jan Schoenmaker
Vrijdag
5 juni
vervanger
Cees Sprangemeijer
2e Tenoren
Rens Wildeman
Deze
dag is de dag aan de Rijn. We bezoeken
de Lorelei
vervanger
Boudewijn Lans
(boven),
hier
is
gelegenheid
om
koffie
of
iets
anders
Baritons
Wladi van Holst
te drinken
en het bezoekerscentrum Dick
te bezoeken.
Bij
vervanger
Paul
Bassenweer zingen we hier een paar liederen,
Rien Zorge
goed
misschien
vervanger
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

wel: “Ich weiss nicht was soll es bedeuten”. Hierna
DIVERSEN:
gaan we met een kabelbaan over de heuvels langs de
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Rijn naar beneden en bezoeken Rüdesheim. Hier heeft
u KOORMEESTER
gelegenheid om te genieten van het uitzicht. We
AANTAL LEDEN
82
proberen
om daar
in 38
de 79
kerk te zingen met elkaar. Deze
e
Wout Bodaan,
tel. 420
1
Tenoren
8
dag wordt afgesloten met eenRedactie
diner
in Bingen. 420 32 39
e
Jan
van Faassen
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
Arend de Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
Zaterdag
6 juni
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassenis Spiers, denk 12
WeJanbezoeken
voor deze stad
Verspreiding énnaam
Bezorging
Mooiman Speyer (de Nederlandse
Jan
Mooiman
421
26
91
maar
aan
de
‘Kruistocht
in
spijkerbroek’).
We
krijgen
een
rondleiding
in de Dom
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie in romaanseAdverteerders
van Speyer, de grootste bewaarde
kathedraal
stijl ter wereld. Het 13
johandegeus@upcmail.nl
is MEDEDELINGENBORD,
de bedoeling dat het koor na
de rondleiding in deze kerkVriend(inn)en
zingt, begeleid
van hetdoor
koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
het orgel. We kunnen nu alvast
verklappen dat dit een heelPassieve
bijzondere
ervaring 11
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
zalCees
zijn.
Sprangemeijer
Relaties
13
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InBankrekeningen
de middag bent u vrij om de
stad, denr.
winkels
of oude
gebouwen
ABN/AMRO
47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165te
31bezoeken.
59
WeE-mail-adres
gaan op Secretariaat
tijd terug naar postmaster@cmk-prinsalexander.nl
het hotel want ’s avonds zijn we uitgenodigd voor
E-mail-adres
Dirigent
een
etentje en
een gezellige arjan.breukhoven@filternet.nl
avond in het Sängersheim van het partnerkoor.
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Zondag 7 juni

We beginnen deze dag met een bezoek aan de
kerkdienst in de Heilig Geist Kirche in Heidelberg.
Het is de bedoeling dat het koor tijdens deze dienst
MUZIEKCO
een aantal liederen zingt.
Dirigent
Na de dienst krijgt u gelegenheid om wat door
Musicaris
Heidelberg te slenteren, wat te drinken, of wat u
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
maar wilt.
Lid Muziekcomm
We gaan tijdig terug, want in de middag is het
Lid Muziekcomm
jubileumfeest van AGV Sängerbund. De koorleden
ACTIVITEITE
moeten tijdig inzingen, waarna het concert in Sandhausen plaats heeft. Public Relations
Lief en Leed
De avond is nog een verrassing.

Leden en vervan

Maandag 8 juni

Terugreis naar Rotterdam. Wanneer
PUBLIC RE
er voldoende tijd en geld is, dan
hebben we een afscheids- lunch/diner
in het Westerwald. We verwachten
GROEPSHO
aan het begin van de avond weer
in
1e Tenoren
de Springerstraat te zijn.
vervange

2e Tenoren
vervange
Wat gaat deze reis kosten?Baritons
We
proberen de kosten zo laag mogelijk vervange
Bassen
te houden, maar ervaren nu al
dat
vervange

dit niet mee zal vallen. Sinds de
DIVERSEN:
laatste keer dat we in deze buurt
Website: www.c
verbleven, zijn de prijzen behoorlijk
omhoog gegaan. Het streven is € 500,= voor de gehele reis per persoon.KOORMEE
Het
uitgangspunt hiervoor is de busreis, het hotel op basis van halfpension en
de Bodaan
Wout
uitstapjes. De lunch en de drankjes zijn voor eigen rekening.

