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Mijn favoriete lied

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
‘Amazing Grace’
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Onder het kopje ‘Mijn favoriete lied’ hebben al een drietal
Vertegenwoordi

zangers hun favoriete lied aan ons bekendgemaakt.
Een super idee trouwens van Aad de Lange om MUZIEKCO
ons
Dirigent
mannen iets over hun favoriete lied te laten schrijven.
We
Musicaris
begrijpen natuurlijk met z’n allen best dat deze stukjes
Lid Muziekcomm
geen breekijzer moeten zijn om bepaalde liederen uitLid
onze
Muziekcomm
Lid Muziekcomm
map te laten verdwijnen of juist weer te laten toevoegen.
Lid Muziekcomm
Daar hebben we onze muziekcommissie voor en die neemt
namens ons uiteraard de besluiten. Reken maar datACTIVITEITE
dezeRelations
Public
commissie, zeker deze stukjes, geïnteresseerd zal lezen om te weten te komen
Lief en Leed
Leden en vervan
hoe onze leden bepaalde liederen waarderen. Deze epistels van onze koorleden
kunnen de muziekcommissie wel enorm veel input geven op de inhoud van onze
muziekmap.
PUBLIC RE
Op deze plaats wil ik de muziekcommissie een pluim geven voor de vele
mooie liederen die nu in de map zitten.
Natuurlijk heb ik ook wel een paar liederen die voor mij niet hoeven, maar
GROEPSHO
het is nu eenmaal zo dat waar 80 mannen bij elkaar zijn vanuit verschillende
1e Tenoren
achtergronden, je het niet voor iedereen voor de volle 100% naar de zin kunt vervange
2e Tenoren
maken. Toch heb ik bewust gekozen voor een christelijk koor omdat het grootste
deel van de inhoud van onze map christelijke liederen bevat. Die liederen zijn
niet vervange
Baritons
alleen voor jezelf mooi om te zingen, maar die mogen ook klinken (getuigen!) vervange
Bassen
voor onze toehoorders in vele kerkdiensten en concerten waaraan we mogen
vervange
meewerken. Dat is voor mij de meerwaarde van ons repertoire!
DIVERSEN:
‘Vaste rots van mijn behoud’ en ‘Is uw paspoort getekend’ (inderdaad vind ik
Website: www.c
het ook erg jammer dat die niet meer in de map zit!) staan ook bij mij heel hoog
op mijn lijstje, maar er zijn nog wel een paar nummers die mij ook na aanKOORMEE
het
Wout Bodaan

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

Op weg naar Pasen
Wij mogen weer op weg gaan
de weg naar Pasen wel te verstaan
een weg met hobbels en slecht
geplaveid
lange dagen van de lijdenstijd

Zijn strijd moest Hij strijden
en een erbarmelijk lijden
MEDEDELI
bleef Hem niet bespaard
PUBLICATI
maar Hij heeft de Liefde voor ons
MUZIEKST
Cees Sprangem
bewaard.
Dinie Visschers-de Wit
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hart
liggen zoals ‘Er is een God
Lid bestuur
die
hoort’;
‘Ik zal
er zijn’ van
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PR commissie
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Sela
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laatste lied is voor mij wel een
MUZIEKCOMMISSIE
FAVORIET
en daar wil ik graag
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
iets
over schrijven.
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Elke
keer als ik dit lied zing,
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
besef
ik dat dit het geheim is
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
van
het Evangelie. Door de
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
verdienste van Jezus, door Zijn
ACTIVITEITENCOMMISSIE
offer
hetIntern
kruis,
ontvang ik
Public aan
Relations
en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Gods
GRATIS… dat
Lief en vergeving.
Leed
Dick Paul
(0184) 699 110
Leden
vervangerswil uitdrukken.
Wladi van Holst en Rens Wildeman
is
watengenade
Het woord gratis is nog te
horen in het Griekse woord charis en in het Latijn gracia, dat genade betekent.
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Genade is dus een GESCHENK dat God aan mij geeft. Amazing Grace is voor mij
Aad van der Wilt
421 94 54
een loflied op Gods verzoening en genadevolle
vergeving. Zelfs
ik 1811
Kees van der Gaag
442zonder
02 92 en dat
06 4512
het vraag of verdien, is Gods grenzeloze liefde er voor mij, die haar hoogtepunt
GROEPSHOOFDEN
bereikt
Jezus
naar deze aarde om mijn
1e Tenorenin het zenden van de Heere Jan
Schoenmaker
tel.zonden
(06) 2660 6415
genadigvervanger
te vergeven. Daar raak ik nietCees
overSprangemeijer
uitgezongen. Zo ervaar ik al zingend
tel. 450 16 98
2280 1573
2e Tenoren
de
goedheid van God voor mij. Ik krijgRens
vanWildeman
God niet wat ik verdien… entel.
Hij(06)
geeft
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
mij
wat
ik
niet
verdien!!!
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
vervanger

Dick Paul

tel. (0184) 699 110

Bassen
Rien Zorge ‘De wonderlijke ruil’… Christus
tel. 421 61 85
Maarten
Luther noemde dat in zijn geschriften
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
kreeg de straf die wij verdienden en wij krijgen vergeving die wij niet verdienden.
DIVERSEN:
Elke keer als ik dit lied zing, klinken in mijn hoofd de woorden van lied 428
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
uit Opwekking (of nr. 203 uit de Evangelische Liedbundel) mee van verleden,
heden
en van een geweldige toekomst.
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1eTenoren
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Jan van Faassen
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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
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PUBLICATIES/NIEUWE
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jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve leden
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j.mooiman3@upcmail.nl
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BESTUUR

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
Dat ik genade vond. (2x)
Oorspr. titel: Amazing Grace.
Tekst & muziek: John Newton
Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

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

1e Tenoren
vervange
2e Tenoren
Het idee van Aat Breda in zijn bijdrage om een top 10
lijst vervange
Baritons
samen te stellen om er later een ‘TOP 10 CONCERT’ (b.v. vervange
Bassenik
als laatste concert voor de vakantie) van te geven, vind
vervange

een heel mooie gedachte. Wie weet….!

DIVERSEN:

Website: www.c

Voor de volledigheid wat achtergrondinformatie over
Amazing Grace. Deze gegevens heb ik cursief uit Wikipedia
KOORMEE
hieronder weergegeven.
Wout Bodaan

EHBO en R
De schrijver van het lied, John Newton, werd in 1725
Arend de Haa
te Londen geboren. Hij had een roerige jeugd en moest
Wladi van Ho
eerst niet veel van het geloof hebben. Later werkte hij onder andere inJande
Mooiman
slavenhandel. Hij bekeerde zich na een hevige storm op zee, waarna hij naast
Kees van der
Amazing Grace nog meerdere bekende liederen schreef. Hij is als voorganger
MEDEDELI
werkzaam geweest en preekte tot zijn dood op 21 december 1807.
PUBLICATI
Er wordt beweerd dat John Newton Amazing Grace schreef rond Kerst 1772
MUZIEKST
in het dorpje Kineton in Warwickshire te Engeland. Hij was op dat moment
Cees Sprangem
voorganger en schreef het lied naar aanleiding van het overdenken van het
Oude Testament waarover hij een preek voorbereidde. In het lied wordt Bankrekening
veel
E-mail-adres S
vanuit zijn leven bezongen. De tekst is verder gebaseerd op 1 Kronieken 17:16-17,
E-mail-adres D
waar David zich verwondert over Gods keuze voor hem en zijn familie.
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Voorzitter
Ger de Jong
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Secretaris
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Dick van der Poort
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Musicaris
Evert-Jan
der Bel verschillende melodieën
(0180) 31 33 22
Oorspronkelijk
werd Amazing Grace
op van
allerlei
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
gezongen.
Pas PR
in commissie
1835 werd de tekst
Walker in zijn liedboek
Vertegenwoordiger
Aad door
van derWilliam
Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Terlouw melodie, een traditionele tel.
450 10 03
Southern
Harmony
gekoppeld aan deTeun
huidige
tune
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

genaamd ‘New Britain’. Deze melodie werd wereldbekend, en wordt vooral
MUZIEKCOMMISSIE
veel
gespeeld op doedelzakken. Het wordt wel gezien als het volkslied van de
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421
Cherokee
(een bevolkingsgroep van inheemse
Amerikanen in de VS), omdat
zij 18 82
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
dit
bij hun begrafenissen. HetCees
liedSprangemeijer
is door diverse bekende muzikanten
Lid zongen
Muziekcommissie
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans en zangeressen.
tel. 421 93 68
gebruikt,
onder wie ook vele Amerikaanse
zangers
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

Ad Kip
Rien Zorge

tel. 420 24 72
tel. 421 61 85

Voorbeelden zijn:
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Elvis
Johnny
Cash, Aretha Franklin,
Joan Baez, Il Divo, Willie Nelson,
Public Presley,
Relations Intern
en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Michael
W. Smith, Dropkick Murphys,
Rod
Celtic
Lief en Leed
Dick
Paul Stewart, Hayley Westenra,(0184)
699 110
Leden en vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
Thunder,
Tennessee Ernie Ford,
Mieke Telkamp en André Rieu.
De Chinese versie van Amazing Grace wordt vaak gezongen door Hongkongse
PUBLIC RELATION COMMISSIE
christenen...
Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

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

DIVERSEN:
Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

EHBO
en REANIMATIE
WIE
VOLGT??
Arend de Haan
Wladi van Holst
Jan Mooiman
Kees van der Gaag
MEDEDELINGENBORD,
PUBLICATIES/NIEUWE
MUZIEKSTUKKEN
Cees Sprangemeijer

Bankrekeningen
E-mail-adres
Pieter
Vlok,Secretariaat
E-mail-adres Dirigent
bas

421 94 54
442 02 92 en 06 4512 1811

De Amerikaanse president Barack Obama
heeft
in juni 2015 in zijn rouwrede
in 6415
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660
Charleston
de
laatste
eer
bewezen
aan
de
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
doodgeschoten
zwarte dominee Clementa
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Pinckney.
Obama sloot zijn toespraak
op 28 58
Wladi van Holst
tel. 842
de
af door voor de vijfduizend
Dickbegrafenis
Paul
tel. (0184) 699 110
Rien Zorge
tel. 421 61 85
kerkgangers
Amazing Grace in te zetten.
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
Alle aanwezigen begonnen mee te zingen.
Voor mij een kippenvelmoment!
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Ik geef de pen weer graag door aan de
volgende scribent.
AANTAL LEDEN
82
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De reiziger
Uit een hoge vliegcabien
Aan een grote zeppelien
De reiziger
Heb ik naar omlaag gezien
ik nooit
nog deed voordien
Uit eenAls
hoge
vliegcabien
'k
Zag
de
wereld
Aan een grote zeppelien stil verglijden

Heb ik naar omlaag gezien
Vloognog
ik met
vliegtuig mee
Als ik nooit
deedeen
voordien
bergen,
land en zee
'k Zag Over
de wereld
stil verglijden
Zag ik mensen ver benee
huneen
popperig
privé
Vloog In
ik met
vliegtuig
mee
Klein
elks
eigen
leven
leiden
Over bergen, land en zee

BESTUUR
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Musicaris
Lid bestuur
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Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Zag ik mensen ver benee
per schip,
In hun En
popperig
privéver na de stoom
Voereigen
ik uitleven
en ook
weer home
Klein elks
leiden
Op- en afgaand op de stroom

oevers,
En perTussen
schip, ver
na desterk
stoomen loom
Voer ikAan
uit en
weer
de ook
stuurenhome
bakboordszijden
Op- en afgaand op de stroom
TussenIeder
oevers,
loom
wil sterk
naar en
eigen
eis
Aan deVoor
stuurenschappelijke
bakboordszijden
een
prijs
Nu en dan wel eens op reis

Ieder wil
naar
eis
Maar
opeigen
zelfgekozen
wijs
Voor een
schappelijke
prijs
En in koester van
verblijden
Nu en dan wel eens op reis
Maar op
zelfgekozen
Onderweg
vanwijs
A naar B
En in koester
van
Reisd' ik
in verblijden
een treincoupé

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

Van een snelle TGV

Onderweg
vaninA het
naarritme
B
Deinde
mee
Reisd' ik In een treincoupé
Staalhard langs nog groene weiden
Van een snelle TGV
Deinde in het ritme mee
Als ik voor een rijwiel koos
Staalhard langs nog groene weiden

Trapt' ik graag wat achteloos
Op de streken van de roos
Als ik voor
een rijwiel koos
Frank
enwat
vrij,
een hele poos
Trapt' ik
graag
achteloos
Naar
waarheen
mijn 'ros' zou rijden
Op de streken van de roos

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Jan Mooiman
Kees van der

Frank en vrij, een hele poos
Maar ookmijn
liep 'ros'
ik welgemoed
Naar waarheen
zou rijden

MEDEDELI
PUBLICATI
MUZIEKST

Soms
of tegenspoed
Maar ook
liepop
ik blaar
welgemoed
Menig En
dagwas
en nacht
te voetzoet
hele dagen
Soms Tussen
op blaarstartof tegenspoed
en finishtijden
En was hele dagen zoet
Tussen start- en finishtijden

