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Verenigingsblad
ere-voorzitter..............mr. B.B. Schneiders, burgemeester van Haarlem
dirigent........................Arno Vree
voorzitter.....................Sander Ruitenbeek, Clara van.Spaarnwoudestraat 36,
2064 WR Spaarndam,  5276167
secretaris.....................Henk Bijvank, Adriaan Stoopplein 18,
2051 KB Overveen,  5265501
penningmeester........Frans van Kaam, Groeneweg 36,
1971 NT IJmuiden,  0255-517012
comm. buffet.............Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
comm. gebouw.........Jos Geurts, Heemsteedsedreef 17,
2103 LL Heemstede,  5298800
comm. intern..............Ben van der Meij, Amsterdamsevaart 206,
2032 EJ Haarlem,  5331336
comm. muziek............Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
P.R.commissie.............Jan Koet, Gen. Winkelmanlaan 12,
2111 WX Aerdenhout,  5247316
zaalverhuur.................Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
AFMELDEN voor repetitie of uitvoering bij uw PARTIJCOMMISSARIS
Baritons
Gerard Bonke  5337963/ Roel ‘t Jong  5271697
Bassen
Jan Weijers  5272049 / Wil Tremonti  5252566
Tenoren 1
Henk v Waveren,  5358466 / Bert Koopman  8224279
Tenoren 2
Jan vd Weegh  5452007/ Roelf v Til  (0251)215557
CONTRIBUTIE € 39,00 per kwartaal, € 78,00 per half jaar of € 156,00 per jaar
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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

Je hoort dat wel eens: het water staat mij aan de lippen.
In het geval van Zang en Vriendschap was dat om tweeërlei redenen
waar.
Enerzijds stroomde het water van boven naar beneden; gegeven de
natuurkundige wetten lijkt dit niet verontrustend, maar dat het ook
onze zaal binnen kwam, was het minder plezierig. Maar ook stroomde
er water via de voorgevelmuur de kelder in. Kortom een natte aangelegenheid die met behulp van deskundigen en loodgieters, en met
veel tijd van de bouwcommissie opgelost lijkt te zijn.
Een van de uitvloeiselen van de enquête was de instelling van een
commissie jubileum 2015. Deze commissie heeft inmiddels diverse suggesties bij elkaar gebracht en gaat verder met de uitwerking van de
ideeën. De leden waren het eens dat het zwaartepunt dient te liggen
op het 100 jarig bestaan van het gebouw. Uiteraard zal het dan 185 jarige koor de hoofdrol spelen, al was het maar met de
organisatie van de activiteiten.
Van de kant van diverse collega-koren bestaat een
vorm van respect voor het feit dat Zang en Vriendschap de oudste is. Het feit dat we een eigen gebouw
hebben leidt tot nog positievere reacties. Dat is pas
echt wat. Maar het hebben van een eigen gebouw
schept de plicht om het niet alleen goed te onderhouden om bijvoorbeeld het water buiten te houden, maar ook om je af
te vragen: voldoet het gebouw en zal het dat over enkele jaren ook
doen. Om die reden hebben we als bestuur van het gebouw onder
deskundige leiding de eerste stappen gezet om te komen tot een programma van eisen van een gebouw dat de komende jaren haar functie kan blijven vervullen.
We mikken erop om een en ander in 2015 te hebben afgerond. Uiteraard na zorgvuldige afweging van kosten. Immers het zijn de huurders
en de barploeg die ervoor zorgen dat we geld binnen krijgen en dat
we in de afgelopen jaren hebben kunnen reserveren.
Trots op het lidmaatschap van Zang en Vriendschap kan dan gekoppeld blijven aan trots op het gebouw.
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Voorlopig gaan we echter zingend en de eigen stem ontdekkend de
komende jaren in.
Onderaan treft u een in memoriam aan van Maarten van Langen.
Het koor heeft de uitvaartplechtigheid passend begeleid.
Namens het koor sprak de voorzitter.
Namens alle zangers wenste hij alle familieleden en vrienden heel
veel sterkte.

