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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

H

et jaar 2012 ligt alweer bijna achter ons. Een jaar waarin het begrip kwaliteit of kwaliteitsverhoging handen en voeten heeft gekregen. Maar ook een jaar waarin we in binnen- en buitenland
hebben laten zien wat we zijn en wat we kunnen. Weet u het nog
wat we met elkaar allemaal hebben meegemaakt?
•
•
•
•
•

Scrooge in Haarlem.
De Barbershoppers besloten na een periode van ruim 26 jaar te
stoppen.
Nijmegen en al mot ik kruuppe in de bowling.
Osnabrück, in een tent en op de markt nog wel.
De enquête, de stemscreening, de koorscholing

Een derde van de zangers heeft inmiddels zijn stem ontdekt en de meningen over de cursus zijn zonder meer positief. Ook landelijk gaat de cursus
zij het aarzelend bij andere koren van start.
In 2013 twee belangrijke onderwerpen die ons zullen bezighouden. Dat is
allereerst het Korenfestival waarover elders in dit blad meer en natuurlijk
ons concert op november “Zang en Vriendschap zingt opera”.
Voor het concours op 23 maart is een volledige opkomst nodig van alle
zangers.
Voor het operaconcert gaan we in januari al van start met activiteiten om
tot een sluitende begroting te komen.
2013 dus met twee hoogtepunten en extra inspanningen van onze zangers. Nu gewapend met meer kwaliteit en meer inzicht in het hoe en
waarom van muziek. Zet de tering naar de nering, pas je aan naar de omstandigheden. De omstandigheden zijn verbeterd dus we kunnen meer!
De bekende Nijmeegse filosoof Bruur van Kruuppe heeft dat vertaald naar:
“Zet de kuup onder de druup als het regent”, maar hij had het daarbij ei genlijk alleen over ons gebouw.
Kortom mooie zaken in 2013 op het programma, ik hoop op een mooi
kerstconcert en wens u fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling, maar
ik wens vooral, u allen een hele goede gezondheid.
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Ingezonden door Elly van Langen-op de Weegh
Het ging natuurlijk niet goed met Maarten. Maar dat hij zo snel zou overlijden hadden we toch niet gedacht. Hij en wij hoopten dat we nog ze zeker
2 à 3 jaar samen zouden hebben. Ik realiseer me terdege dat hem en ons
veel bespaard is gebleven. Een invaliderend bestaan is voor niemand een
fijn vooruitzicht. Dit plotselinge afscheid is wel heel erg definitief.
Hij was een zeer toegewijd en betrokken echtgenoot en vader. Maar ook
een zeer toegewijd en betrokken lid van Zang en Vriendschap. Velen van
jullie hebben mij dat ook zeker bevestigd. Hij was niet gemakkelijk in de
omgang. Hij had echter wel vaak gelijk met zijn voor velen te vooruitziende blik. Maar als je, zoals Maaike in haar speech zei, hem eenmaal kon lezen wist je dat hij het beste met ons maar ook met Zang en Vriendschap
voor had.
Wij, zijn familie, proberen zo goed en zo kwaad als het gaat ons leven zonder Maarten weer vorm te geven. Ik hoop van harte dat het koor en de
vriendenclub ook verder kunnen.
Petra, Maaike en ik zijn heel dankbaar voor de geweldige manier waarop
Z&V de uitvaart tot iets bijzonders heeft gemaakt. Ik zelf denk met voldoening terug aan de manier waarop we samen met pastor Visser, Sander en
Ben de plechtigheid hebben kunnen voorbereiden.
Ondertussen heeft Jan Koet Maartens administratie van de vriendenclub
in zijn bezit. Hopelijk krijgt hij hulp bij het voortzetten van de activiteiten.
Natuurlijk blijf ik lid van de vrienden en zal zoveel mogelijk aanwezig zijn
op de bijeenkomsten. Bestuur, dirigent, vrienden, leden en partners: heel
veel dank voor de mooie tijd die Maarten bij jullie heeft gehad.
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door Henk Bijvank