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

Menig dag en nacht te voet

Ook was er nog eens een keer
Dat ik 8mij bij prachtig weer
Als een decadente heer
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Soms op blaar of tegenspoed
Maar
ook liep ik welgemoed
En was hele dagen zoet
Menig
dag
en nacht
te voet
BESTUUR
Tussen
starten finishtijden
Soms op
blaar of tegenspoed
Voorzitter
Secretaris
EnOok
waswas
heleerdagen
zoeteen keer
nog eens
Penningmeester
Tussen
startfinishtijden
Dat ikMusicaris
mij bijen
prachtig
weer
Ook was er nog eens een keer
Lid decadente
bestuur
Als een
heer
Dat
mijeens
bij prachtig
Ook
was
eriknog
een
keerweer
Vertegenwoordiger
PR commissie
Comfortabel
en zo meer
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Als
een
decadente
heer
Dat
ik
mij
bij
prachtig
weer
In eenVertegenwoordiger
limousien liet leiden
redactie oCtaaf
en zo meer
Als eenComfortabel
decadente heer
eenenlimousien
liet leiden
Comfortabel
zo meer
Dan In
is MUZIEKCOMMISSIE
reizen
met
de bus
Dirigent nog
In Vergelijkend
een limousien
lieteen
leiden
klus
Musicaris
is reizen
Als jeDan
zwaaiend
aanmet
eende
lusbus
Lid
Muziekcommissie
Dan
reizen
metzitplaats
denog
bus een
Bijisgebrek
aan
dus klus
Lid Muziekcommissie
Vergelijkend
Lid Muziekcommissie
Vergelijkend
een
klus
Zwaartekrachten
moet
bestrijden
Als
je nog
zwaaiend
aan
een lus
Lid Muziekcommissie,
fonetische bewerking
Als je zwaaiend
aan
een
lus
Bij gebrek
aan
zitplaats
dus
ACTIVITEITENCOMMISSIE
te
gaan
hier naar
daarbestrijden
BijOm
gebrek
aanvan
zitplaats
dus
Zwaartekrachten
moet
Publicdan
Relations
Intern
en Busvervoer
En terug
ook
nog
maar
Zwaartekrachten
moet
bestrijden
Lief en Leed
StaanLeden
er werk'lijk
en voorwaar
engaan
vervangers
Om tevan
hier
naar daar
Om
te gaan
hiervan
naar
daar
Vele
midd'len voor
ons klaar
En
terug
dan
ook
nog
maar
EnOp
terug
dan ook
nog maar
de meest
gewenste
tijden
Staan
er werk'lijk
en voorwaar
Staan er
werk'lijk
en
voorwaar
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Velekies
midd'len
ons klaar
Daarvan
ik met
een
zucht
Vele
midd'len
voor
onsvoor
klaar
Op
deéén
meest
gewenste
voor
in frisse
lucht tijden
OpLiefst
de meest
gewenste
tijden
Om voor
snelheid onbeducht
GROEPSHOOFDEN
Daarvan
ik met een
zucht
Daarvan
ik met
een zucht
Boven
't
ronkende
e kies
1 Tenoren kies gerucht
Liefst
één
in
frisse
lucht
Vanvoor
een
motor
rond
te
rijden
Liefst
voor
één
in
frisse
lucht
vervanger
2e Tenoren
Om voor
snelheid
onbeducht
Om
voor snelheid
onbeducht
vervanger
Boven Boven
't ronkende
gerucht gerucht
't
ronkende
Baritons
Toch
vind
ik mijnrond
diepste
lust
Van een
motor
te rijden
Van een
motor
rond te rijden
vervanger
Aan de vlakke
Noordzeekust
Bassen
Als ik mij, haastvervanger
uitgeblust
Toch vind ik mijn diepste lust
Van het reizen,
daar gerust
DIVERSEN:
Aan de vlakke Noordzeekust
Op mijn Website:
buik of www.cmk-prinsalexander.nl
rug laat glijden

Als ik mij, haast uitgeblust
Van
het reizen, daar gerust
KOORMEESTER
Op
mijn
buik of
glijden
Wout
Bodaan,
tel.rug
420 laat
38 79
Jan Swager

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

Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

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 93168
tel. 842 28 58
tel. (0184) 699 110
tel. 421 61 85
tel. 420 121 25

Webmaster: Henk Roggeveen
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Redactie
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EHBO
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REANIMATIE
Johan de Geus
Jan Swager
Arend de Haan
Annelies de Jong
Jan Mooiman
Wladi van Holst
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Op van
zaterdag
1 februari, dé zaterdag
van Harjo
Jan Mooiman
Kees
der Gaag
e
Pasveer, werd onze 2 tenor Cor
Terlouwredactie
even in
E-mailadres
het zonnetje gezet.
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
g.jong98@chello.nl
Cor was namelijk die dag precies
25 jaar lid van
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
ons mannenkoor “Prins Alexander”.
MUZIEKSTUKKEN
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

Uit Sprangemeijer
handen van onze voorzitter ontving Cor een
Cees
fles wijn en een mooi wijnglas mét inscriptie.

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

tel. 450 10 03
(0184) 699 110

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

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Op de derde dag, leert ons het scheppingsverhaal uit het Wordingsboek Genesis,
Lid bestuur
zei God dat het water onder de hemel naar één plaats moest stromen, zodat
er
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
droog land zou verschijnen. Van toen af aan was er het droge temidden van
de
Vertegenwoordi

wateren. En er ontstonden open vlakten, toendra’s, steppen, weiden, wouden
MUZIEKCO
en bergen. En het water stroomde, gehoorzaam aan Gods wil en aan de wetten
Dirigent
van de zwaartekracht, naar één plaats, de plaats, die zee zou heten.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

Public Relations
Lief en Leed
Leden en vervan

PUBLIC RE

GROEPSHO

1e Tenoren
Maar dat betekende niet dat het land toen uitdroogde en verdorde, want in de vervange
2e Tenoren
zeeën en overal waar water was, verdampte dat aan het oppervlak, steeg
op,
vervange
dreef in wolken mee met de winden en bevloeide, losgelaten, de aarde als regen,
Baritons
of bedekte als sneeuw de hoge toppen van de bergen, om in een onophoudelijke vervange
cyclus, daar weer te smelten en opnieuw een weg naar de zee te zoeken,Bassen
zoals
vervange

het overtollige water op de vlakten. Zo bleef het stromen, van hoger naar lager,
DIVERSEN:
opdat de gewassen op de aarde zich konden laven, konden groeien en bloeien
Website: www.c
en mens en dier voedsel zouden hebben. Steeds meer mensen en steeds meer
voedsel, dat kon tieren doordat de regen bleef vallen en het water vanafKOORMEE
de
bergen bleef stromen om het lager gelegen land te bevloeien. Het zocht Wout
zich Bodaan
meanderend een weg in beekjes en in stroompjes, samenvloeiend tot rivieren,
EHBO en R
die aanwasten naarmate ze op hun weg meer water verzamelden en een groter
Arend
gebied doorstroomden, daarbij, schurend aan de omgeving, zoekend naar
de de Haa
Wladi van Ho
weg van de minste weerstand, waarlangs het water kon vervallen.
Jan Mooiman
Zo trok de stroom, zich voegend naar de mogelijkheden van de bodem waardoor
Kees van der
hij vloeide, geulen en beddingen slijpend, verder, holde gesteenten uit en
MEDEDELI
spoelde aarde weg waar dat hem in de voortgang belemmerde. Om tenslotte
PUBLICATI
even tot rust te komen waar hij aan de kust op de watermassa’s van de zee
MUZIEKST
stuitte, alvorens hij kon uitvloeien en werd opgenomen in die eindeloze deining
Cees Sprangem
van zee en oceaan.
Bankrekening
E-mail-adres S
Onze grote rivieren, Rijn, Waal, Maas, en Schelde, doorstroomden ‘traag
E-mail-adres
D
ons laagland’, om met de woorden van Marsman te spreken, op weg naar
de
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Koororganisatie
BESTUUR
Voorzitter
Ger de Jong
Secretaris
Henk Roggeveen
Penningmeester
Dick van der Poort
Musicaris
Noord-zee,
om daar te botsen op deEvert-Jan van der Bel
Lid bestuur
Rens Wildeman
watermassa,
die
de Golfstroom, opAad van der Wilt
Vertegenwoordiger
PR commissie
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
zijn
weg naar het
noorden, deels langsTeun Terlouw
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

onze kust voert. Op dat punt werd de
MUZIEKCOMMISSIE
rivierstroom
tegengehouden, ontstond
Dirigent
tel. 421 18 82
er
een soort krachtenvacuüm, eenArjan Breukhoven
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
soort
dood punt, waar de stromingCees Sprangemeijer
Lid Muziekcommissie
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
tel. 421 93 68
de
meegevoerde sedimenten (zand-,Boudewijn Lans
Lid Muziekcommissie
tel. 420 24 72
gronden grinddeeltjes) niet langerAd Kip
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
kon vasthouden. Die hoopten zich hier
ACTIVITEITENCOMMISSIE
dan
op de
bodem
op en hebben in
deTerlouw
loop der tijd een steeds hogere
Publicook
Relations
Intern
en Busvervoer
Teun
tel.wal
450 10 03
gevormd,
Lief en Leed waarin we onze duinenrij herkennen
Dick Paul en de geestgronden daarachter.
(0184) 699 110
Leden omdat
en vervangers
Wladi
vanmoest
Holst enen
Rens
Wildeman
Maar
het water ‘van boven’ toch
weg
werd
voortgestuwd door
wat er nog achteraan kwam, zocht het zich op een geëigende manier een weg
door de wal naar de zee daarachter. Zo ontstonden er uitstroomopeningen in
PUBLIC RELATION COMMISSIE
de vorm van doorbraken, gescheiden door ‘rustgebieden’ aan de landzijde,
Aad van der Wilt
421 94 54
waar steeds meer meegevoerde bodemmaterialen
afgezet
Kees van der Gaag konden worden
442 02 92 en
06 4512 1811
en er sprake kon zijn van landaanwas door kweldervorming. Een delta was
GROEPSHOOFDEN
geboren.
waarin op een goed moment
de 6415
1e Tenoren Een gebied van land en water,
Jan Schoenmaker
tel. ook
(06) 2660
mens doordrong.
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
2e Tenoren
vervanger
Baritons
vervanger
Bassen
vervanger

Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Ergens
in
de
volkenkundige
historie,
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
Dick zo
Paulwillen geleerden ons doen
tel. weten,
(0184) 699 110
Rien kozen
Zorge veel mensen er voor omtel.niet
421 61 85
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25

meer alleen van de jacht afhankelijk te
zijn en daarvoor achter de prooidieren
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
aan te zwerven, maar om zich op een
vaste plek te vestigen,
omLEDEN
op die plek 82
KOORMEESTER
AANTAL
verschillende diersoorten
te wennen
e
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1 Tenoren
8
Redactie
e met mensen, die
Jan van Faassen aan het
420 omgaan
32 39
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus te gaan
456 benutten
14 18
voor o.a. melkArend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
en vleesproductie
en voor zichzelf 29
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
voedselgewassenBassen
te gaan verbouwen. 12
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
DeKees
jager
werd
boer.
De
eerste
mensen,
die
we
in
die
rol
hebben
kunnen leren
van der Gaag
redactie
Adverteerders
kennen, komen we al tegen E-mailadres
in de beginperiode
van onze
heilsgeschiedenis, 13
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
waar
we Kaïn als landbouwer g.jong98@chello.nl
en zijn broer Abel als herder Vriend(inn)en
tegenkomen.
van het koor 92
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Maar om veeboer of gewassenteler
te kunnen zijn was er Passieve
wel grond
en ruimte 11
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
nodig.
Er werden daarom grenzen getrokken en territoria
afgebakend. En 13
Cees Sprangemeijer
Relaties
naarmate er meer mensen moesten worden gevoed, namen die gebieden vaak
in Bankrekeningen
omvang toe, of werden verdeeld
onder
hen, die er
van moesten
eten.
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31
59 Maar
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
ook
dat heeft
een eindigheid.
Op zeker moment werd het voor opgroeiende
E-mail-adresnoodzakelijk
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
individuen
om zich
een eigen plekje te zoeken en in te richten.

DIVERSEN:
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Zo kunnen we lezen, dat, nadat Noach met zijn gezin de ark op de Ararat verliet,
Lid bestuur
de mensen zich verspreidden over de aarde, om die te bewonen en te bewerken.
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Steeds verder trok men de wijde wereld in. Over steppen, door wouden en over
de bergen. Te voet of te paard, met sleden of met wagens, maar ook overMUZIEKCO
het
Dirigent
water werden steeds verder de grenzen verkend.
Musicaris
Om ondermeer tenslotte in de lage landen terecht te komen, waar de zeespiegel
Lid Muziekcomm
Muziekcomm
na de laatste ijstijd fors was gestegen en het water verder de deltaLidwas
Lid het
Muziekcomm
ingedrongen. Grote waterplassen en moerassen bedekten een flink deel van
Lid Muziekcomm
gebied achter de duinen en belemmerden een verder gaan. Terwijl de behoefte
ACTIVITEITE
daaraan wel bestond en van lieverlee zelfs groeide. Het is het moment waarop
Public Relations
het Amerikaanse gezegde zijn grond vindt, dat beweert dat God de aarde schiep,
Lief en Leed
Leden en vervan
maar de Hollanders Holland.