In Memoriam
Maarten van Langen (1939 – 2012)
Een uniek mens is heengegaan en we zullen het weten. Zoals we ook
hebben geweten dat hij lid was van Zang en Vriendschap.
Als zanger was hij zoals je van een goed
koorlid mag verwachten: niet opvallend
(want opvallen betekent dat je te hard of
vals of te snel of te langzaam zingt). Maar
als verenigingsman kon niemand om hem
heen. In mijn eerste kennismaking met
Maarten, napratend bij de borrel of in de
bus op weg naar een concert, kwam dat
nog niet zo naar voren. We hadden het
over muziek, werk en wonen en wat we
daarin gemeen hadden. Het bleek dat we
allebei vroeger lid zijn geweest van dezelfde studentenvereniging (Thomas in Amsterdam), dat mijn zwager destijds in Brussel een
collega is geweest van Maarten bij IBM en
dat we beiden door dezelfde muziek werden geraakt.
Maar het duurde niet lang voordat ik in de gaten kreeg dat Maarten
duidelijke beelden had over tal van zaken in de vereniging en daar
met grote betrokkenheid over sprak. In de kern kwam het er op neer
dat Maarten vond dat we als koor groter, beter en bekender moesten
worden. En hij vertelde er dan meteen bij hoe dat dan moest gebeuren. Als ik dan vroeg hoever wil je dan daarin gaan en hoe groot denk
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je dan dat we moeten worden en hoeveel sponsors denk je te kunnen
krijgen, dan was zijn antwoord: “The sky is the limit”.
Mocht je denken dat dat niet realistisch is, dan heeft hij laten zien dat
je met inzet, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen veel meer
kunt bereiken dan we allemaal voor mogelijk hebben gehouden. Als
iedereen evenveel kaartjes had verkocht als Maarten, hadden we bij
concerten niet meer in de Philharmonie gepast, maar moeten uitwijken naar Ahoy. Als iedereen evenveel vrienden had geworven als
Maarten, dan zouden we nu 300 particuliere vrienden (nu 100) en 200
bedrijvenvrienden (nu 5!) hebben.
Zelf deed hij heel bescheiden over zijn prestaties. Tegen Wouter van
der Veer, mede-lid van de Commissie
Vrienden, zei hij “ Ik ben niet zo van
de verkoop, dat is meer jouw ding”.
Maar Wouter had in zijn tijd als manager van commerciële teams graag
“een bus vol Maartens” gehad, omdat Maarten absoluut een commerciële en klantgerichte instelling
had.

“The sky is the
limit.”

Vanaf vorig jaar werkten Wouter, Inge de Jong en ik met Maarten samen in de Commissie Vrienden. Maar Maarten bleef dé man van en
voor de vrienden. Naast het voeren van de administratie heeft hij er
ook steeds voor gezorgd dat de vrienden op de hoogte werden gesteld van concerten en evenementen en konden zij bij hem kaarten
bestellen. Hij bedong zelf bij de Philharmonie kortingen voor concerten. En bij alles wat binnen de vereniging werd georganiseerd kwam
hij op voor de belangen van de vrienden. Begin september nog werd
aangekondigd dat leden korting konden krijgen voor de Mastreechter
Staar. Maarten vroeg toen: “En hoe zit het met de vrienden?” Daar
was nog even niet aan gedacht.
Maarten is heengegaan en we zullen het weten.
Jan Koet

Jaargang 77, nr. 5

september / oktober 2012

pagina 5

Van de Bestuurstafel
door Henk Bijvank

➢ We hebben met succes deelgenomen aan het Korenlint, waarbij we
vanwege het mooie weer in overhemd met stropdas optraden. Ziet er
weer heel anders uit! Gelukkig klonk het niet anders en was het publiek
tevreden en wij ook.
➢ Op 22 oktober is na de pauze van de repetitie het jaarlijkse
minioverleg tussen leden en bestuur. Wat er van uw kant komt ligt aan
u. Van de kant van het bestuur willen we de uitslag van de enquête
bespreken en wat we er mee gaan doen.
➢ Op donderdag 20 september is er een bijeenkomst geweest van leden
die opgegeven hebben dat ze belangstelling hadden om ons lustrum
in 2005 en het 100 jarig bestaan van de zaal te helpen organiseren.
Een veelheid van ideeën werd door de deelnemers ingebracht. In
vervolg bijeenkomsten zullen we
kijken welke ideeën uitvoerbaar zijn
en die dan verder uitwerken. Het lijkt
nog ver weg, maar de tijd gaat snel.
➢ In het geregelde overleg tussen
dirigent en bestuur is een herindeling
van de muziekmappen besproken.
De bedoeling is om het systeem
zodanig te wijzigen dat u minder
mee hoeft te sjouwen en dat we
toch de flexibiliteit in het repeteren
behouden. U hoort hiervan nadat
een en ander uitgewerkt is.
➢ Besloten werd ook dat ons koor in
maart volgend jaar gaat deelnemen
aan het KNZV concours. Op dit concours worden de deelnemers aan
een groot landelijk concours geselecteerd. Deze landelijke
manifestatie zal eind 2014 in Zwolle worden gehouden.
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Personalia
Lief en Leed
 Op de een of andere manier heeft Jos Van Belle wondroos opgelopen. Na een aantal dagen een heel dik en rood been te hebben
gehad is de ergste zwelling weer voorbij, maar hij heeft nog wel
erg veel pijn wanneer zijn been in een verticale stand staat. We
hopen dat het snel weer de goeden kant op gaat.
 Vast vooruitlopend; Binnen afzienbare tijd zal Ben van der Meij worden geopereerd. Hij krijgt een nieuwe heup. Maar zoals hij zelf altijd
al zegt: Hij blijft een heupeloos geval. We wensen hem bij voorbaat
al veel sterkte en ook in de revalidatieperiode daarna.