➢ De Nieuwjaarsreceptie zal op vrijdag 4 januari gehouden worden van
17:00 tot 19:00 uur. Naast de leden met partners zullen ook vrienden en
potentiële leden uitgenodigd worden om op het nieuwe jaar het glas te
heffen.
➢ Voor het nieuwe jaar zijn, naast de gebruikelijke optredens, deelname aan
de Holland Korendag op 23 maart en een groot operaconcert op 16 november gepland. Om er een succes van te maken moet er in de eerste
plaats stevig gestudeerd worden. Voor het operaconcert wordt op de leden een dringend beroep gedaan om zo veel mogelijk kaarten te verkopen om de kosten te kunnen dekken.
➢ De eerste groep van de koorscholing met het boek “Ontdek je stem”
heeft de cursus met succes afgerond en werd bekroond met een diploma. De opkomst was goed en het enthousiasme waarmee Arno de cursus
gaf werkte aanstekelijk.
➢ Op maandag 7 januari zal een “open repetitie” worden gehouden waarbij potentiële leden van harte worden uitgenodigd om te komen. Zij kunnen dan een week later aanschuiven bij de nieuwe editie van de cursus
“Ontdek je stem”.
➢ Van de gemeente Haarlem hebben we bericht gekregen dat de totale
subsidiepot voor cultuur in verband met de bezuinigingen in 2013 met 1/3
wordt gekort. Het is nog niet bekend wat dat voor ons koor betekent.
➢ Begin december verscheen het boek “Juist! Haarlem en Zuid-Kennermerland” met daarin 2 pagina’s over ons koor. We hebben een aantal exemplaren tegen gereduceerd tarief kunnen bemachtigen en deze zijn inmiddels in de verkoop. Een mooi cadeau voor onder de Kerstboom.
➢ Het bestuur wenst ieder goede feestdagen.
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Personalia
Nieuwe Leden
We zijn blij om als adspirant lid te mogen begroeten:
René Vestering en Ferry Born. Allebei hebben ze inmiddels
een plaats gekregen bij de 1e tenoren.

Vertrekkende leden
Helaas heeft 1e tenor Paul van der Pol, die pas vanaf juni bij ons zingt,
besloten om te gaan verhuizen naar Gouda. Dit heeft tot gevolg dat hij
ons na de Kerstoptredens weer gaat verlaten. Paul, het ga je goed.

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 februari Peter Flaton 5 jaar lid
1 februari Hans Boelhouwers 10 jaar lid
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Verhuizing
Bariton Wouter van der Veer heeft een nieuwe adres:
Otterstraat 70, 3513 CN Utrecht

Verjaardagen
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen een verjaardag zoals zij
zelf het liefste vieren.
14 december Cees van Zelderen (Bariton) 69 jaar
16 december Roelf van Til (Tenor-2) 44 jaar
27 december Wouter van der Veer (Bariton) 56 jaar
28 december Henk Bijvank (Bas) 68 jaar
4 januari Ben van der Putten (Tenor-2) 73 jaar
10 januari Huub Elzerman (Tenor-2) 69 jaar
17 januari Henk van Waveren (Tenor-1) 79 jaar
18 januari Maarten Fijen (Tenor-2) 74 jaar
20 januari Jos van Riel (Tenor-2) 63 jaar
31 januari Wil Tremonti (Bas) 69 jaar
3 februari Piet Scholten (Bas) 78 jaar
3 februari Frans van Kaam (Tenor-2) 66 jaar
9 februari Han van Daalen (Bariton) 66 jaar
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Agenda
2012
10 december Repetitie in de Vijverwegkerk
Besloten optreden voor de vrijwilli17 december
gers van het Reinaldahuis
Medewerking Kerstnachtdienst
24 december
Radiokerk Bloemendaal
26 december
Kerst-inn vanaf 14 uur
2e kerstdag

2013
Vrij. 4 januari
7 januari
14 januari
1 februari
Zat. 23 februari
Zat. 16 maart
Zat. 23 maart
25 maart
1 april
1 april
2e paasdag
Don. 18 april
20 of 21 april
Zat. 4 mei
20 mei
e
2 pinksterdag
1 juni

Nieuwjaarsreceptie van 17 - 19 uur
1e repetitie OPEN Repetitie
Start 2e groep koorscholing
Kopijdatum voor editie 78.01
Traditionele Z&V Oudejaarsavond
Jaarlijkse Rommelmarkt
Korendag KNZV Alphen
Algemene Ledenvergadering
Kopijdatum voor editie 78.02
Geen Repetitie
Biljarttoernooi Stoot & Vriendschap
Bloemenconcert
Dodenherdenking
Geen Repetitie
Kopijdatum voor editie 78.03