PUBLIC RE

GROEPSHO

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

DIVERSEN:

Website: www.c

KOORMEE

Wout Bodaan

EHBO en R
Voor zover ze over land waren gekomen, zullen de migranten van weleer
Arend de Haa
aanvankelijk genoegen hebben genomen met vestiging op de hogere gronden.
Wladi van Ho
Maar zij, die de zeeën bevoeren, verkenden ook de rivieren stroomopwaarts
Janen
Mooiman
schiepen hier en daar nederzettingen van waaruit ze omliggend land begonnen
Kees van der
te cultiveren. Met het voortdurend gevaar, om, hetzij door overvloedig
afkomend water, hetzij door vloed of springtij, te worden overstroomd. HetMEDEDELI
zal
PUBLICATI
duidelijk zijn dat men al gauw probeerde om zich hiertegen te beveiligen, door
MUZIEKST
de stromen de breidelen en te bannen naar ‘toegestane’ beddingen. Dijken
Cees Sprangem
werden aangelegd en kribben gebouwd om het water een vaste weg af te
dwingen. En wat later werden veel ‘lastige’ kronkelingen in de rivieren Bankrekening
min
E-mail-adres S
of meer recht getrokken. Normalisatie heet dat, naar de norm die de mens
E-mail-adres D
ook de rivieren is gaan opleggen. Sommige wateren werd hun vrije uitstroom
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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 der
(0180)om
31 33 22
afgenomen
door kanalisatie. Er werden
dammen
enBelsluizen gemaakt. Alles
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
het
woelen
der
baren
binnen
de
bedachte
perken
te
houden.
Want,
hoewel
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teunhet
Terlouw
tel.het
450 10 03
levend
in een waterrijke
omgeving, lijkt
toch zo te zijn dat de mensen
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

liefste hun voeten droog houden. En dat kan dan alleen maar door het water te
MUZIEKCOMMISSIE
bedwingen.
En dan wel zo, dat de kans op natte voeten steeds een beetje meer
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
afneemt.
Gewoon door het water te verdrijven
en het areaal aan droge grond
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
te
met het bijkomende voordeel
van het daarmee ook vergroten
Lid vergroten,
Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lanswonen en te werken en tel.
421 93 68
van
de omvang aan bebouwbare grond
om te
voor
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
gewenste
verhoging van de voedselproductie,
die daarmee gepaard kan gaan.
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
Een groeiende bevolking vraagt daar al gauw om.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
En
deRelations
oplossing?
molens, pompen
en heel veel mankracht.
Public
InternDijken,
en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Lief en Leed

Dick Paul

(0184) 699 110

Leden
vervangers
Wladi
van Holst en Rens Wildeman
In
eenen
nog
woeste, onontgonnen wereld,
zoals
de Hollandse rivierendelta indertijd moet
zijn geweest, dreigden er gewoonlijk allerlei
PUBLIC RELATION COMMISSIE
gevaren voor de mens, die er zijn toevlucht
Aad van der Wilt
421 94 54
zocht. Het dwong hem om maatregelen
Kees van der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
te nemen die hem zouden beschermen en
GROEPSHOOFDEN
zijn
veiligheid min of meer zouden moeten
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
waarborgen.
door
vervangerEnerzijds gebeurde datCees
Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
2e Tenoren
het
bouwen van versterkingen van allerlei
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
aard,
Baritonsal naar gelang er grondstoffen
Wladien
van Holst
tel. 842 28 58
materialen
voorhanden waren. Anderzijds
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassenmen er graag voor om ‘samen te Rien
Zorge en eigen kracht in de massa
tel. 421
koos
klonteren’
te 61 85
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
voelen. Door bij elkaar te gaan wonen en zo een groeiende en daarmee steeds
DIVERSEN:
sterkere gemeenschap te vormen. Op zichzelf een natuurlijke keuze, maar één
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
die zo ook weer zijn geëigende problemen kent. “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”
is KOORMEESTER
een bekend gezegde dat onderkent, dat het aantal meningen
bij problemen
AANTAL
LEDEN of 82
gevaren
over de
ongeveer
e
Wout Bodaan,
tel. te
420kiezen
38 79 oplossingen, handelwijze of voorzieningen,
1 Tenoren
8
Redactie
gelijk stelt aan het aantal mensen
dat
er
iets
over
te
zeggen
heeft
of
wil
zeggen.
e
Jan van Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
de Geus benoemde
456 14
18
Uitgangspunt
voor het vaakJohan
positief
‘poldermodel’,
waarin elke
Arend de Haan
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
mening kan worden
gewogen
of het draagvlak 29
Jan
Mooiman
421
26
91
Wladi van Holst
Bassen
12
kan verbreden,
Verspreiding
én Bezorging maar ook op getalskracht kan
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
worden
geëlimineerd.
Kees van der Gaag
E-mailadres
Adverteerders
In eenredactie
groeiende gemeenschap,
met een groei- 13
MEDEDELINGENBORD, johandegeus@upcmail.nl
end
aantal
meningen
en
belangen,
ontstaat
er 92
Vriend(inn)en
van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
al gauw een behoefte aan
ordening,
waarin 11
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
natuurlijke karakters zichRelaties
onderscheiden.
Cees Sprangemeijer
13
Sommigen nemen het voortouw, anderen verantwoordelijkheid
weernr.anderen
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575 /en
Postbank
165 31 59 kiezen
E-mail-adres Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
ervoor om hun belangen door anderen te
E-mail-adres Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
laten behartigen.

oCtaaf:

2

oCtaafmaart
maart2014
2020
oCtaaf

13

BESTUUR
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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

14

9-1-2018 9:44:49

oCtaafmaart
maart2014
2020
oCtaaf

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 vooral worden ontleend
(0180) 31 33 22
Er
ontstaat een een macht, waarvan de
eigenschappen
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
aan
de kracht waarmee
individuen zich
laten gelden.
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aadkunnen
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

In de vorm van gelijkheid kom je al gauw uit bij een democratie (de macht aan
MUZIEKCOMMISSIE
het
volk), maar we kennen een hele serie andere vormen, die de graad van de
Dirigent van de enkeling en de medezeggenschap
Arjan Breukhoven
tel. Uit
421 18 82
macht
voor het individu bepalen.
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
deze
brij ontwikkelden zich hiërarchieën,
gezagsverhoudingen,
die ten grondslag
Lid Muziekcommissie
Cees
Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie
tel. 421 93 68
kwamen
te liggen aan het ontstaanBoudewijn
van de Lans
adel en ‘overheden’ op allerlei
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420
niveaus.
Individuen, of groepen van mensen,
aan wie men gezag verleende
en 24 72
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
die men, al dan niet vrijwillig, privileges toekende. Vertegenwoordigers waaraan
ACTIVITEITENCOMMISSIE
en
waarvan
op één of andere Teun
manier
ging toevertrouwen en afhankelijk
Public
Relationsmen
Internzich
en Busvervoer
Terlouw
tel. 450 10 03
stellen.
Op maatschappelijk en sociaal,
want
Lief en Leed
Dickmaar
Paul ook op geestelijk terrein,(0184)
699 110
Leden en vervangers
Wladi
Holst van
en Rens
Wildeman
behalve
de adel ontwikkelden zich ook
devan
orden
geestelijken,
die zich in
kloostergemeenschappen groepeerden, hun eigen territorium vestigden en
vanuit abdijen de ontginning van bijvoorbeeld moerasgronden aanpakten.

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Aad van der Wilt

421 94 54

De belangrijkste zo ontstane groepen,
Kees van der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
de adel en de geestelijkheid, zouden van
GROEPSHOOFDEN
grote
invloed zijn op de ontwikkeling van
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
de lagevervanger
landen aan de zee. Niet alleen
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
tel. (06) 2280 1573
2e Tenoren
om
daarmee de eigen belangen en Rens
de Wildeman
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
toename
van eigen invloed en macht
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
te verzekeren,
de Paul
vervanger maar zeker ook om Dick
tel. (0184) 699 110
Bassen
tel. 421 61 85
belangen
te dienen van de bevolking,Rien
dieZorge
meer en meer van hen afhankelijk
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
werd en vooral om bestaanszekerheid en veiligheid vroeg. Een zekerheid en een
DIVERSEN:
veiligheid die op veel plaatsen werd belemmerd door dat vermaledijde water,
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
dat keer op keer voor problemen zorgde, maar ook het uitbreiden van bezit en
een
toenemende voedselbehoefte in de weg stond. Niet gek,
dat men
al vroeg 82
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
het
hoofd
braktel.
over
hoe dat ruim aanwezige water ekon worden geband
Wout
Bodaan,
420 de
38 vraag
79
1 Tenoren
8
en mogelijk zelfs kon worden Redactie
afgevoerd
e voor droge grond.
Jan
van Faassen om plaats
420te
32 maken
39
Tenoren
33
2
EHBO
en REANIMATIE
Johan de
Geus
456 14 18 in kleinere, handzamer
Om
dat probleem
aan te pakken
werden
de gebieden
Arend
de
Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
stukken opgedeeld
en omsloten
door aarden wallen,
Jan
Mooiman
421 26 91 terwijl, gelijk opgaand
Wladi van Holst
Bassenwater, zover af 12
daarmee,
technieken werden Verspreiding
ontwikkeld
om het nu ingesloten
én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
te Kees
voeren,
dat
de
bodem
voldoende
droog
kwam
te
liggen
om gecultiveerd te
van der Gaag
redactie overbleef voorAdverteerders
13
kunnen worden, maar er nog E-mailadres
wel voldoende
gewasbevloeiing.
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Met
wisselende successen, heelg.jong98@chello.nl
veel tegenslagen en te overwinnen
moeilijkheden,
Vriend(inn)en
van het koor 92
PUBLICATIES/NIEUWE
lukte het tenslotte en groeide jvanfaassen@upcmail.nl
langzaam het areaal aan bebouwbare
grond.
Passieve leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Cees Sprangemeijer
Relaties
13
In de loop der eeuwen is er zo achter de duinenrij een ‘lappendeken’ van
droogmakerijen
ontstaan,nr.die
tezamen/ Postbank
aansluiten
op31de
Bankrekeningen (of polders)ABN/AMRO
47.93.64.575
nr. 165
59 hogere
E-mail-adres
gebieden
en Secretariaat
de delta hebbenpostmaster@cmk-prinsalexander.nl
verkleind tot slechts een klein aantal gereguleerde
E-mail-adres Dirigent voor de arjan.breukhoven@filternet.nl
uitstroomopeningen
rivieren, die tenslotte toch hun water kwijt moeten.

oCtaaf:

2

oCtaafmaart
maart2014
2020
oCtaaf

15

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

De benaming polder, die als een algemene
aanduiding voor de droogmakerijen wordt
gebruikt, staat oorspronkelijk voor ‘aangeslibd
land’, dat, om veilig te kunnen gebruiken, werd
MUZIEKCO
omdijkt en wordt dus eigenlijk vaak onterecht
Dirigent
gebruikt. Maar goed, waar de volksmond kiest
Musicaris
ontstaat gewoonte en recht. En dus passen we
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
de duiding polder maar toe voor al die gebieden,
Lid Muziekcomm
die aan het water zijn ontworsteld. En dat zijn er
Lid Muziekcomm
vele, waaronder ook de Eendrachtspolder, even
ACTIVITEITE
ten noorden van Rotterdam, die in de tweede
Public Relations
helft van de 18e eeuw werd drooggemaakt.
Lief en Leed
Leden en vervan
Nu niet meer op of onder gezag van adel
of geestelijkheid, maar aangestuurd door
een ingestelde burgerlijke overheid, die organisatie- en beheereenheden als
PUBLIC RE
heemraadschappen en ambachten onder bestuur had gekregen. Met overigens
nog wel een dijkgraaf aan de spits van de gezagspiramide. Vanaf 1984 tot
1994 was bijvoorbeeld mevrouw Ir. J.M. Leemhuis-Stout, waarnaar het uit 2005
GROEPSHO
daterende moderne gemaal aan de Rotte is genoemd, (de eerste vrouwelijke)
1e Tenoren
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland.
vervange

2e Tenoren
vervange
In dat Hoogheemraadschap maakte
Baritons
de Eendrachtspolder ooit deel uit van vervange
een groot veengebied met het Bassen
dorp
vervange

Zevenhuizen min of meer als middelpunt.
DIVERSEN:
Deze plaats was via de Hennipsloot
Website: www.c
verbonden met de Rotte en over de
weg, via Zuideinde, met Nieuwerkerk
KOORMEE
aan den IJssel. Het lag op de grensWout
van Bodaan
2 veenpoldergebieden, de Catgespolder
EHBO en R
en, zuidelijk daarvan, de Swanlasche
Arend de Haa
polder. De inpoldering van deze gebieden werd opgepakt toen de streek
Wladi van Ho
zo’n beetje was uitgeveend. Een deel van de Swanlasche polder werd toen
Jan Mooiman
afgebakend, zuidelijk van de Hennipsloot, in het westen grenzend aan Kees
het van der
veenriviertje de Rotte en aan de oostkant begrensd door de veenweg Zuideinde.
MEDEDELI
Er werden molens gebouwd, soms in meergang, als het water over een te grote
PUBLICATI
hoogte moest worden opgevijzeld, of met schepraderen worden opgevoerd, om
MUZIEKST
dat met één molen af te kunnen. Dat gebeurde dan in etappes, per molen
Cees Sprangem
naar een steeds wat hoger niveau, tot het water in de boezemsloot kon worden
geloosd. Aan het Zuideinde zorgde zo zelfs een dubbele driegang (twee rijen
Bankrekening
S
van 3 opeenvolgende molens) voor de bemaling, met als ondersteuning E-mail-adres
een
E-mail-adres D
paar molens aan de Rotte, waarvan de Eendrachtsmolen, vroeger de Nieuwe
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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 Molen, als bovenmolen uit Evert-Jan
van dernog
Bel altijd een markant
(0180)
31 33 22
Gemeene
die periode,
punt
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
vormt
op
zijn
plekje
aan
de
Rottemeren.
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Een
bovenmolen
is hier trouwens een
molen die vanuit de boezem(sloot)
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

uitwatert.

MUZIEKCOMMISSIE

Dirigent
Breukhoven
tel. 421 18 82
Toen
met veel gekrakeel en HollandseArjan
zuinigheid
de polder in 1760 droogviel,
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
bleek
de kade aan het Zuideinde nog
niet
voldoende bestand tegen de
druk
Lid Muziekcommissie
Cees
Sprangemeijer
(06)
3026 7174
Lid brak
Muziekcommissie
Boudewijn
Lans en veel extra kosten, tel.
421 93 68
en
door. Het zorgde voor een jaar
vertraging
maar
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420
eindelijk
lag daar dan een polder, klaar
om voor de landbouw en veeteelt
in 24 72
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
gebruik te worden genomen.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Veel
zouden
een
aantal van onze
koorleden
hier hun bedrijf uitoefenen,
Public later
Relations
Intern en
Busvervoer
Teun
Terlouw
tel. 450 10 03
zoals
van Vliet en ons voormalig lidDick
CorPaul
Bos. Beiden hadden een deel van
Lief en Jo
Leed
(0184)de
699 110
Leden eninvervangers
Wladi
Holst
en vee
Rens te
Wildeman
polder
pacht of eigendom verkregen,
omvan
daar
hun
laten grazen en hun
gewassen te verbouwen, waarmee, zou je denken, er een soort eindstadium in
de gebiedsontwikkeling zou zijn bereikt.
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Deels was dat misschien ook wel zo, maar dan was er geen rekening mee
Aad van der Wilt
421 94 54
gehouden, dat er in de gang der dingen
altijd
van een cyclus442
lijkt02te
Kees
van iets
der Gaag
92bestaan,
en 06 4512 1811
die er voor zorgt, dat een ingezette cirkelgang zich op een goed moment weer
GROEPSHOOFDEN
wil
sluiten.
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
vervanger