Jubilea
Een opgave van die leden die een lustrum te vieren hebben.
Mannen gefeliciteerd en we hopen dat de jongere leden uw voorbeeld zullen volgen.
1 november Ben van der Putten 10 jaar lid
8 november Jos Van Belle 20 jaar lid
1 december Jan Koet 5 jaar lid
15 december John van Wonderen 5 jaar lid
22 december Martin Schipper 15 jaar lid

Verjaardagen
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen een verjaardag
zoals zij zelf het liefste vieren.
21 oktober Hans Boelhouwers (Tenor-1) 77 jaar
22 oktober Cor de Groot (Tenor-1) 72 jaar
22 oktober Willem de Wilde (Bariton) 69 jaar
24 oktober Jan Koet (Bas) 65 jaar
25 oktober Jan Weijers (Bas) 66 jaar
27 oktober Peter Flaton (Bas) 67 jaar
30 oktober Ynze Keetlapper (nzl) 70 jaar
1 november Henk Timmerman (Bariton) 73 jaar
1 november Wim Saelman (Tenor-1) 69 jaar
4 november Rob Ruigrok (Bas) 62 jaar
7 november Arno Vree (Dirigent) 47 jaar
12 november Peter Kemper (Tenor-1) 63 jaar
15 november Gerard Bonke (Bariton) 65 jaar
17 november Bert Koopman (Bariton) 66 jaar
28 november Fred van Dijk (Bas) 77 jaar
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Agenda
22 oktober Mini-overleg
1 december Kopijdatum voor editie 77.06
Generale repetitie in de Vijverweg10 december
kerk = Radiokerk
Ma. 17 december Besloten Kerstoptreden in het Reinal19.00 uur dahuis
Medewerking Kerstnachtdienst
Ma. 24 december
Radiokerk Bloemendaal
26 december
Kerst-inn
2e kerstdag

Impressie van het Korenlint
Door Paul van der Pol

Het was op 9 september een warme dag. Ik dacht nog: zouden we
met deze warmte in vol ornaat moeten zingen, dus met jasje, vestje en
stropdas ? Dat leek mij niet aantrekkelijk, maar omdat ik dacht dat wij
in vol ornaat moesten zingen, heb ik mij toch in het pak gehesen. Onderweg naar de Oude Bavo kwam ik een ander koorlid tegen, die zei:
heb je geen mail ontvangen? Dat had ik niet, maar de boodschap
was in ieder geval positief: we hoefden niet in vol ornaat! Zwarte
broek, wit overhemd en stropdas bleken voldoende te zijn. Daar was ik
wel blij mee, maar ja, ik had nog wat andere kledingstukken over! Gelukkig kon ik die even in de voormalige bestuurskamer kwijt.
In de Bavo was de temperatuur gelukkig aangenaam. Aanvankelijk
was mij niet duidelijk waar we om 15.00 uur zouden gaan zingen. Veel
koorleden stonden bij het koorhek te wachten. Uiteindelijk bleek dat
Arno het koor ging opstellen in de viering. Dat is een behoorlijk grote
ruimte. Wat ik wel leuk vond, was dat er zich spontaan een grote kring
toeschouwers c.q. toehoorders rondom ons opstelden. Deze mensen
bleven gedurende het volledige optreden staan luisteren. Het optreden in de Bavo begon wat aarzelend, maar de reacties waren achteraf wel positief. Wat mij wel opviel, was dat niet iedereen bij het laatste
nummer (We will rest a while) uit het hoofd zong. Dat zou eigenlijk wel
moeten.
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Na het optreden in de Bavo ben ik daar nog even blijven napraten
met twee koorleden en een rondleider van de kerk. Zij bleken alle drie
uit Friesland te komen en gingen dus spontaan over in het Fries. Dat
vond ik wel leuk, ook al verstond ik niet alles.
Ons volgende optreden was om 16.40 uur in onze eigen zaal in de
Jansstraat. De opkomst van het koor was in ieder geval een stuk ordelijker, omdat onze opperstalmeester ons buiten voor de rechtbank in
slagorde opstelde. Hierdoor kon het koor ordelijk de zaal betreden.
De zaal was geheel vol met toehoorders. Wat ik erg leuk vond was, dat
Arno ook nog even de mannen onder de toehoorders uitnodigde om te zingen. Ik
hoop dat dat wervend heeft
gewerkt, want we kunnen uiteraard wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Het zingen in
de zaal ging volgens mij wel
redelijk goed. Bij het laatste
lied waren er meer koorleden
die uit hun hoofd zongen.
Ik vond het korenlint een leuke ervaring en het is volgens mij altijd wel goed om hieraan deel te nemen als Haarlems koor. Dan laat je je in ieder geval even zien en vooral horen.