Kerstdienst in Bloemendal
Op 24 december wordt 's avonds om 21:30 uur de kerstdienst gehouden
in de Vijverwegkerk in Bloemendaal. Zang en Vriendschap verzorgt daarbij, gedirigeerd en op de piano ondersteund door Arno Vree, het muzikale
gedeelte. De dienst wordt uitgezonden op Radio Bloemendaal, te beluisteren op de radio op de frequentie 1116 AM en rechtstreeks op internet
www.radiobloemendaal.nl. Op internet kan ook achteraf nog naar de
dienst worden geluisterd.
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De zin van Kerst-inn
door Han van Daalen

Elk jaar op tweede kerstdag houden we een kerst-inn. De laatste jaren is de be langstelling daarvoor wat minder geworden. We denken dat dat komt omdat veel
mensen niet weten wat het inhoudt. En zoals u weet: onbekend maakt onbemind.
De Kerst-Inn bestaat al vele jaren en was in eerste instantie gericht op alleenstaanden. In de loop van de tijd is het geworden tot een informeel samenzijn voor alle
leden met hun aanhang.
• Voor mensen die de Zang en Vriendschapsfeer niet kunnen missen en niet
kunnen wachten tot de Nieuwjaarsreceptie.
• Voor mensen die na een wandelingetje door de stad even de warmte opzoeken.
• Voor mensen voor wie de maaltijd van 1e Kerstdag al is verteerd, maar de
maaltijd van 2e Kerstdag nog te lang vinden duren.
• Voor de vrienden die zomaar eens langs willen komen.
• Voor de nieuwe leden die van Zang en Vriendschap tot nu toe alleen repetities en optredens hebben meegemaakt.
• Voor iedereen die dit nog niet wist.
Er staat weer een hapje en een drankje klaar.
Op 2e kerstdag tussen 14:00 uur en 17:00 uur.
Wie heeft daar geen zin inn?
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KNZV HOLLAND KORENFESTIVAL 2013
door Sander Ruitenbeek

Op 23 maart 2013 is het de Korendag 2013 van het KNZV Holland in Alphen
aan den Rijn. Deze dag kan gezien worden als de voorronde van het landelijke concours in Zwolle in 2014. In 2014 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, een mooie combinatie met 160 jaar KNZV. En de finale en
de voorrondes (ook in de andere KNZV regio’s worden voorrondes gehouden) vallen onder het Reglement Concoursen van het KNZV. Dat betekent
o.a. dat de uitvoeringen van de koren beoordeeld worden door een vakkundige jury. Deze jury beoordeelt de uitvoeringen van het verplichte werk
en van de vrije werken. De koren bepalen zelf in welke categorie zij uitkomen. De categorieën zijn van A tot D. De uit te voeren werken bepalen in
feite de categorie van het koor.
Voor KNZV Holland is hiermee een nieuwe impuls gegeven aan de Holland
Korendagen. Holland heeft de afgelopen 10 jaren talloze korendagen georganiseerd waarbij het beluisteren van andere koren en het krijgen van
een beoordeling de doelen waren. De beoordeling in punten werd de afgelopen jaren niet meer toegepast.
In de afgelopen jaren deed Zang & Vriendschap regelmatig en veelal met succes mee. Winnaar, het
beste koor van Noord Holland, of eindigend net na
winnaars als Bravi Bravi of Mannenkoorts waren zo
de resultaten.
Onder de 13 koren die zich hebben ingeschreven
voor deze voorronde, bevinden zich voor ons bekende koren zoals het Westlands mannenkoor, het
Alphens mannenkoor, KNA Dordrecht, Rotte’s en Orpheus Schiedam.
De jury bestaat uit Nadia Loenders, Ben Simmens en Hennie Ramaekers.
Zang & Vriendschap is voorlopig geprogrammeerd in de middag zodat
we niet alleen andere koren kunnen horen, maar eveneens aanwezig zijn
om het juryoordeel in ontvangst te nemen.
Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Het door ons te
zingen werk bevat eigenlijk geen verrassingen. Maar zeker voor deze gelegenheid moeten we het als langst bestaand mannenkoor van Nederland
uitstekend doen. Dus er zullen in de eerste maanden nogal wat punten op
de spreekwoordelijke i’s gezet moeten worden.
Uiteraard moeten we er ook staan in de grootst en best mogelijke opstelling.
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Lopen voor Zang en Vriendschap
door Wim Harskamp en Peter Kemper