Cees Sprangemeijer

tel. 450 16 98

Rens Wildeman
tel. (06) 2280 1573
2e Tenoren
Was
alle energie er tot dan toe in gelegen
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
om
het
natuurlijk
element
water
terug
te
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
dringen,
of mondjesmaat, al naar gelang
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
tel. 421 61 85
de
menselijke behoefte, toe te laten Rien
in Zorge
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
de streken, waar mensen zich een plekje
DIVERSEN:
om te wonen en te werken hadden
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
gedacht, bijna plotseling laat het water
weten
oude rechten op te willen eisen.
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
DeWout
zeespiegel
stijgt,
nemen in
e
Bodaan, tel.
420 38regens
79
1
Tenoren
8
Redactie
omvang, hevigheid en waterlast
Van
e
Jan toe.
van Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
enwordt
REANIMATIE
de Geus
456 14 18
deEHBO
rivieren
steeds meerJohan
capaciteit
Arend
de
Haan
Baritons
29
de Jong
844 81 10
gevraagd om het water uit de Annelies
bergen
snel genoeg
Jan
Mooiman
421af26te
91 voeren om geen gevaar
Wladi van Holst
opJan
teMooiman
leveren voor de bedijkte Verspreiding
omgeving.
Waar de mens totBassen
dan toe vooral in de 12
én Bezorging
Jan
Mooiman
421
26
91
aanval
de
beste
verdediging
zocht,
werd
hij
nu
steeds
meer
in de verdediging
Kees van der Gaag
E-mailadres redactie
Adverteerders
13
gedwongen.
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
Rivieren
traden steeds vaker g.jong98@chello.nl
en verder buiten hun oevers,
met hiervanen
Vriend(inn)en
hetdaar
koor 92
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
overstromingen en op een goed
(of kwaad) moment zelfs een
heuse
Passieve
ledenevacuatie 11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
totCees
gevolg.
Het gevaar van dijkverzakkingen nam toe en landerijen
kwamen in 13
Sprangemeijer
Relaties
de slechtste seizoenen al bijna weer onder water te staan. Het werd noodzakelijk
om
na te denken over de vraag
hoe we
in de polders
de voeten
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165 31nog
59 droog
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
zouden
kunnen
houden, terwijl
toch al dat meerdere water zou kunnen worden
E-mail-adres Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
verwerkt.

oCtaaf:

2

oCtaafmaart
maart2014
2020
oCtaaf

17

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

ACTIVITEITE

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

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

Ger de Jong
tel. 844 81 10
Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
Dick van der Poort
tel. 420 11 97
Evert-Jan
van der Bel
31 33 22
Dijkverzwaringen
behoorden tot(0180)
voor de
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
hand
liggende
maatregelen.
Daardoor
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Teunzouden
Terlouw waterstandverhogingen in
tel. 450
de 10 03
Johan de Geus
tel. 456 14 18

rivieren kunnen worden opgevangen.
Maar ook door- en uitstroomcapaciteit
Dirigent
Arjaneiste
Breukhoven
tel. 421 18 82
vergroting, terwijl tegelijkertijd
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
uitstroom naar zee te maken(06)
kreeg
Lid Muziekcommissie
Ceesde
Sprangemeijer
3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
421 93 68
met Lans
verhoogde weerstand doortel.een
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
tel. 420 24 72
stijgend waterpeil. Juist dit gegeven
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
vroeg om beheersing door vertraagde
ACTIVITEITENCOMMISSIE
bij toenemend wateraanbod
Public Relations Intern en Busvervoer
Teunuitstroom
Terlouw
tel. 450 10 03
leverde daarin een tegenstrijdigheid
Lief en Leed
Dicken
Paul
(0184) 699 110
Leden
en vervangers
Wladitijdelijk
van Holstmoeten
en Rens Wildeman
op.
Eigenlijk
zou je het surplus aan water
kunnen opbergen om
het later, als de druk lager is, alsnog geleidelijk te kunnen afvoeren, zo werd op
zeker ogenblik bedacht.
PUBLIC RELATION COMMISSIE
Waterbergplaatsen werden ontwikkeld. Hier en daar werden stukken grond weer
Aad van der Wilt
421 94 54
aan het water prijs gegeven, maar ook
werden
aangewezen,
om,
als 1811
Kees
van der gebieden
Gaag
442 02 92 en
06 4512
het nodig zou zijn, als overloopgebied en tijdelijke ‘opslag’ van watermassa te
GROEPSHOOFDEN
dienen.
aangelegd. In de Eendrachtspolder
1e TenorenEén van die gebieden is hier dichtbij
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
(of Eendragtspolder
met
een
‘g’,
zoals
we
hem
tegenwoordig ook aangeduid
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens
Wildeman
(06)een
2280 1573
2e Tenoren Een in de polder afgescheiden
vinden).
bekken
van 300 hectare groottel.
met
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
capaciteit
van
4
miljoen
kubieke
meters,
dat
ligt
uitstrekt
onder
de
aanvliegroute
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
van hetvervanger
Rotterdamse vliegveld Zestienhoven,
Dick Paul of, zoals dat, met internationale
tel. (0184) 699 110
Bassen
ZorgeAirport, heet.
tel. 421 61 85
ambitie,
tegenwoordig Rotterdam-TheRien
Hague

MUZIEKCOMMISSIE

vervanger

Dirk Vrijenhoek

tel. 420 12 25

DIVERSEN:

Om het bekken te kunnen realiseren
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
als waterbergplaats moest gecultiveerd
land
beschikbaar komen. Voor vee of
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
akkerbouw
wastel.
er420
binnen
e
Wout Bodaan,
38 79de nieuw aan
1
Tenoren
8
Redactie
te leggen bekkendijken geen
plaats
e
Jan van
Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO
enhet
REANIMATIE
de Geus
456 14 18
meer.
Voor
algemeen belangJohan
hebben
Arend
de
Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
de landbouwbedrijven, die hier
grond
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen
12
bezaten
of pachten, een deel Verspreiding
daarvan én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
moeten
inleveren.
Voor
veel
van
hen
Kees van der Gaag
E-mailadres
Adverteerders
13
denkelijk een persoonlijk drama,
dat redactie
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
heel
veel heeft gevraagd van
hun
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
incasserings- en aanpassingsvermogen.
Passieve
leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Voor
sommigen,
betekend dat ze hun 13
Cees
Sprangemeijerwaaronder ook leden van ons koor, heeft hetRelaties
bedrijf gedeeltelijk of zelfs helemaal moesten opgeven. De polder en hun leven
veranderde
er drastisch door.ABN/AMRO
Maar de strijd
is gestreden.
Hún nr.
strijd,
om
Bankrekeningen
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
165 31
59die met
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
het
water te kunnen
blijven voeren.
Want dat water blijft komen. En vult de ruimte
E-mail-adres
Dirigentvan de waterwegen.
arjan.breukhoven@filternet.nl
binnen
de boorden
Tot overstromens toe.
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
In noordelijke richting wandelend langs de Rotte, genietend van de Musicaris
wijde
Lid bestuur
omgeving, de hoge luchten en de indrukwekkende wolkenschilderingen, Vertegenwoordi
maar
Vertegenwoordi
nu en dan in de rust gestoord door een enkel overkomend vliegtuig, kun
je
Vertegenwoordi

opeens een kunstwerk ontwaren, dat als aflaat voor de Rotte is geconstrueerd.
MUZIEKCO
Nu geen papieren brief, zoals ooit ene Tetzel tot zieleheil van de gelovige mens
Dirigent
verkocht, maar een inrichting, waardoor, bij wateroverlast in het veenriviertje,
Musicaris
automatisch kleppen worden geopend, waardoor overschot aan water
Lid het
Muziekcomm
Lid Muziekcomm
achterliggende bekken instroomt.

Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Om tijdelijk te worden opgeborgen, tot de situatie het toelaat om de geborgen
ACTIVITEITE
massa, via een uitlaat met een capaciteit van 135 m3 water per minuut,Public
weerRelations
weg te pompen naar boezem, rivier en zee.
Lief en Leed
Leden
Tussen af- en uitlaat heeft het water dan een bijzonder gebied bedekt.
Eenen vervan
gebied dat zich er op voorstaat onze grootste waterberging te zijn en zoiets als
een compromis is op basis van toegeeflijkheid aan de druk van de waterdreiging.
PUBLIC RE
Maar tegelijk ook, naar de huidige inzichten, een noodzakelijke maatregel om
nu en in de toekomst in ons randstadgewest droge voeten te kunnen houden.

GROEPSHO

Het gedeelte van de Eendragtspolder dat, ten koste van goede landbouwgrond,
1e Tenoren
voor deze functie is ingericht, is daarvoor min of meer als verzekering bedoeld. vervange
Tenoren
Je regelt het, maar hoopt hem nooit nodig te hebben. En de Hollander zou2egeen
Hollander zijn, als hij ook hier niet zou proberen om van twee walletjes teBaritons
eten. vervange
Want wat als je de berging langere tijd niet nodig hebt? Het zou toch zonde vervange
Bassen
zijn om het dan maar braak te laten liggen? Boeren en bouwen is te onzeker
vervange
en moet je dus niet willen. Maar wat dan? Het is immers bedoeld om onder te
DIVERSEN:
lopen als het nodig is? Al weet niemand hoe vaak dat zal gebeuren, of wanneer.
Website: www.c
Dat moet dus te allen tijde kunnen…

KOORMEE

Een meervoudig nut werd bedacht, waarbij het één, rekening houdend Wout
met Bodaan
het ander, goed kan worden gecombineerd. Met een beetje hulp en door het
verder zijn gang maar te laten gaan, zijn er rietlandjes ontstaan en is EHBO
een en R
Arend
deel geschikt gemaakt voor iets van natuurherstel, waarin flora en fauna de de Haa
Wladi van Ho
vrije hand kunnen hebben. Maar daarnaast leent het gebied zich ook goed voor
Jan Mooiman
wandelend of fietsend recreëren. Toch wordt misschien wel de belangrijkste Kees
plek van der
ingenomen door een bijzondere sportaccommodatie: de internationale roeibaan
‘Willem-Alexander Baan’, die zich in het bekken over 2 kilometer uitstrekt MEDEDELI
met
PUBLICATI
zijn 8 wedstrijdbanen, camerakade en tijdmeethutten.

MUZIEKST

Cees Sprangem

Alles met elkaar vormt de waterberging, zolang er geen aflaat wordt gevraagd,
een bijzondere combinatie van natuur, sport en recreatie, waarin het goed
Bankrekening
E-mail-adres S
toeven is.
D
Natuurlijk, de landbouwer van weleer zal er met zijn herinneringen en E-mail-adres
met
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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
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

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

Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

gemengde
gevoelens
met een beetje
e
Wout Bodaan,
tel. 420 38over
79 uitkijken. Maar misschien ook 1wel
Tenoren
trots. En stiekem hopen dat hijRedactie
niet
voor
niets
‘geofferd’
heeft.
Hij
zal hopen, dat
e
Jan van Faassen
420 32 39
2 Tenoren
EHBO
en tijd,
REANIMATIE
Johan
de Geushet noodzakelijk
456 14 18 maakt, het water ‘zijn’
van
tijd tot
als de overlast
ervan
Arendinvloeit
de Haan en weer wordt Annelies
Baritonskunnen – nou
de Jong
844 81 10
polder
ontpompt.
Hij zal weten
te hebben
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
ja,Jan
moeten
– bijdragen aan deVerspreiding
waterveiligheid
van heel veelBassen
mensen, die zich in
én Bezorging
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
deKees
loopvan
der
tijden
in
de
Hollandse
delta
hebben
gevestigd.
der Gaag
E-mailadres redactie
Adverteerders
johandegeus@upcmail.nl
HijMEDEDELINGENBORD,
zal misschien denken aan g.jong98@chello.nl
de steeds vaker voorkomende
extremevan
regenval
Vriend(inn)en
het koor
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
en aan de bergen, waar massa’s
sneeuw de wintersporterPassieve
gerieven
en plezier
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
schenken,
maar waar vandaan het smeltwater zich wetmatig
een weg naar zee
Cees Sprangemeijer
Relaties
zal zoeken. Ook hij zal dan wellicht aan bergen denken. Maar dan aan dat stukje
polder
dat tijdelijk zal zijn ondergelopen.
Zijn polder./ Postbank
De Eendrachtspolder.
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575
nr. 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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82
8
33
29
12
13
92
11
13

Industrieweg 52 - 2651 BD Berkel en Rodenrijs
Cornelis, onze
Chinees hee�
adverten�e.
Gaarne
plaatsen.
Telefoon
010een-vernieuwde
511 53 22
0f 010
- 418
07 94

AUTOMOBIELEN
AUTOHANDEL

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

Chinees Specialiteiten Restaurant

DE GOUDEN OCEAAN
Catering vanaf 15 personen, € 10,90 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

25

vervange
2e Tenoren
Hesseplaats 51 | 3069 EA | Rotterdam |
vervange
Tel.: 010 4204433 | info@kostasdegriek.nl
Baritons
vervange
Bassen
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 22

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

oCtaafmaart
maart2014
2020
oCtaaf

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

Workshop stemtechniek

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 vanwerd
der Bel aangekondigd dat
(0180)er
31 33 22
Enige tijd geleden
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
op
zaterdag
1
februari
een
zangtraining
voor
de
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger activiteitencommissie
Teungeregeld.
Terlouw
tel. 450 10 03
koorleden was
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

MUZIEKCOMMISSIE Zoals jullie weten (tenminste als je altijd de oCtaaf

Dirigent
Arjan
tel. 421 18 82
goed leest) heb
ik Breukhoven
enige jaren, in Dwingeloo (provincie
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
Drenthe) op een
gezeten. Zie de oCtaaf
Lid Muziekcommissie
Ceeszangkoor
Sprangemeijer
(06)van
3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijn
Lans 2020. Ook op dat koortel.heb
421 93 68
november 2018
en februari
Lid Muziekcommissie
Ad een
Kip zangtraining meegemaakt, waar
tel. 420
ik een paar keer
ik 24 72
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85

maar bar weinig van heb opgestoken.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Het
enige
wat
mij
van
deze
zangtrainingen
is bijgebleven:
Public Relations Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
1)
het opkomen bij een uitvoering
niet zwaaien naar bekenden
in 699 110
Lief Bij
en Leed
Dick Paul
(0184)
Leden
vervangers
Wladi van Holst en Rens Wildeman
deenzaal;
2) Altijd vanuit de buik ademhalen.