Zang en Vriendschap wordt gesteund door meer dan
100 vrienden, waaronder de volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
Eetkamer Karmozijn
Koot piano’s – vleugels
De Wilde ingenieurs groep
De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Haarlem.
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Leden werven leden
door Jan Koet

Het zal de meeste lezers niet zijn ontgaan. De boodschap van de voorzitter luidt al een lange tijd dat het koor versterking behoeft. Continuïteit vraagt dat er even veel nieuwe zangers bijkomen als dat er vertrekken. En als we echt stevige grond onder de voet willen hebben
moet er sprake zijn van groei.
De afgelopen weken stonden in het teken van het Korenlint, de Open
repetitie en de start van de koorscholing. Het Korenlint is een mooie
gelegenheid om ons aan een breed publiek te laten zien, de Open repetitie is er om mannen in de gelegenheid te stellen om te proeven
aan hoe het er toegaat op de maandagen en de koorscholing is van
oudsher een bron voor nieuwe leden.
Over het Korenlint leest u elders in dit nummer. Maar de acties voor ledenwerving zijn toen al van start gegaan. Er is een nieuwe folder gemaakt; als je die gewoon ergens neerlegt wordt die niet gelezen, maar
als je een gesprek aangaat met de bezoekers (niet alleen met de
mannen, maar ook met de hun vergezellende vrouwen: “Ja, Cees, je
wilde toch al langer op een koor” of opmerkingen van een tegenovergestelde strekking die Toontje lager te horen kreeg) is zo’n folder er opdat ze thuis nog even aan dat contact worden herinnerd en weten
wat ze moeten doen.

Aan de Open repetitie werd op veel fronten bekendheid gegeven: via
de eigen website, via Facebook (de Koninklijke Zang en Vriendschap),
websites van de KNZV en de Haarlemse Korenfederatie, berichten op
dichtbij.nl en redactionele stukjes en advertenties in het Haarlems dagblad en de huis-aan-huisbladen in Haarlem en de wijde omgeving. Wij
hadden een poster in onze eigen etalage, u ziet hier Peter Teijmant
aan het werk,
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We hebben met een groot aantal zangers vanuit een kraam in de
Cronjéstraat aan het winkelende publiek laten horen wat wij kunnen
brengen. Alle passerende mannen zijn ter verantwoording geroepen
voor het feit dat ze nog geen lid zijn van ons koor (immers: 90% van de
mannen kan zingen!!).
Bert Koopman heeft ondertussen duidelijk gemaakt aan zijn collega-zangers dat de meeste zangers op ons koor zijn gekomen omdat
iemand die ze kenden ze over de streep heeft geholpen. En dat zij de
ambassadeurs van ons koor zijn.
Of het nieuwe leden oplevert moeten we nog afwachten maar alle in spanningen hebben er wel toe geleid dat op 1 oktober de zaal extra
gevuld was met zeven “nieuwe”mannen (en twee vrouwen die het
ook wel eens wilden bekijken) en er een levendige en gezellige sfeer
was, mede door het door Arno aangepaste programma. Zes van de
zeven nieuwe gezichten behoorden bij een bekende van één van de
zangers; de zevende is in de Cronjéstraat overgehaald om op de
Open Repetitie te komen.
Drempels om bij het koor te komen worden verlaagd doordat we een
koorscholing hebben. De eerste ronde is inmiddels van start gegaan.
Maar op 14 januari en nog een keer later in 2013 starten we met een
tweede en een derde groep. Nieuwe zangers kunnen daar meteen
aansluiten.
Het zal duidelijk zijn: werving is iets dat continu moet gebeuren waarbij
de basis wordt gevormd door de zangers die de belangrijkste ambassadeurs zijn. Maar laten we niet vergeten dat we ook vrienden hebben. Ook zij zullen in hun omgeving mannen kennen die misschien over
een drempeltje heen geholpen moeten worden. Dus vrienden, mocht
u zo iemand kennen, geef hem een duwtje zodat hij zich bij dit pracht koor kan aansluiten waar hij zich snel thuis zal voelen.