EHBO en R

Arend de Haa
Ben je geïnteresseerd in deze reis? We willen je graag op de hoogte houdenWladi
van van Ho
de verdere ontwikkelingen. Nog lang niet alles ligt al vast en er kan nog Jan
veel
Mooiman
veranderen.
Kees van der
Stuur een mailtje met naam, adres, emailadres en telefoonnummer naar:
MEDEDELI
postmaster@cmk-prinsalexander.nl en we houden je op de hoogte.
PUBLICATI
Inmiddels gaan er 33 zangers van het mannenkoor mee met in totaalMUZIEKST
61
personen. Maar er zijn nog veel plaatsen beschikbaar. Dus u bent van harte
Cees Sprangem
uitgenodigd om deel te nemen aan deze unieke koorreis.
Bankrekening
E-mail-adres S
Het Bestuur van het
E-mail-adres D
Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander”
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Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordiger PR commissie
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf

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

MUZIEKCOMMISSIE
Dirigent
Musicaris
06 - 31 75 02 31
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Public Relations Intern en Busvervoer
Lief en Leed
Leden en vervangers

Teun Terlouw
Dick Paul
Wladi van Holst en Rens Wildeman

tel. 450 10 03
(0184) 699 110

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

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

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

Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
korte en grote maten.

oCtaaf:

AANTAL LEDEN

82

1eTenoren
Redactie
Jan van Faassen
420 32 39
2e Tenoren
Johan de Geus
456 14 18
Baritons
Annelies de Jong
Filialen: 844 81 10
Jan Mooiman
421 26 91
Bassen
Verspreiding énCapelle
BezorgingKoperwiek

Meyer
Falke
Tenson
Jan Mooiman Dordrecht
421
26 91
Sterrenburg
Alan Red
E-mailadres redactie
Adverteerders
Nieuwerkerk
johandegeus@upcmail.nl
Vriend(inn)en
het koor
CasavanModa
g.jong98@chello.nl
Ro erdam Hesseplaats
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
Ro erdam Keizerswaard Pierre Cardin
j.mooiman3@upcmail.nl
Relaties

ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
arjan.breukhoven@filternet.nl pietlap.nl
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8
33
29
12
13
92
11
13

26 januari
zondag

AGENDA

1 februari
zaterdag

Zangtraining voor koorleden o.l.v. Harjo Pasveer
van 10.00 tot 16.00 uur, in de Alexanderkerk.
Springerstraat 340.

23 februari
zondag

Medewerking aan de dienst “Zingen maakt blij”
in de Breepleinkerk, van Malsenstraat 104.

29 maart
zondag

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Medewerking aan een kerkdienst waarin ds. Kees
17.00
uur
Penningmeester
van Velzen voorgaat en Matthijs Breukhoven, zowel Rotterdam
Musicaris
Lid bestuur
het mannenkoor als de samenzang begeleidt.
Vertegenwoordiger P
In de Alexanderkerk, Springerstraat 340, te Rotterdam
Vertegenwoordiger a
Vertegenwoordiger r

MUZIEKCOMM

Rotterdam

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Liduur
Muziekcommissie
17.00
Rotterdam

ACTIVITEITENC

Public Relations Inter
Lief en Leed
Leden
10.00
uur en vervangers

Medewerking aan de kerkdienst waarin ds. Jenno
Sijtsma uit Epe in de dienst voorgaat en Everhardt
Krimpen
Zwart de samenzang en het koor begeleidt aan het
ad IJssel
orgel. Kerkgebouw De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41. PUBLIC

RELAT

7 april
dinsdag

Ledenvergadering van het koor. Na de pauze
repetitie. Alexanderkerk, Springerstraat 340.

19 april

Medewerking aan de kerkdienst. De organist is
Arjan Breukhoven. In de Dorpskerk,
Dorpsstraat 146

4 t/m 8 juni
donderdag t/m
maandag

Onder voorbehoud: Koorreis naar Heidelberg/Sandhausen
Website: www.cmk-p
Ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van
AGV Sängerbund 1920 e.v.

19.30 uur

GROEPSHOOF

Rotterdam
e

1 Tenoren
vervanger
2e Tenoren
10.00 uur vervanger
Baritons
Barendrecht
vervanger
Bassen
vervanger

DIVERSEN:

KOORMEESTE

Wout Bodaan, tel.
8 november
zondag

Medewerking aan de zandienst.
Goede Herderkerk, Seringenstraat 1

16.45 uur

EHBO en REAN

Ridderkerk

Arend de Haan
Wladi van Holst
Jan Mooiman
Kees van der Gaa

Wist u dat?
‘Het mannenkoor repeteert wekelijks op dinsdagavond van
MEDEDELING
19.45 uur tot 22.00 uur in de Alexanderkerk,
PUBLICATIES/N
Springerstraat 340 te Rotterdam Alexanderpolder’ MUZIEKSTUKK

Cees Sprangemeije

Bankrekeningen
De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 18 februari 2020.
E-mail-adres Secre
Kopij uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 aanleveren bij de redactieleden.
Voor emailadressen en telefoonnummers, zie pagina 2 van de oCtaaf. E-mail-adres Dirig

oCtaaf januari 2020