PUBLIC RELATION COMMISSIE

Ik liep bij het opkomen altijd al gedisciplineerd, zonder te zwaaien, naar mijn
Aad van der Wilt
421 94 54
plaats op het podium, en het op deKees
juiste
manier
van der
Gaag ademhalen
442 was
02 92 mij
en 06nog
4512 1811
bijgebleven van een eerdere training,
GROEPSHOOFDEN
Meer
trainingen droegen dus niet echtJan
bijSchoenmaker
tot een betere zangkwaliteit,tel.
vandaar
1e Tenoren
(06) 2660 6415
dat ik niet
van
plan
was
voor
nog
een
training
op
1
februari
van
10.00
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. tot
450 16 98
Rens
Wildeman
tel. (06)
2280 1573
2e Tenoren
16.00
uur mijn zaterdag op te offeren.
Echter,
de vooraankondiging van
Arjan,
vervanger
Boudewijn Lans
421 93 68
waarop
Harjo
de zangpedagoog, tel.
werd
Baritons enthousiast en veelbelovend Wladi
vanPasveer,
Holst
tel.
842 28 58
beschreven,
dacht ik vooruit dan maar,
zingen,
vervanger
Dickper
Paulslot van rekening samentel.
(0184) 699 110
Bassen trainen.
Rien Zorge
tel. 421 61 85
samen
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
Dus al mijn afspraken van zaterdag 1 februari heb ik afgezegd. En ik moet
DIVERSEN:
zeggen, Arjan heeft niets te veel gezegd. Zonder uit de school te klappen, want
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
alles wat wij geleerd hebben op 1 februari is alleen voor eigen gebruik en
publiceren
is verboden! heeft best wel indruk op mij AANTAL
gemaakt.
Alles wat 82
KOORMEESTER
LEDEN
Harjo
leerde,
op 38
een79prettige energieke en duidelijke wijze,
zoals:
e
Woutons
Bodaan,
tel. 420
1 Tenoren
8
Redactie
- onderuit gezakt zitten;
e
Jan van Faassen
420 32 39
Tenoren
33
2
en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
- EHBO
dom kijken;
Arend
de
Haan hangen;
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
- in de ringen
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
12
- Jandaarna
voor de spiegel gaan
staan én
recht
op je tenen; Bassen
Verspreiding
Bezorging
Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
- Kees
diep
ademhalen;
van der Gaag
Adverteerders
13
- borstkas breed maken; E-mailadres redactie
johandegeus@upcmail.nl
- MEDEDELINGENBORD,
adamsappel in de juiste positie
brengen;
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
- je hoofd in een bankschroef;
Passieve
leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
- Cees
arrogant
kijken;
Sprangemeijer
Relaties
13
- en je zelf wijs maken dat je een goede, ja zelfs de beste zanger bent, enz enz.
DitBankrekeningen
had zeker effect, want ABN/AMRO
toen bij het
oefenen het
geleerde
in 31
de59praktijk
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. 165
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
gebracht
werd,
was de verbetering
in het zingen goed hoorbaar.
Dirigent adviezen arjan.breukhoven@filternet.nl
Ik E-mail-adres
hoop alle goede
van Harjo te kunnen onthouden.

oCtaaf:
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BESTUUR

Gelukkig heeft Arjan veel aantekeningen
gemaakt, zodat hij elke keer op de repetitieavonden ons er aan kan herinneren hetgeen
Harjo ons geleerd heeft.
Ook het huiswerk dat Harjo ons heeft
meegegeven, geeft mij veel voldoening. Het
is beslist goed om het verstrekte huiswerk
regelmatig door te nemen en er naar te
handelen, want het heeft beslist een positief
effect op je zang-kwaliteit.
En ja, ik ben blij dat ik naar de zangtraining
ben gegaan.
Wout Brandenburg
(bariton)

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

Verslag No.: Weet Ik Veel…

GROEPSHO

1e Tenoren
vervange
In Mariupol (Oekraïne, de Zee2e Tenoren
van
Azov) is mijn steun en toeverlaat
1e vervange
Baritons
Stuurman Maksym met verlof gegaan. vervange
Bassen
Hij zat al 5 maanden aan boord,
dus
vervange

het werd hoog tijd, maar toch zag ik
hem met lede ogen gaan. Een DIVERSEN:
heel
Website: www.c
plezierige jongen om mee te werken,
heel kundig, spreekt heel goed Engels,
KOORMEE
intelligent, dat komt heel goed Wout
uit, Bodaan
want dat ben ik natuurlijk ook, niet
EHBO en R
waar, of is het niet waar? Hij luisterde
Arend de Haa
naar klassieke muziek, kortom de ideale schoonzoon…!
Wladi van Ho
Zijn opvolger Georgiy (vaste bijnaam Zhora (spreek uit: Zjora) is hierJan2e
Mooiman
Stuurman geweest en heeft promotie gemaakt. Is 36 jaar, een beetje oud voor
Kees van der
een 1e Stuurman, die zijn eerste reis als 1e Stuurman maakt. Hij is heel erg
MEDEDELI
lang 2e Stuurman geweest, geen goed teken. Dus geen hoogvlieger, derhalve
PUBLICATI
moet Ben zelf weer gaan nadenken. Zhora doet heel erg zijn best om het goed
MUZIEKST
te doen en dat betekent, dat hij alles aan mij vraagt en dat ben ik niet meer
Cees Sprangem
gewend, want tot op heden heb ik altijd met ervaren 1e Stuurlieden gevaren.
Zodra hij me ziet, heeft hij weer een vraag of een probleem. In het begin Bankrekening
heb
ik hem verteld, dat ik niet meer dan 10 vragen per dag aankon. Vreemd kijken,
E-mail-adres S
D
weer één zonder gevoel voor humor. Het is een grote vent, die dan naastE-mail-adres
mij
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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
(0180) 31 33 22
staat
te wiebelen (nervositeit?) en dan
denk van
ik: der
zal Bel
ik ook eens gaan wiebelen,
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
zie
je het voor PR
je?commissie
Kon mijn vorige Stuurman
goed Engels, met deze heb
ik 94 54
Vertegenwoordiger
Aad van der Wilt
tel. 421
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun
tel. 450 10 03
heel
veel moeite
om hem te verstaan.
HijTerlouw
heeft een voorkeur voor het woord
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

‘became’ (de verledentijd van het werkwoord to become).
HijMUZIEKCOMMISSIE
gebruikt ‘became’ voor veel werkwoorden en ik moet dus heel goed
Dirigent wat de zinsbouw is, om dan Arjan
Breukhoven
tel. 421
opletten
hieruit
op te maken welk werkwoord
hij 18 82
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
met
‘became’ bedoelt. Heel vermoeiend,
dat kan ik jullie verzekeren. Hij
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06)ziet
3026 7174
Lid Muziekcommissie
Boudewijnte
Lans
tel.het
421 93 68
overal
problemen, die ik weer niet probeer
zien. Ik heb gemerkt, dat
Lid Muziekcommissie
Ad Kip
420 24 72
rustgevend
werkt, door een aantal problemen
te negeren en bovendien tel.
moet
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
de volgende kapitein ook nog wat te doen hebben. Daarvoor is hij tenslotte
ACTIVITEITENCOMMISSIE
kapitein
geworden.
Public Relations
Intern en Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450 10 03
Ik
een kapitein, waar er maar weinig
Liefben
en Leed
Dick Paulvan zijn, daar zijn ze bij Abis,
(0184)de
699 110
Leden en vervangers
Wladi
van compliment
Holst en Rens Wildeman
rederij,
inmiddels ook wel achter. Maar
een
kwam er gisteren uit
de hoek van de Filipijnse jongens. Ze vonden, dat ik in mei niet met verlof
kon, ik moest maar net zo lang blijven als zij. Nou een groter compliment
PUBLIC RELATION COMMISSIE
kan ik niet krijgen. De Oekraïense machinist ziet er geregeld bizar uit. Een
Aad van der Wilt
421 94 54
guerrilla-vest met patroonzakjes en daaronder
en 1811
Kees van dereen
Gaagbloemen-Bermuda
442 02 92 short
en 06 4512
een zweetbandje op zijn hoofd. En eten dat hij kan, het is vreetselijk. Die vreet
GROEPSHOOFDEN
de
vloerbedekking nog op, als er nietsJanmeer
te eten is.
1e Tenoren
Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
Op zo’nvervanger
moment denk ik wel eens dat Cees
het wel
bijzonder is om met zulke idioten
Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens Wildeman
tel. (06)
2280 1573
2e Tenoren
rond
te varen. Zou ik soms zelf ook prettig
gestoord zijn? Dat moet wel
haast.
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
Het
bovenstaande
heeft
eigenlijk
niet
veel
te
maken
met
een
reisverhaal
dus
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
back tovervanger
the basis.
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen

vervanger

Rien Zorge
Dirk Vrijenhoek

Terug in de tijd - Ravenna – dag 3.

DIVERSEN:

Website: www.cmk-prinsalexander.nl

KOORMEESTER

Wout Bodaan, tel. 420 38 79

EHBO en REANIMATIE

tel. 421 61 85
tel. 420 12 25

Het is 08:00 ‘s morgens. De lading is
tel. 421 23 60
gelost, het ruim is gewassen en droog,
dus klaar voor de volgende
lading. Dat 82
AANTAL LEDEN
worden er zo’n 5400
e ton Distiller grain
1 Tenoren
8
Redactie
in Turkije. Vast
Jan van Faassen pellets voor
420 32Bandirma
39
33
2e Tenoren
Johan de Geus veevoer 456
14 18
voor
geiten en die gaan weer
Baritonsof zo, denk ik. 29
Annelies de Jong
844 81 10
Jan Mooiman in de Shoarma/Shaslick
421 26 91
Bassen ligt 800 meter 12
De volgende laadkade
Webmaster: Henk Roggeveen

oCtaaf:

Arend de Haan
Wladi van Holst
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan Mooiman
421 26 heen
91
verderop,
alleen
moet ik er achteruit
varen. Het is net als
Kees van der
Gaagom er te komen
redactie
Adverteerders
met een auto, vooruit is niet E-mailadres
zo moeilijk,
maar achteruit rijden
vergt toch wat
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
meer
stuurkunst, met een schip
is
dat
ook
zo.
Vriend(inn)en
van het koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
Nou
dat
was wel moeilijk vond de Havenmeester, zo’n man in
een mooi uniform,
Cees
Sprangemeijer
Relaties
dus ik moest maar sleepboten nemen, waarop mijn vraag of ze dan gratis
waren,
nee dus, nou dan ook
geen sleepboten.
In Finland
heb
met
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
nr. ik
165in31Turku
59
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
deE-mail-adres
‘Terschelling’
(net zo groot)
een kleine kilometer achteruit gevaren en dat
E-mail-adres
Dirigent
ging
ook goed,
dus waarom arjan.breukhoven@filternet.nl
hier niet!
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13
92
11
13

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
De loods (een aimabele man!), die
aan
Lid bestuur
boord kwam, vroeg voorzichtigVertegenwoordi
wat
Vertegenwoordi
mijn plan was (mijn faam was mij
al
Vertegenwoordi

vooruit gegaan: die kapitein, die geen
MUZIEKCO
sleepboten wilde).

Dirigent
Musicaris
Toen ik vertelde, dat ik achteruitLidging
Muziekcomm
Muziekcomm
varen en dat ik dat zelf ging Lid
doen,
Lid Het
Muziekcomm
klaarde zijn gezicht helemaal op.
Lid Muziekcomm

werd nog een vrolijke reis ook.
ACTIVITEITE
De Stuurman (Maksym) vond het Public
reuzeRelations
interessant en hem heb ik de trucjes
Lief en Leed
voor achteruitvaren uitgelegd. HijLeden
moeten vervan
tenslotte ook een keer kapitein worden.
‘s Middags had ik wat tijd voor mijzelf
PUBLIC RE
en ben ik weer naar Ravenna gefietst.
Vlak voor de stad heeft de agent
(vertegenwoordiger van de rederij) zijn
GROEPSHO
kantoor en ik had afgesproken, dat
ik
1e Tenoren
van zijn internet gebruik mocht maken. 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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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
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Public Relations Intern en Busvervoer

Teun Terlouw

tel. 450 10 03

Heb
ikLeed
mooi mijn mailbox kunnen opschonen
Lief en
Dick Paul en mijn bankrekeningen bekeken.
(0184) 699 110
Leden enofvervangers
Wladi
Holst enze
Rens
Kijken
Abis geld overgeboekt had en
datvan
hadden
zoWildeman
waar.
Nog lekker een beetje door het centrum gefietst en nog even langs het
mortuarium (een mooi wit gebouwtje) van Dante Alighieri gegaan.
PUBLIC
RELATION
Het
Inferno
kon ik nietCOMMISSIE
vinden. Jammer!! Ik vind Dante een mooie naam, alleen
Aad van di
derCatori,
Wilt
421 94 54
Dante ten Cate klinkt niet, misschien Dante
wel.
Kees van der
Gaag dat klinkt 442
02Je
92 ziet
en 06het,
4512 1811
onzin uitkramen, is helemaal geen kunst.
GROEPSHOOFDEN
Ine de stad wat kleine boodschapjes gedaan o.a. een dozijn (koelkast)magneten.
1 Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
De wanden
van mijn hut zijn van Chinees
pisbakkenijzer met een plastictel.
laag
vervanger
Cees Sprangemeijer
450 16 98
Rens Wildeman
tel. (06)met
2280 1573
2e Tenoren
er
over heen en al mijn notities blijven
perfect aan de wanden hangen
vervanger
Boudewijn
tel.het
421 93 68
de magneetjes.
Daarna op mijn gemak
naarLans
het schip teruggefietst, via
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
tankstation,
daar
de
nodige
choco-reepjes
gekocht.
Ik
kon
het
niet
laten.
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
421 61 85
Volgens
mij ben ik wat afgeslankt, door
al het trappenlopen, wat ik hiertel.aan
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
boord doe, dus kon het wel weer. De volgende ochtend zat de lading erin, loods
DIVERSEN:
besteld
en er van door. Over een sleepboot werd niet meer gesproken, zo’n
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
onverbeterlijke kapitein kan maar beter weg zijn, stel je voor dat hij anderen
op een idee brengt…
KOORMEESTER
AANTAL LEDEN
82
InWout
3 dagen
met
naar Bandirma
e
Bodaan,
tel.schitterend
420 38 79 mooi vaarweer via De Dardanellen
1
Tenoren
8
(in de Zee van Marmara - ffRedactie
googelen). Omdat420we
op weg
waren naar een
e
Jan van Faassen
32 39
Tenoren
33
2
EHBO
en REANIMATIE
Turkse
haven,
moest ik voor de
Dardanellen
een 456
Turkse
Johan
de Geus
14 18 loods nemen. Hij heeft
Arend
de om
Haansigaretten gevraagd,
Baritons
Annelies de
Jonghad hij toch
844 81 niet
10
niet
eens
(die
gekregen).
Als loods 29
Jan Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen gekregen. Die 12
heb
op een Turkse boot wel
eens een doos ‘Turkish Delight’
Verspreiding én Bezorging
Jan ik
Mooiman
doos
aan
Hester
–
mijn
dochter
meegegeven
om
te
trakteren
in haar groep
Jan
Mooiman
421
26
91
Kees van der Gaag
E-mailadres
van de basisschool. Hester kwam
heel redactie
erg boos op mij thuis,
want geen van de 13
Adverteerders
MEDEDELINGENBORD,
kinderen
vond het lekker. Dat johandegeus@upcmail.nl
was dus geen handige zet van
deze vader...!
Vriend(inn)en
van het koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Passieve
leden
11
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
BijCees
aankomst
Bandirma moesten
wij ten anker en dat vind
ik altijd erg fijn, 13
Sprangemeijer
Relaties
lekker rustig, kan ik dingen doen waar ik tijdens het varen niet aan toe kom en
dieBankrekeningen
ik dan buiten mijn wacht
moet doen.
Uiteindelijk
hebbennr.we
ten
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
/ Postbank
165531dagen
59
anker
gelegen
omdat de Turkse
ontvanger van de lading een bepaald veterinairE-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
certificaat
eiste
en de Italiaanse
verscheper (bleek later een Nederlandse firma
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BESTUUR

te zijn, snap je het nog?) vond dat het
niet nodig was. Dat ze daar 5 dagen
voor nodig hadden om eruit te komen,
vond ik erg fijn. Op die manier heb je
nog wat aan die ‘eikels’.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