z
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Potverteren
door Els en Rob Ruigrok

Woensdag 20 september was het dan eindelijk zover. Na 6 jaren sparen konden de barmedewerkers potverteren. De fooienpot, het bekende varkentje op de bar, bleek goed gevuld te zijn. De organisatie,
in handen van Wim en Peter, had een spetterend programma in elkaar gesleuteld. Gezien de te verwachten drank- en voedselinname
van de feestgangers was besloten te gaan voor een (all inclusive) arrangement in Preston Palace Hotel Almelo.
Een bittere tegenvaller voor Wim. Op het allerlaatste moment bleek hij
onmisbaar in het Kennemer Gasthuis. Als pleister op de wonde is hem
thuis een ruime alcoholische versnapering aangeboden.
Om twaalf uur werd een ieder verwacht op een nogal louche uitziend industrieterrein in Almelo.
Daar stonden de koffie en broodjes
klaar in een van piepschuim opgetrokken bouwsel. Tot ieders verrassing bleek de eigenaar van de
schuur er een merkwaardige hobby op na te houden, nl. het verzamelen van ouderwetse kruidenierswaren en het uitknippen van oude
advertenties. Vol enthousiasme werd de hobby van onze gastheer, het
kleinste winkeltje van Nederland bezocht.
Daarna ging het gezelschap richting Preston Palace Hotel.
Omdat een nachtje in dit hotel zou worden doorgebracht, moest iedereen minimaal één schone onderbroek mee. Bij het uitladen van de
bagage, bleek dat een van de deelnemers een dubbele hutkoffer bij
zich had. Later werd duidelijk dat betrokkene wel meer uit verveling
met het hele gezin naar Schiphol gaat en dan, voorzien van lege koffers, speelt dat men met vakantie gaat.
Na koffie met gebak, ging iedereen zijn/haar kamer inspecteren en de
accommodaties bekijken. Dit was snel gedaan; binnen no-time zat
een ieder achter een goed gevuld glas. Een van de wat kleinere dames was van schoenen gewisseld; met hakken van 13 centimeter
komt ze wél boven de bar uit en kan dan zelfstandig haar drankje bestellen.
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Tot ieders verbazing bleken twee dames van de afwezigheid van hun
echtgenoten te hebben geprofiteerd; de sieradenwinkel van het hotel
heeft binnen vijf minuten de omzet van een half jaar binnengehaald.
Een van de dames, die als kind uit bed bleek te zijn gevallen, had zich
getooid met een halssieraad met briljant waarop de Engelse vorstin
nog jaloers zou zijn. Niet dat zij het nodig heeft; ieders aandacht wordt
toch al naar dit gebied getrokken.
Twee heren in het gezelschap bleken meer dan warme gevoelens
voor elkaar te koesteren. Bij de verdeling van de kamers werd daar direct rekening mee gehouden.
Voordat het drankgebruik de overhand nam, werd besloten het restaurant te bezoeken. Daar bleek al snel dat enkelen minstens een
week gevast hadden; vijf keer opscheppen was geen enkel probleem!
Maar gezegd moet worden dat het eten van geweldige kwaliteit was.
Na het diner ging een ieder zijns weegs, met de afspraak: om 21.00 uur
verzamelen in de Karaoke Bar.
In deze bar ontstond vervolgens een feest dat zijn weerga niet kent!
Het valt wel in te denken dat een twintigtal ZenV-ers dusdanig uitpak te dat de rest van bezoekers van de bar het niet in hun hoofd haalde
om ook maar één zangpoging te wagen. En het moet gezegd dat de
paar waaghalzen die dat toch probeerden, beduidend minder goed
uit de verf kwamen dan de ZenV-ers.
Er werd gefeest en gezongen tot in de kleine uurtjes.
Toen een van de dames
dusdanig van de alcoholische versnaperingen had
genoten dat zij werkelijk
dacht dat zij Lady Gaga
was, werd besloten om nu
toch maar naar bed te
gaan.
De volgende morgen aan
het ontbijt werd de schade
eens goed opgenomen. Er
waren aardig wat wallen
bijgekomen; bovendien bleken de meesten niet meer
zo goed bij stem. Als dat maar goed komt vóór maandag werd gevreesd!
Resteert om Wim en Peter te bedanken voor een geweldig uitje!!!!
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Notenkraker
de eerste stapjes
Sinds april dit jaar doet Zang en Vriendschap mee aan Facebook en
dat Zang en Vriendschap aantrekkelijk is voor velen mag blijken uit het
feit dat we in no time meer dan 550 vrienden hebben.
Mensen dus, die ons koor willen volgen en af en toe informatie toegespeeld willen krijgen.