MUZIEKCO

Dirigent
Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

In de tussentijd kwam de agent met
een bootje langszij samen met een
mevrouw van de douane, die perfect
Turks sprak, voor het papierwerk en
ACTIVITEITE
3 sloffen sigaretten. Zo de kop was
Public Relations
er af en de eerste cadeautjes weer
Lief en Leed
Leden en vervan
uitgedeeld. Het zouden er nog vele worden. Afijn na 5 dagen opeens haast,
haast naar binnen en dan laten ze je gewoon nog 2 uur buiten drijven. Laat
ze maar lekker buiten de EU blijven, begrijpen doen we ze toch niet. Ook in
PUBLIC RE
Bandirma waren 1 of 2 sleepboten verplicht, maar aangezien het schip een
boegschroef heeft, kon er met 1 volstaan worden.
Die is mooi meegevaren, want vastmaken,
GROEPSHO
dat doe ik niet, dan heb ik alleen 1maar
e
Tenoren
last van zo’n boot. Na afmeren kwam de vervange
2e Tenoren
scheepsagent weer aan boord, al weer
in
gezelschap van een mevrouw. Dit Baritons
keer vervange
geen douane mevrouw, maar een Bulgaarse vervange
mevrouw van een Turkse leerwinkel Bassen
(geen
vervange
leren pijpen), die zei dat ze Oekraïense
DIVERSEN:
was, nou mooi niet, want dan ben ik een
Website: www.c
Turkmeen of een Oezbeek. Nou die mevrouw
Dinges ging de volgende dag met mij naar de supermarkt voor groenten/fruit
KOORMEE
en een nieuwe stofzuiger en uiteraard aansluitend naar de leerwinkel natuurlijk.
Wout Bodaan
Dat kwam mooi uit, want ik wilde toch nog een kort leren jack hebben. Dat
EHBO en R
mevrouw Dinges meeging was wel makkelijk, want zij betaalde de supermarkt
Arend de Haa
rekening en ik kon buiten bij een ATM bijna het gepaste bedrag uit de muur (nou
Wladi van Ho
ja, kast) halen. De rest van de Turkse lira’s bij het bedrag van het jack (meteen
Jan Mooiman
eentje naar mijn smaak gevonden) en geen lira’s meer over, want wat doe
je van der
Kees
daarmee in Nederland, hooguit naar de Turkse bakker voor wat baklava!

MEDEDELI
PUBLICATI
‘s Avonds belde de agent met de mededeling, dat ik de rederij en de
MUZIEKST

scheepsverzekeraar moest bellen, omdat de ladingontvanger beslag Cees
ging Sprangem
leggen op het schip, want hij had te weinig lading ontvangen. Ze zouden met
lossen stoppen en de volgende ochtend zou de gang naar de Rechtbank Bankrekening
zijn,
S
om beslag te leggen. Ik kan niet zeggen, dat ik hier niets mee maak. EenE-mail-adres
uur
E-mail-adres D
later ging het lossen gewoon verder, want de ontvanger had zich toch maar
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Voorzitter
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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
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

bedacht. Jammer, dat wel natuurlijk! Uiteindelijk kwam hij 3 ton te kort en dat
GROEPSHOOFDEN
is
op een partij van 5100 ton een zeer
1e Tenoren
Janacceptabel
Schoenmaker tekort. Toen duurdetel.het
(06)nog
2660 6415
uren voor
alle
papieren
weer
geregeld
waren
en
ik
weer
100
handtekeningen
en 16 98
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450
Rens Uiteraard
Wildeman was het weer midden
tel. (06)
2e Tenoren
scheepsstempels
op papier gedrukt had.
in 2280
de 1573
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
nacht.
Voordeel
wel
van
deze
haventjes
is,
dat
uitvaren
nog
geen
10
minuten
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
duurt. Inmiddels
hadden we op het laatste
moment nieuwe reisorders tel.
gekregen
vervanger
Dick Paul
(0184) 699 110
Bassen(de schrik van iedere kapitein) deRien
Zorge
421 61 85
naar
Oekraïense
haven Mariupol. Volgenstel.
mijn
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
Oekraïense bemanningsleden de meest slechte haven van de gehele Oekraïne.
DIVERSEN:
Hoe was het ook alweer: ‘Hij die reist, kan veel verhalen’.
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

Webmaster: Henk Roggeveen

tel. 421 23 60

In het donker door deAANTAL
Bosporus
gevaren,
LEDEN
oCtaaf:
wel jammer, want met daglicht ziet het
1 Tenoren
e

Redactie
er toch anders
met loods,
Jan van Faassen
420 32uit.
39 Wederom
2e Tenoren
Johan de Geus
456 14 18 uit een Turkse haven.
want we kwamen
Baritons
Annelies de Jong
844 81 10
Ze noemen 421
zich
loods,
maar ze zijn een
Jan Mooiman
26 91
Bassen
aanfluiting
Verspreiding
én Bezorgingvan het mooie beroep, dat ik
Jan Mooiman
421 26 91 heb. Ik heb hem een
25 jaar uitgeoefend
E-mailadres
redactie
Adverteerders
paar
keer moeten corrigeren
en vervolgens
johandegeus@upcmail.nl
maar
verteld,
dat
ik
25
jaar
loods
ben
Vriend(inn)en
van het koor
g.jong98@chello.nl
jvanfaassen@upcmail.nl
geweest in RotterdamPassieve
en datleden
ik van hem
j.mooiman3@upcmail.nl

verwachtte,
dat hij zijn best ging doen. Toen ging het opeens
een stuk beter!
Cees Sprangemeijer
Relaties
Het ga jullie allen goed.
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
Your
friendly
captain,
E-mail-adres
Dirigent
arjan.breukhoven@filternet.nl
Ben
(Master&
Commander)
In het Kroatisch: Zapovjednik.
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
“De jongens en meisjes die in mei de Eerste
Lid bestuur
Heilige Communie doen, mogen nu met
de
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
leidsters meegaan naar de kindernevendienst.”
Vertegenwoordi

Met deze opmerking besloot de pastoor van de
MUZIEKCO
Kralingse Lambertuskerk op zondagochtend
Dirigent
zijn welkomstwoord. Direct moest ik terugMusicaris
denken aan mijn eigen voorbereiding Lid
– Muziekcomm
67
Lid Muziekcomm
jaar geleden - op die belangrijke stap. Sinds
Lid Muziekcomm
die tijd is er erg veel veranderd in de RoomsLid Muziekcomm
Katholieke Kerk. Tijdens de hele misviering
ACTIVITEITE
dwaalden mijn gedachten voortdurend af;
deRelations
Public
ene jeugdherinnering na de andere kwam Lief
weer
en Leed
Leden en vervan
bovendrijven.

Als 6-jarige moest je vroeger naar de eerste klas van de lagere ‘jongensschool’,
PUBLIC RE
zoals dat toen heette. Mijn ouders waren erg benieuwd – vertelden ze later hoe dat zou gaan, want op de kleuterschool viel ik ’s middags geregeld met mijn
hoofd op het tafeltje in slaap. “Houdt u Petertje ’s middags maar thuis!” was het
GROEPSHO
advies van de non aan mijn ouders. Wonder boven wonder bleef op de 1’grote
e
Tenoren
school’ een dergelijk advies uit. Ik had het er schijnbaar erg naar mijn zin en ik vervange
2e Tenoren
vond het programma daar kennelijk minder slaapverwekkend.
Baritons

Godsdienstige vorming

Gelijk met het zetten van de eerste
stappen op het gebied van het leren
lezen, schrijven en rekenen werd ook
een begin gemaakt met de godsdienstige
vorming. Later bleek dat ik daar de
hoogste cijfers voor behaalde. Na de
kerstvakantie werd in de klas door de juf
het bezoek aangekondigd van kapelaan
Jansen van de parochie. Iedereen ging
netjes naast de bank staan toen hij vergezeld van een non met zo’n grote
kap op - binnenkwam. Het was niet die
non van de ‘kakschool’ maar eentje van
de ‘meidenschool’. In die tijd was er een
strikte scheiding tussen de jongens en
de meisjes. “Beste jongens”, stak de
kapelaan van wal, “weten jullie welk
feest wij gaan vieren in mei?” Heel wat
vingers schoten omhoog;
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vervange

vervange

vervange
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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

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-JanAntwoorden
van der Bel
(0180)
31 33 22
je
mocht beslist niet zomaar gaan roepen.
als: “Dan is mijn
oma
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
jarig”
of
“Wij
krijgen
dan
een
nieuw
broertje
of
zusje”
en
“Dan
moet
mijn
tante
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teunniet
Terlouw
trouwen,
want anders
past de trouwjurk
meer!” waren allemaal fout. tel. 450 10 03
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

“Nee! Ik zal het verklappen”, kapte hij de enthousiaste mededelingen af.
MUZIEKCOMMISSIE
“Op
Hemelvaartsdag in mei gaan jullie voor het eerst de Heilige Communie
Dirigent
ArjanikBreukhoven
421 18 82
ontvangen.
In de komende weken kom
iedere vrijdagmiddag hier bij tel.
jullie
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
in
klas om jullie er veel over te vertellen.
Zuster Maria Dolorosa gaat (06)
iedere
Lidde
Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
3026 7174
Lid Muziekcommissie met jullie oefenen in
Boudewijn
Lans
tel. 421 93 68
woensdagmiddag
de meisjesschool
en in de kerk.” Kees,
Lid Muziekcommissie
Kip
420 24 72
die
vanwege zijn grootte en omvangAdhelemaal
achteraan moest zitten,tel.
stak
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
meteen zijn vinger op. “Meneer Kap’lahan, da kakakan nie”, stotterde hij wat
ACTIVITEITENCOMMISSIE
zenuwachtig,
“want
dan hebben wij ahahahltijd
altijd
Public Relations Intern
en Busvervoer
Teun Terlouw vrij en dan moehoet ik tel.
450 10 03
helpen
bij mijn opa op de boehoerderij!”
sprak
Lief en Leed
Dick“Komt
Paul allemaal goed, mijn zoon,(0184)
699 110
Leden
en vervangers
Wladi
van opa
Holstbespreken.”
en Rens Wildeman
de
kapelaan
zalvend. Ik ga dat wel met
jouw

De tas van zuster Maria
PUBLIC RELATION COMMISSIE

Wij waren allemaal eigenlijk wel nieuwsgierig wat er in
Aad van der Wilt
421 94 54
die grote zwarte tas van zuster Maria
zat.
zou er
Kees
van “Wat
der Gaag
442 02 92 en 06 4512 1811
in die tas kunnen zitten?”, vroeg de kapelaan eindelijk.
GROEPSHOOFDEN
Dikke
Kees hoopte natuurlijk op snoepjes,
maar dat
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
tel. (06) 2660 6415
durfde hij
niet
te
zeggen.
De
kapelaan
haalde
er
een mooi
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens
Wildeman
tel. (06) 2280 1573
2e Tenoren doosje uit. “Hier zit een hostie
glimmend
in,
zoals jullie die
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
op
Hemelvaartsdag
voor de eerste keer
gaan
Baritons
Wladi
van ontvangen.
Holst
tel. 842 28 58
Ook heb
ik een paar mooie boeken meegebracht:
‘Laat
vervanger
Dick Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zorge
tel. 421 61 85
de
kleinen tot mij komen’ en ‘Het Prentenboek
van de
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
Kinderbiecht’. Wie weet wat biechten is?” Nadat het even
DIVERSEN:
stil bleef, kwam er toch een vinger. Heel voorzichtigjes
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
vertelde Kas dat zijn mam en pap weleens gingen biechten in zo’n hokje bij
meneer
Pastoor in de kerk. “En wat gaan ze daar dan doen?”,
was de
volgende 82
KOORMEESTER
AANTAL
LEDEN
vraag.
weet
ik niet,
vlug. “Nou, daar
e
Wout “Dat
Bodaan,
tel. 420
38 79dat zeggen ze nooit”, antwoordde 1Kas
Tenoren
8
Redactie
gaan zuster Maria en ik jullie van
e
Jan vanalles
Faassenover vertellen.”
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus
456 14 18
Arend de Haan
Baritons
29
de Jong
844 81 10
Feest Annelies
Jan
Mooiman
421 26 91
Wladi van Holst
Bassen
Zoals beloofd,
stond
kapelaan Jansen
de vrijdag daarna 12
Verspreiding
én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
weer
in
onze
klas.
“Wie
van
jullie
heeft
al snel een feest?
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
Jan, jij stak
je vinger
het eerst op, zeg het
maar!” “Volgende 13
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
week vrijdag
zijn
mijn
opa
en
oma
50
jaar getrouwd!”
Vriend(inn)en
van het koor 92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
“Zo, dat jvanfaassen@upcmail.nl
is groot feest. Als je die ochtend
wakker
wordt, 11
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
wat moet je dan eerst doen?” “Nou Relaties
dan stopt ons mam 13
Cees Sprangemeijer
mijn broertjes en zusjes en mij eerst in de teil.” “Allemaal
tegelijk?”
wilde de
kapelaan / verontrust
weten.
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575
Postbank nr. 165
31 59 Grote
natuurlijk. ”Nee hoor, eerst mijn oudste zus en
E-mail-adres Secretariaathilariteitpostmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres Dirigent dan steeds
arjan.breukhoven@filternet.nl
kleinere kinderen. Daarna gaan we eten en dan
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
pas mogen we onze zondagse kleren en mooie schoenen aan!” “Heel goed,
heel
Lid bestuur
goed. Ik zal jullie eens wat gaan vertellen over dopen, want dat is eigenlijk
ook
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
een soort schoonwassen.”
Vertegenwoordi