Zang en Vriendschap zelf heeft wel enthousiaste leden en vrienden,
maar de weg naar Facebook hebben ze, op een handjevol na, nog
niet gevonden.
Koudwatervrees? Scepsis? In ieder geval is het aan te bevelen de komende tijd eens wat aandacht aan te besteden aan dit medium..
Stap voor stap Facebook uitleggen , niet alles in 1 keer dus maar wel
zodat we meteen aan de slag kunnen. De rest komt wel.
Ontstaan
Facebook is opgericht in 2004 door Mark Zuckerberg, die op dat moment slechts 20 jaar is.
Hij wilde een soort smoelenboek maken om meer te weten te komen
over zijn medestudenten.
Samen met wat andere medestudenten gaat hij aan de slag en wanneer iemand die goed in zijn slappe was zit geld steekt in de onderneming, gaat de site van start.
Inmiddels heeft het bedrijf diverse vestigingen in Europa en een beursgang gemaakt.
Misverstanden
Het begrip “vriend”:
Een groot misverstand over sociale media is dat is dat de term
Facebook-vriend
overeenkomt
met de persoon die al vanaf je
schooltijd kent of de man met
wie je maandagavond aan de
bar een goed glas drinkt.
Maar Facebook gaat ook over
mensen met wie je bijvoorbeeld
maar 1 interessegebied deelt en
is erg geschikt om in contact te
komen met mensen die bijvoorbeeld dezelfde muzieksmaak hebben of dezelfde hobby hebben.
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Privacy
Je hoort wel eens dat je met Facebook je privacy kwijtraakt. Al de
gegevens die je invult op je Facebook-profiel zouden voor het oprapen liggen voor iedereen die op het internet zit (ja, Haren………!)
Uiteraard is het van belang om je goed te realiseren wat je op Facebook met anderen deelt en vooral met wie.
Wie vandaag zijn privacy op Facebook wil waarborgen kan volstaan
met het beantwoorden van een vijftal hoofdvragen. Je kunt daarmee
aangeven wie kennis mag nemen van je updates, foto’s en video’s.
Een profiel aanmaken
Facebook is een zogenaamde profielen-website en dat houdt in dat
je, voordat je gebruik wilt maken van zo’n site dat je eerst een profiel
moet aanmaken.
Daarin beschrijf je jezelf aan de hand van je werk, studie , bezigheden
e.d.. Facebook vraagt je hemd van je lijf, maar bedenk dat je niks
hoeft in te vullen (en doe het dan ook niet).
Je bepaalt zelf wat je kwijt wilt.
Aan de slag
Zet de computer aan, zorg dat je met het internet verbonden bent en
surf nu naar www.facebook.com.
Je komt nu op de z.g. homepage van Facebook. Hier wordt je gevraagd wat verplichte informatie op te geven, zoals je voor en achter naam en je e-mailadres.
Om zeker te weten dat je je e-mailadres goed hebt ingevuld wordt je
nogmaals gevraagd dit op te geven. Hierna mag je zelf een wachtwoord invullen.
Een handige manier om een wachtwoord te maken is gebruik maken
van een ezelsbruggetje. Maak gebruik van de eerste letters van een
willekeurig zinnetje, bijvoorbeeld
Ik ben al 20 jaar lid van Zang en Vriendschap
plak die aan elkaar dan krijg je:
Iba20jlvZeV
Verder met je profiel. Nu je je wachtwoord hebt opgegeven moet je
nog eenmalig opgeven of je man of vrouw bent en wat je geboortedatum is.
Als je eenmaal als geregistreerde gebruiker bekend bent bij Facebook,
kun je volstaan met het invullen van je e-mailadres en je wachtwoord
rechtsboven in de pagina.
Klik tot slot op “Registreren” om je inschrijving bij Facebook af te ronden.
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We kunnen aan de slag: het eerste wat je kunt doen is vriend worden
van Zang en Vriendschap. Zoek ons op en vraag je vriendschap aan;
je bent daarna meteen aangesloten op onze club.
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helpt Zang en Vriendschap . . .
Doet u wel eens boodschappen bij de VOMAR, dan kunt u met uw
Klant-is-Koning kaart Zang en Vriendschap steunen. VOMAR maakt
namelijk elk kwartaal 0,5% van al uw aankopen over aan Zang en
Vriendschap . Het kost u niets. Het enige dat u moet doen is
een klantkaart halen bij de klantenservice in het filiaal waar u komt,
aan Cor de Groot, liefst per mail (brouwersdam@gmail.com) anders
telefonisch (0647334766) het nummer van de klantkaart doorgeven,
bij elke boodschap bij de VOMAR de klantkaart aan de kassa laten zien.

Het is wel belangrijk dat iedereen meedoet, want de VOMAR betaalt
alleen maar uit als het totaal bedrag in het betreffende kwartaal voor
Zang en Vriendschap hoger is dan €20. Niet alleen leden, maar ook
familie, vrienden, enz. kunnen meedoen – iedereen die de “club een
warm hart toedraagt”; u hoeft alleen maar hun klantkaartnummer
door te geven aan Cor.
. . . als u meedoet met uw VOMAR klantenkaart
(of die van uw buurman- of vrouw).
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De PEN gehanteerd . . .
Door Wim Harskamp

Koorknaapje
Geboren in Baarn en als goed opgevoed katholiek jongetje,
gedoopt, heilige communie, en grote communie. Daar hoort
ook het zingen in een kerkkoor bij, en wel als jongenssopraan.
Rouwtjes en trouwtjes, elke Pasen, Pinksteren en Kerst.
Het koor waar ik bij zong heeft ook een serie Hollandse liedjes voor
de radio gezongen, zoals van Piet Hein tijdens zijn veroveringen van de
zilvervloot, Michiel de Ruyter die aan het grote wiel draaide, waar we ook De
Blanke Top der Duinen bezongen. Zelfs de Hollandse vertaling van de tv serie
Ivanhoe.
Daarna jaren niet, totdat ik in1983 in Haarlem kwam wonen, en daar een tijdje
heb gezongen alweer in een kerkkoor, en wel van de Petrus en Paulus kerk, maar
dat hield op met bestaan, net als de kerk.
En dan lees ik in een kleine advertentie over een gratis koorscholing in Gebouw
Zang en Vriendschap. Waarom niet denk je dan, dit was oktober 1999 een aantal zaterdagochtenden.
Dan loop je ineens met mannen, onder leiding van Wieke Ubbels, door de zaal,
te blaffen als honden, of oerwoudgeluiden te produceren, en van Piet Hulsbos
leerden we de beginselen van wat muziek is en notenkennis. Dit alles met toch
de bedoeling om lid te worden van het Mannenkoor Zang en Vriendschap. Dat
ben ik dan sinds januari 2000. Dan kom je terecht in een koor met een zeer lange
geschiedenis die terug gaat tot 1830. Met vele gewonnen concoursen etc. etc.
Nou ben ik nooit zo’n verenigingsman geweest, maar dat is bij Z&V wel veranderd. Dat zelfde jaar stond ik op de ladder, om te helpen bij het opknappen van
de zaal. Ben ik gaan zingen bij de Barbershoppers, etc. Het mooie van Z&V is dat
ook de partners zich betrokken voelen bij het koor, en met de diverse activiteiten
hun medewerking verlenen.
Ja dan sta je, na de stemmentest in 2000, 12 jaar bij de baritons te zingen. Dan
komt er een nieuwe dirigent, en na wat stemtesten, doet hij het vriendelijke ver zoek om het eens bij de tweede tenoren te gaan proberen.
Ik ga dus na twaalf jaar een toontje hoger zingen, leuk, een nieuwe uitdaging.
Al met al heb ik het naar mijn zin bij Z&V, omdat er buiten het zingen, wat wel de
hoofdzaak is, nog veel meer dingen gebeuren.
Wat ik nog wel het vermelden waard vindt is, dat we voor het 175 jarig bestaan
van het koor, met een enthousiaste groep mannen en vrouwen het Pieterpad
gesponsord gewandeld hebben, en daaruit is een wandelgroep ontstaan, die
nog steeds met elkaar Nederland al wandelend doorkruisen. Dat is dus ook Z&V.
Ik geef ik nu de pen door aan . . . . .
. . . Theo Razenberg
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WEGENS GROOT SUKSES NOG EENMAAL ENKELE ATLETISCHE VERZEN
VAN IVO DE WIJS & THEO DANES
verzameld door Ben van der Putten