De biechtstoel

MUZIEKCO

De week daarna, ook weer klokslag drieDirigent
uur,
Musicaris
was kapelaan Jansen er weer. “Ik heb dat mooie
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
prentenboek van de kinderbiecht meegebracht.
Lid dat
Muziekcomm
Heeft iemand van jullie weleens stiekem achter
Lid Muziekcomm
gordijntje van de biechtstoel gekeken?” Niemand stak
ACTIVITEITE
natuurlijk zijn vinger op. “Ook al is het daar donker,
Public Relations
het is helemaal niet eng hoor. Pastoor Juffermans
ofLeed
Lief en
ikzelf zit dan aan de ene kant van een raampje Leden
en deen vervan
grote mensen – één voor één – aan de andere kant.
Zij komen dan vertellen wat ze niet zo goed gedaan
PUBLIC RE
hebben, bijvoorbeeld als ze met water de vervelende
poes van de buren weggejaagd hebben of andere dingen die niet mogen. Die
grote mensen vragen dan om vergeving van hun zonden, want zo noemen ze
GROEPSHO
dat. Ik zal jullie eerst een mooi verhaal voorlezen over twee kinderen die1egaan
Tenoren
biechten:
vervange
2e Tenoren
‘Ik bedenk eerst al wat ik misdeed; de boze woorden die ik zei …, de jokkentjes
… en de plagerij. Ik zorg dat ik niets vergeet. Dan denk ik met smart aan
al vervange
Baritons
wat Jezus voor mij leed, zodat ik berouw voel in mijn hart. Ik ga de biechtstoel vervange
Bassen
in en kniel. Ik zeg de priester al mijn kwaad en Onze Lieve Heer vergeeft
mij
vervange
inderdaad. En maakt mijn ziel weer blank en schoon.’
DIVERSEN:
Biechten is dus ook een soort schoonwassen: het reinigen van je ziel. Ik heb daar
Website: www.c
een mooi plaatje van in dit boek. Na de biecht is Jezus weer helemaal blij met
jou. Ook jouw engelbewaarder probeert je te beschermen tegen nieuwe fouten.”
KOORMEE
Wout Bodaan

Oefenen

“Volgende week woensdag gaat zuster Maria
met jullie naar de kerk om het biechten te
oefenen. Wat kun je nu al bedenken om
dan te biechten?” Nadat het even stil was,
meldde dikke Kees zich. “Ik heheb wel
eeheens een koehoekie gepahakt zohonder te
vrahagen!” “Eén keertje maar?”, plaagde de
kapelaan. Anton bekende dat hij Kees weleens
uitgescholden had voor dikzak en Dik Trom.
“Als je dan al je stoute dingen, bijvoorbeeld
stout geweest tegen Pa en Moe of op school of
op straat, gebiecht hebt, zegt de priester: ‘Bid
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zonden in absolutie en de zegen; al je zonden zijn dan weggewassen en je kunt
MUZIEKCOMMISSIE
met
een schone ziel je Communie-feest gaan vieren.”
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PUBLIC RELATION COMMISSIE
linkerkant van de kerk. In de kerk mag
Aad van der Wilt
421 94 54
je niet praten. Ook niet als Zuster Maria
Immaculata
biechtstoelen
op 1811
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van der Gaag en ik in de 442
02 92 en 06 4512
de plaats van de priester gaan zitten. Pas als jullie één voor één in de biechtstoel
GROEPSHOOFDEN
komen
oefenen, mag je zachtjes vertellen
welke zonden weggewassen
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tel.moeten
(06) 2660 6415
worden!”,
klonk
het
streng
en
plechtig.
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450 16 98
Rens
Wildeman
(06)veel
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2e Tenoren
Joost
was blij dat hij de avond daarvoor
een
paar tips had gekregen vantel.
zijn
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
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–
uit
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vorige
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halfbroer
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“Je
moet
zeggen
dat
je
overspel
hebt
Baritons
Wladi van Holst
tel. 842 28 58
gedaan!”
Joost dacht dat betekende: oneerlijk
met
Arie.
vervanger
Dick Paul geknikkerd bij het spel tel.
(0184)
699 110
Bassenhij dat ‘biechtte’ bij de zuster bleef Rien
Zorge even stil achter het tralieraampje.
tel. 421 61 85
Toen
het eerst
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
“Wat bedoel je daar mee, Joost?”, wilde ze zenuwachtig weten. Joost vertelde over
DIVERSEN:
zijn oneerlijke knikkerspel. Opgelucht antwoordde ze: “Dat is niet zo mooi, maar
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
het is gelukkig ook niet zo erg als ik eerst dacht! Volgende week als je bij mijnheer
Pastoor
écht gaat biechten, moet je dat maar niet zeggen!” AANTAL LEDEN
KOORMEESTER
82
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1eTenoren
8
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Redactie
Luister!
Jan van Faassen
EHBO
en
REANIMATIE
Johangeweest
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Nadat alle kinderen aan de beurt
Arend
de
Haan
Annelies de Jong
waren en hun penitentie knielend
gebeden
Jan
Mooiman
Wladi van Holst
hadden,
maakte ‘Moeder Overste’,
zoals de
Verspreiding
én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
oudere
halfbroer
van
Joost
haar
spottend
Kees van der Gaag
redactie
genoemd had, een knippend E-mailadres
geluid met
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
haar
vingers. “Jongens en meisjes,
luister
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
naar mijn gedicht.
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
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2e Tenoren
Baritons
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33
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Adverteerders
Vriend(inn)en van het koor
Passieve leden
Relaties

13
92
11
13

421 26 91

‘Want
ik ga tot mijnen Heer,
Cees eer
Sprangemeijer
die mijne spijs wil zijn,
moet
toch mijn zieltje blank en
rein
Bankrekeningen
ABN/AMRO
nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
Secretariaat
enE-mail-adres
vrij van alle
zonden zijn. postmaster@cmk-prinsalexander.nl
ZóE-mail-adres
hoort het:Dirigent
Hem ter eer!’ arjan.breukhoven@filternet.nl
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Volgende week – vlak voor jullie Eerste Heilige Communie - is het geen oefenen
Lid bestuur
meer, maar écht biechten bij Mijnheer Pastoor of bij Mijnheer Kapelaan! Met
een
Vertegenwoordi
rein zieltje mag je dan Jezus ontvangen aan de communiebank. VoortaanVertegenwoordi
gaan
Vertegenwoordi

we na het feest van Hemelvaart de laatste vrijdag van iedere maand met de klas
MUZIEKCO
biechten!”, beëindigde ‘Moeder Overste’ met gewichtige stem deze oefening.
Dirigent
Als teken dat alle jongens en meisjes tegelijk op moesten staan, knipte ze
nog
Musicaris
een keer met haar vingers. En nog een knippend geluid betekende dat iedereen
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
stil en netjes achter elkaar naar de deur mocht lopen.

Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm

Straf voor Arie

Toen Joost thuiskwam, wilde zijn moeder
direct weten hoe het bij de biechtoefening
gegaan was. Joost vertelde haar wat de non
gezegd had over zijn ‘overspel’-bekentenis.
Met het schaamrood op haar kaken, riep ze
Arie naar beneden. Nadat Joost gehoord had,
dat Arie het komende weekend huisarrest
had gekregen (absolutie zat er bij moeder
niet in!), wist hij helemaal niet meer wat
hij ervan moest denken. Schouderophalend
pakte hij zijn knikkerzak om zijn buurjongen
te gaan vragen of ze weer een spelletje
zouden knikkeren. Hij had zich wel heel
vast voorgenomen om niet meer oneerlijk
te zullen spelen. Zo had deze kinderbiecht
dus toch nog de juiste uitwerking van ‘niet
meer te zullen zondigen’ opgeleverd.

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

Peter Peters

Wout Bodaan

EHBO en R

Arend de Haa

Geheime berichtendienst in oorlogstijdWladi van Ho
Jan Mooiman
en andere tijden
Kees van der

MEDEDELI
Nog geen 300 jaar geleden had de mens nog geen echt goede manier gevonden
PUBLICATI
om elkaar, vanaf een afstand, iets te vertellen.
MUZIEKST
Sommige hele eenvoudige tekens waren al wel bekend.
Cees Sprangem
Als voorbeeld noem ik:
• De Indianen. Zij konden elkaar door rooksignalen hele eenvoudige boodBankrekening
E-mail-adres S
schappen doorgeven. Je moet je daar niet al te veel van voorstellen. Dit waren
E-mail-adres D
meer kreten zoals ’gevaar’ of ‘we komen er aan’.
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Ger de Jong
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Henk Roggeveen
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Evert-Jan
der Bel met om de paar honderd
(0180) 31 33 22
•Musicaris
De Chinezen. Zij hadden de Chinese
muurvan
gebouwd,
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
meter een toren.
Als er gevaar dreigde,
staken wachtposten een stapel
Vertegenwoordiger
PR commissie
Aad van dan
der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
Teun Terlouw
tel.vrij
450 10 03
hout aan. Deactiviteitencommissie
volgende wachtpost deed
dat dan snel ook en zo konden ze
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

snel een bericht doorgeven dat ze aangevallen werden.
• MUZIEKCOMMISSIE
De Afrikanen. Zij hadden een manier gevonden om op redelijke afstand elkaar
Dirigent
Arjan Breukhoven
tel. 421 18 82
iets door te geven met trommelgeluiden.
Ook dit waren alleen eenvoudige
Musicaris
Evert-Jan van der Bel
(0180) 31 33 22
berichten.
Lid Muziekcommissie
Cees Sprangemeijer
(06) 3026 7174
Lid Muziekcommissie

Boudewijn Lans

tel. 421 93 68

Lid Muziekcommissie
KipFrankrijk een aantal hoge torens.
tel. Dit
420 24 72
Rond
het jaar 1800 bouwden 2 broersAduit
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking
Rien Zorge
tel. 421 61 85
waren torens van steen en ze zetten deze 5 kilometer van elkaar. Op de torens
ACTIVITEITENCOMMISSIE
bouwden
ze houten
met 2 zijarmen.
Door de stand van deze zijarmen
te 10 03
Public Relations
Intern en palen
Busvervoer
Teun Terlouw
tel. 450
veranderen
doorgeven.
Dit waren natuurlijk (0184)
van te
Lief en Leed konden ze elkaar berichten
Dick
Paul
699 110
Leden en
vervangers woorden of letters. Wladi van Holst en Rens Wildeman
voren
afgesproken

Het idee om afspraken met elkaar te maken over bepaalde tekens, bracht iemand
PUBLIC RELATION COMMISSIE
op het idee om voor elke letter een eigen teken te bedenken.
Aad van der Wilt
Kees van der Gaag

Uiteindelijk werd er een heel alfabet gemaakt, dat je
GROEPSHOOFDEN
met
vlaggen door kon seinen. Over de Jan
hele
wereld werd
1e Tenoren
Schoenmaker
afgesproken
dat
iedereen
dit
alfabet
met
vlaggen
zou
vervanger
Cees Sprangemeijer
Rens Wildeman
2e Tenoren
gebruiken.
Boudewijn Lans
Je
kunt vervanger
je misschien voorstellen hoe handig
Baritons
Wladidit
vanwas
Holstals je
bijvoorbeeld
op zee zat. Met het seinenDick
vanPaul
vlaggen kon
vervanger
Bassen
je
met een ander schip communiceren.Rien Zorge
vervanger
Dirk Vrijenhoek
Dit alfabet met vlagseinen, werd ook wel het semafoorDIVERSEN:
alfabet genoemd en werd gebruikt tot de komst van de
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
morse seinen.

KOORMEESTER

oCtaaf:

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
tel. 421 23 60

AANTAL LEDEN

e
eeuw
de mens eindelijk gelukt om berichten
naar elkaar door
InWout
de 19
Bodaan,
tel.was
420 het
38 79
1eTenoren
Redactie
te sturen anders dan met vlaggenseinen,
lichtsignalen
of
anderszins.
Het ging nu
e
Jan van Faassen
420 32 39
2 Tenoren
REANIMATIE
Johan
de Geus
14 18 gingen elkaar berichten
viaEHBO
allerleien
technische
apparaten.
Ook
verschillende456
landen
Arend de Haan
Baritons
de Jong
844 81 10
toezenden.
Zoals bijvoorbeeld Annelies
tijdens
waarbij
Jan
Mooimaneen oorlog,421
26 91 een aantal landen het
Wladi van Holst
opnamen
tegen een gezamenlijke
vijand.
gelijk haddenBassen
ze er een probleem
Verspreiding
én Maar,
Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
bij.Kees
Hoe
zorgde
je
er
nu
voor
dat
alleen
je
eigen
mensen
de
berichten konden
van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
lezen en anderen niet? Als je een
bericht
verstuurde in een bepaalde
taal, Engels
johandegeus@upcmail.nl
MEDEDELINGENBORD,
bijvoorbeeld,
dan had de tegenstander
alleen
iemand
nodig
die
ook
Engels
sprak.
Vriend(inn)en
van het
koor
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
Die vertaalde dan de doorgestuurde
boodschap en klaar waren
ze. leden
Passieve
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
DitCees
werkte
dus niet voor geheime dingen of tijdens een oorlog.
Sprangemeijer
Relaties

Geheimtaal
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
Daarom
verzonnen
ze een geheimtaal.
E-mail-adres
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
E-mail-adres
Dirigent
Dat
is een taal,
die net als metarjan.breukhoven@filternet.nl
morse-seinen, van tevoren is afgesproken. Het was
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
alleen niet de bedoeling, dat de tegenpartij of de vijand er makkelijk achter
kon
Lid bestuur
komen, hoe de geheimtaal in elkaar zat.
Vertegenwoordi
Zo zijn er heel veel soorten geheimtaal bedacht. Soms heel ingewikkeld enVertegenwoordi
soms
Vertegenwoordi

kinderlijk eenvoudig.
MUZIEKCO
Vooral tijdens oorlogen, zoals de 1e en de 2e wereldoorlog, verzonnen de tegenDirigent
partijen heel veel soorten geheimtaal om berichten door te geven.