Sportbeleving
Een individuele sport
Is reuze eenzaam, dus sinds kort
Leid ik een schizofreen bestaan
Om mezelf te verslaan

60 meter (binnen)
Mijn 60 meter wordt steeds beter
Ik ga d’r, zo stel ik mij voor
Dan ook beslist indoor in door

100 meter
Ik heb eens bij de New York open
De benen uit mijn kont gelopen
De benen liepen onverwacht
Een tijd van 10 seconden 8.
Maar, teleurgesteld, liep de kont
Een tijd van 12 seconden rond.
Ik viel op deze wijze
Gemiddeld net niet in de prijzen

Kogelslingeren (mannen)
Zeven slachtoffers zowaar
Schedelbreuken, open wonden
Nee, de kogelslingeraar
Had zijn draai nog niet gevonden.

Kogelstoten (vrouwen)
Er was een kogelstoteres
Haar naam? Ik meen Tamara Press
Die vrouw was tachtig titels rijk
Maar bleek een man toen …
Ja, hé, kijk
Zo gaat het dameskogelstoten
Natuurlijk lelijk naar de kloten.

Kogelslingeren (geschiedenis)
De ‘hammer throw’ stamt uit de tijd
Van louter burchten in de Atlas
Toen het van pas kwam in de strijd
Wanneer het buskruit veel te nat was
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Toons belevingen
door Toon Lager

Ledenwerving
Toon had zich opgegeven om op de braderie bij
een kraam te helpen om het voorbijgaande publiek
te interesseren voor Zang en Vriendschap, een instituut dat
met zijn rijke historie toch een belangrijke plaats inneemt in onze
prachtige stad.
Aangekomen bij de kraam viel het hem onmiddellijk op dat van die rijke historie weinig te zien was. Slechts een enkele foto van een bezoek
aan Berlijn versierde de kraam en een aantal folders vulde de tafel.
Het was toch jammer dat er niets uit het goed gevulde archief was
meegenomen om de aandacht van het publiek te trekken. Het is natuurlijk eenvoudiger om een gesprekje te beginnen als je tegelijk wat
via fotomateriaal en videobanden kan laten zien
Het kwam er nu op aan om door het aanklampen van voorbijgangers
de aandacht te vragen.
Gelukkig stond Toon in de buurt van een welluidende bas, die met zijn
stentorstem riep dat hij om vrienden verlegen zat. Aan het steeds sneller lopende publiek was duidelijk te zien dat de meesten niet van plan
waren hun vriendenkring uit te breiden, maar dan hadden ze geen rekening gehouden met de vasthoudendheid van de stadsomroeper.
Al meelopend duwde hij een folder in de handen van de verbouwereerde toehoorder en riep hem nog na dat hij op maandagavond in
de Jansstraat werd verwacht.
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Hoewel Toon er nog niet van overtuigd was dat hij over zoveel dadendrang beschikte vroeg hij voorzichtig aan een niet al te grote voorbijganger of die wat voelde voor mannenkoorzang,
“Als hij komt zingen is dat het einde van jullie koor”, lachte de wederhelft voordat de man een antwoord kon geven. Aan de houding van
het tweetal kon je duidelijk opmaken door wie thuis de eerste viool
werd bespeeld.
Het was trouwens opmerkelijk hoe vaak
de, niet aangesproken, dames de vragen van Toon beantwoordden, waaruit
duidelijk bleek dat zij geen hoge pet ophadden van de zangcapaciteiten van
hun wederhelft.
De emancipatie van het zwakke geslacht heeft in ons land duidelijk zijn
einddoel bereikt.
Toen Toon naar huis ging was hij er nog niet van overtuigd dat de actie resultaat zou opleveren.
Hij was dan ook blij verrast dat hij de volgende dag op de open repetitie zeven nieuwe gezichten ontdekte.
Of hij daartoe had bijgedragen wist hij niet, maar een ding was voor
hem zeker, niet geschoten is altijd mis en hij nam zich voor ook de volgende keer weer van de partij te zijn.
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