Musicaris
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
Enkele voorbeelden
Lidzich
Muziekcomm
In Nederland, tijdens de 2e wereldoorlog, waren er nogal wat mensen die
Lid Muziekcomm

moesten verstoppen voor de vijand.
ACTIVITEITE
Veel van deze mensen zaten op het platteland bij de boeren in schuren en in Public
kleineRelations
dorpen.
Lief en Leed
In die tijd had Nederland nogLeden
heelen vervan
veel molens. De molenaar die op de
molen werkte, kon vanaf zijn molen
PUBLIC RE
heel ver kijken.
Als hij ergens over een boerenweggetje
een aantal soldaten van de vijand
GROEPSHO
zag komen, draaide hij de wieken
1e Tenoren
van de molen in een bepaalde stand. vervange
2e Tenoren
Als de wieken van de molen werden
vervange
gedraaid, zodat je een PLUS-teken
Baritons
kon zien, betekende dat: ‘verstop je, vervange
Bassen
de vijand komt eraan’.
vervange
Als er in de hele omgeving niemand te zien was, zette de molenaar de wieken van
DIVERSEN:
zijn molen zo, dat je een KEER-teken kon zien. Dit betekende ‘niets aan de hand,
Website: www.c
geen vijand te zien’.
Een geheimtaal met maar 2 tekens. Toch duurde het jaren voordat de vijand
KOORMEE
doorkreeg dat de molenaar de wieken van zijn molen steeds anders zette.
Wout Bodaan
Een ander mooi voorbeeld is een echte
‘geheimtaal’, die de Amerikanen gebruikten
in de 2e wereldoorlog. In Amerika zijn veel
en verschillende Indianenstammen. Deze
stammen spraken ook allemaal, behalve
Engels, een eigen taal.
Deze taal werd echt alleen gesproken door de
leden van zo’n indianenstam.
In het Amerikaanse leger zaten 2 broers uit
dezelfde indianenstam.
De Amerikanen zetten 1 van de broers neer in
het gebied waar de oorlog was en de andere
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Secretaris
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Musicaris
van residentie
der Bel
(0180)
31 33 22
broer
bleef in Washington, in het WitteEvert-Jan
Huis, de
van de president
van
Lid bestuur
Rens Wildeman
(06) 2280 1573
Amerika.
Vertegenwoordiger PR commissie
Aad van der Wilt
tel. 421 94 54
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie
Teun worden
Terlouw doorgezonden, dan spraken
tel. 450
Als
er nu echt geheime
berichten moesten
de 10 03
Vertegenwoordiger redactie oCtaaf
Johan de Geus
tel. 456 14 18

broers met elkaar in hun eigen taal van de indianenstam.
DeMUZIEKCOMMISSIE
vijand had niemand die deze taal kende. De taal was ook niet uit een boek te
DirigentDe vijand heeft deze berichten nooit
Arjankunnen
Breukhoven
tel. 421 18 82
leren.
ontcijferen.

Musicaris
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Een
andere methode
Lid Muziekcommissie
Met
het Morseschrift kun je elkaar
Lid Muziekcommissie, fonetische bewerking

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

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

berichten sturen die lang niet iedereen
ACTIVITEITENCOMMISSIE
kan
of lezen.
Dat kan via Teun Terlouw
Publicverstaan
Relations Intern
en Busvervoer
tel. 450 10 03
geluid
maar ook met lichtsignalen. Dick Paul
Lief en Leed
(0184) 699 110
Ledenboord
en vervangers
Aan
van het ss Rotterdam zie Wladi van Holst en Rens Wildeman
je diverse seinsleutels op de brug,
zowel aan stuurboord als bakboord,
PUBLIC RELATION COMMISSIE
maar ook in het stuurhuis. Deze waren toentertijd aangesloten op een lamp boven
Aad van der Wilt
421 94 54
in de radarmast. Daarnaast beschikteKees
men
nog over een draagbare
vanook
der Gaag
442 02 92 en lamp,
06 4512 1811
een zogenaamde Aldislamp waarmee je kon seinen. Zowel rechts als links van de
GROEPSHOOFDEN
ingang
van het stuurhuis, zie je een aansluiting
voor de kabel van de tel.
Aldislamp
1e Tenoren
Jan Schoenmaker
(06) 2660 6415
(110V DC/gelijkstroom).
Zodoende
kon
je
communiceren
met
andere
schepen
of 16 98
vervanger
Cees Sprangemeijer
tel. 450
Rens Wildeman
tel. (06)daar
2280 1573
2e Tenoren
walstations
vanaf de brugvleugel. Uiteraard
had je natuurlijk de radiokamer,
vervanger
Boudewijn Lans
tel. 421 93 68
in 28 58
Baritons
Wladiwerkten
van Holstde telegrafisten met morse
tel. 842
vervanger
Dick geluid.
Paul
tel. (0184) 699 110
Bassen
Rien Zij
Zorge
tel. 421 61 85
seinden de telegrammen allemaal
vervanger
Dirk Vrijenhoek
tel. 420 12 25
nog met de hand naar andere stations.
DIVERSEN:
Ook ontvingen zij telegrammen,
Website: www.cmk-prinsalexander.nl
Webmaster: Henk Roggeveen
tel. 421 23 60
weerberichten, verkeerslijsten, nood-,
spoed- en veiligheidsberichten
KOORMEESTER
AANTAL LEDENenzo- 82
voort. Dit alles egebeurde met de
Wout Bodaan, tel. 420 38 79
1 Tenoren
8
Redactie
e
Jan van Faassen morsecode.
420 32 39
Tenoren
33
2
EHBO en REANIMATIE
Johan de Geus Dit duurde
456 14tot
18 het satelliet-tijdperk in
Arend de Haan
Baritons
29
Annelies de Jong
844 81 10
de jaren421
9026van
Jan
Mooiman
91 de vorige eeuw.
Wladi van Holst
Bassen
12
Verspreiding én Bezorging
Jan Mooiman
Jan
Mooiman
421
26
91
Deze
prachtige
uitvinding
is
te
danken
aan
een
Amerikaan,
Samuel
Morse,
die
Kees van der Gaag
E-mailadres
redactie
Adverteerders
13
leefde van 1791 tot 1872. Hij was
uitvinder
en schilder.
johandegeus@upcmail.nl
HijMEDEDELINGENBORD,
probeerde met een telegraaftoestel
berichten
door
te
sturen.
In
die
tijd
(1832)
Vriend(inn)en
van
het
koor
92
g.jong98@chello.nl
PUBLICATIES/NIEUWE
jvanfaassen@upcmail.nl
kon je nog geen gesproken tekst
via een telegraaftoestel verzenden.
Samuel
Morse 11
Passieve
leden
MUZIEKSTUKKEN
j.mooiman3@upcmail.nl
lukte
om signalen te verzenden. Maar het waren heel eenvoudige
Ceeshet
Sprangemeijer
Relaties signalen. Om 13
toch een boodschap door te kunnen geven bedacht hij de Morse Code, een code
bestaande
uit punten (…) en strepen(---).
Bankrekeningen
ABN/AMRO nr. 47.93.64.575 / Postbank nr. 165 31 59
Secretariaat
postmaster@cmk-prinsalexander.nl
HijE-mail-adres
bedacht een
morse ALFABET,
waarbij bijvoorbeeld de letter ‘e‘ in het Engels het
E-mail-adres
Dirigenten deze letter
arjan.breukhoven@filternet.nl
meeste
voorkomt,
bestond dan uit één punt, de letter ‘t‘ bestond uit
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BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Musicaris
Lid bestuur
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi
Vertegenwoordi

één streep, de letter ‘i’ twee punten enzovoort. Zo bouwde
Morse zijn wereldberoemde alfabet.
Tot 31 december 1998 is morse de ‘voertaal’ geweest in
het scheepvaartverkeer, want op die datum toen sloot
MUZIEKCO
Scheveningenradio zijn deuren.
Dirigent
Alleen de zendamateurs houden de morse nog in ere. Twee
Musicaris
of drie keer per week zijn er enkele zendamateurs aan
Lid Muziekcomm
Lid Muziekcomm
boord van het ss Rotterdam te vinden die contacten leggen
Lid Muziekcomm
over de hele wereld.
Lid Muziekcomm
Voorheen gebruikte men in de luchtvaart ook nog morse.
ACTIVITEITE
Een oud-collega van mij van Scheveningenradio, heeft eerst als telegrafist gevlogen
Public Relations
bij de KLM. Dat moet in de jaren ’50 geweest zijn. Toen dat afgeschaft werd,
ging
Lief
en Leed
hij varen bij de koopvaardij, voor hij op Scheveningenradio geplaatst werd.Leden
Overen vervan
zijn tijd bij de KLM kon hij schitterende verhalen vertellen, vooral als wij samen
nachtdienst hadden, kwamen de verhalen los.

PUBLIC RE

In 1837 liet Samuel Morse aan iedereen zien dat hij een telegraaftoestel had
gebouwd en hij verzond er een bericht mee.
GROEPSHO
In 1844 was de eerste telegraafverbinding in Amerika klaar. Dit was tussen de1etwee
Tenoren
grote steden Washington en Baltimore.
vervange

2e Tenoren
Later probeerden uitvinders om via radiogolven signalen
door vervange
Baritons
te geven. Dit betekende dat er geen draad meer gespannen vervange
Bassen
hoefde te worden tussen twee plaatsen, maar dat de berichten
vervange

via radiogolven doorgezonden konden worden.
DIVERSEN:
In 1898 hadden een aantal schepen deze ‘nieuwe’ radio’s al
Website: www.c
aan boord. Hiermee konden ze dus heel ver op het water toch berichten versturen.
Voordat de morsecode in gebruik kwam, was het alleen mogelijk om via vlagseinen,
KOORMEE
lichtsignalen of misthoorns te communiceren. Radio-communicatie is langeWout
tijd Bodaan
heel belangrijk voor de scheepvaart geweest, ongeveer 100 jaar.
Letter M

EHBO en R

Arend de Haa
Wladi van Ho
Samen met alle landen van de wereld werd er een zogenaamd Internationaal
Jan Mooiman
Veiligheidssysteem ontworpen. Dit betekende dat alle schepen nu via een satelliet
Kees van der
met elkaar en stations aan land konden communiceren. Dat ging dus niet meer via
MEDEDELI
de seinsleutel met de morsecode.
PUBLICATI
Het laatste officiële bericht in morse werd in 1999 verzonden.
MUZIEKST
Daarna werd dit veiligheidssysteem voor ieder schip verplicht.
Cees Sprangem
Die ‘nieuwe’ tijd heb ik niet meer meegemaakt, want toen was ik al gestopt als
telegrafist en werkte ik bij Mobile, een onderdeel van KPN.
Bankrekening
E-mail-adres S
E-mail-adres D
Johan de Geus

Een ware verandering
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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
korte en grote maten.tel. 421 23 60

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

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

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris
19.30
uur
Penningmeester
Musicaris
Rotterdam
Lid bestuur
Vertegenwoordiger P
10.00
uur
Vertegenwoordiger
a
Barendrecht
Vertegenwoordiger r

7 april
dinsdag

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

19 april
zondag

Medewerking aan de kerkdienst in de Dorpskerk
van Barendrecht. Organist is Arjan Breukhoven.
Dorpsstraat 146.

5 mei
dinsdag

Bevrijdingsconcert. Met medewerking van Anna
Majchrzak, sopraan, Nelline van Liere, blokfluiten
en Matthijs Breukhoven aan het orgel. Algehele
leiding: Arjan Breukhoven. In de Alexanderkerk,
Springerstraat 340

14.00 uur

7 juli
dinsdag

Openbare repetitie en begin van de zomervakantie.
Met een collecte voor een goed doel.
Springerstraat 340.

Public
20.00
uur Relations Inter

1 september
dinsdag

Eerste repetitie na de zomervakantie.
Springerstraat 340.

Alexanderkerk

9 oktober
vrijdag

Najaarsconcert. Programma wordt nog nader
ingevuld. Springerstraat 340.

Alexanderkerk

8 november
zondag

Medewerking aan een zandienst in de
Goede Herderkerk, Seringenstraat 1

22 december
dinsdag

Kerstconcert. Hoewel het programma nog niet
klaar is, kunnen we melden dat het mannenensemble Orpheus uit de Oekraïne meewerkt.
In de Alexanderkerk, Springerstraat 340

MUZIEKCOMM

Dirigent
Musicaris
Rotterdam
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie
Lid Muziekcommissie

ACTIVITEITENC
Lief en Leed
en vervangers

Alexanderkerk
Leden

19.45PUBLIC
uur

RELAT

20.00 uur

GROEPSHOOF

1e Tenoren
vervanger
16.45
uur
2e Tenoren
Ridderkerk vervanger
Baritons
20.00 uur vervanger
Bassen
Alexanderkerk vervanger

DIVERSEN:

Website: www.cmk-p

28 maart 2021
zondag

Medewerking aan de dienst “Zingen maakt blij”.
In de Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104

17.00 uur

3 oktober 2021
zondag

Medewerking aan de gezamenlijke kerkdienst in
de Ned. Hervormde Kerk, Ring 1

09.30 EHBO
uur

KOORMEESTE

Rotterdam

Wout Bodaan, tel.

Pernis
Arend

en REAN

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

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 21 april 2020.
Kopij uiterlijk dinsdag 14 april 2020 aanleveren bij de redactieleden.
Voor emailadressen en telefoonnummers, zie pagina 2 van de oCtaaf.

oCtaaf maart 2020

Bankrekeningen
E-mail-adres Secre
E-mail-adres Dirig