In 2015 bestaat het gebouw van Zang en Vriendschap 100 jaar. Het koor
bestaat dan 185 jaar. Dit gaat gevierd worden, groot feest dus. Maar we
willen ook kijken of we een steentje kunnen bijdragen aan ons gebouw en
de inrichting. Zo zijn we, misschien heeft u het gemerkt, hard toe aan nieu we stoelen. Je kunt er nu beter niet met je mooiste kleren op gaan zitten!
Bij ons 180 jarige jubileum hebben een zeer succesvolle gesponsorde wandeling gemaakt over het Pieterpad. Dat heeft vele duizenden euro’s opgeleverd, sponsors hebben toen voor elke gelopen kilometer een bedrag betaald. Daarom is het
idee geboren om weer een route gesponsord te
gaan lopen. Wij zijn zo brutaal geweest om hierin
weer het voortouw te nemen. En we hebben gekozen voor het Noaberpad. Over dit pad is alles
te lezen op internet. Het pad is 415 kilometer lang
en loopt voornamelijk langs de oostgrens van ons
land, met begin punt in Nieuwerschans, en als
eindpunt Kleve in Duitsland. Net als het Pieterpad
gaan we deze tocht weer over vijf (lange) weekenden verdelen.
De planning is om al snel te gaan starten, namelijk in april 2013.
Uit ervaring met het zoeken naar overnachtingen, is het aantal deelnemers echter beperkt tot 14 wandelaars.
Mocht U interesse hebben, meld u nu aan bij Peter (06 40064127, peter.kemper@livemail.nl ) of Wim (023-5378177, wimageeth@ziggo.nl )
We nodigen de deelnemers dan op korte termijn uit om de verdere details
te bespreken.

Juist! Haarlem
Op 3 december is een fraai boek uitgekomen onder de naam Juist! Haarlem en Zuid-Kennemerland. Er staan meer dan 100 artikelen in over bezienswaardigheden, instellingen en activiteiten in Haarlem en de regio,
alle met fraaie foto's. Het is een boek om te hebben en als je het nog niet
hebt zou je het misschien voor kerst kunnen vragen aan een van de zangers. O ja, er zijn ook twee pagina's aan Zang en Vriendschap gewijd.
Meer weten: neem contact op met Jan Koet 06 50511186 /
jankoet@quicknet.nl.
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Ontdek je Stem
door Jan Kivit

“Ontdek je Plekje”, was een TV programma waarin mooie plekjes in Nederland getoond werden. Wat nou het ontdekken van mijn stem betreft,
dat had ik al gedaan toen ik in het jongenskoor van de Willybrorduskerk in
Amsterdam zong. Zingen in een koor doe ik nu al zo'n 55 jaar.
Gaandeweg leer je de waarde van de verschillende noten kennen, gaat de stem een
halve toon omhoog bij 'n kruis en 'n halve
toon omlaag bij 'n mol. (De naam van het
laatste teken is waarschijnlijk ontleend aan
het beestje dat onder de grond leeft.) Dan
zijn er nog noten die kennelijk niet genoeg
hebben aan de notenbalk, die hebben 'n
minibalkje daar boven of daar onder. Maten zijn er ook in verschillende soorten. Kortom, voor dat je muziek wat kunt lezen moet
je heel wat wijsheid hebben opgestoken.
Nou hebben wij bij Z&V 'n maestro, 'n meester in dit geval, die ons op een aangename manier al die wijsheid in acht
lessen tracht bij te brengen. Ik zit daar als ouwe zanger niet voor spek en
bonen bij want ik merk na zes lessen dat ik af en toe een NOOT weet om
te zetten in een TOON. En dat is winst.
Er is nog meer winst: op een zeer aanschouwelijke manier weet de docent,
want zo wil ik de meester in dit geval te betitelen, ons de geheimen van
het ontstaan van klank bij te brengen. Het zijn min of meer anatomische verhandelingen. Uit de goede
opkomst blijkt wel dat de cursisten
baat vinden bij de lessen. Zo is een
oud spreekwoord hier weer van toepassing: 'n Mens is nooit te oud om te
leren.
Wij komen met ons vijven van “boven het Noordzeekanaal” met 'n auto en
we prijzen ons gelukkig dat de eigenaar van die auto, die slechts zijdelings
bij de scholing betrokken is, ons toch wil rijden.
Kijk, dat is Vriendschap.
Oh ja, wat ook heel prettig is tijdens de scholing, je kunt blijven zitten.
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Nieuw Jaar, Nieuwe Kansen
door Bert Koopman namens de PR-commissie

Onze club gooit op 7 januari a.s. de deur weer open voor iedereen die
kennis wil maken met het zingen in dit koor.
We hebben inmiddels de nodige ervaring geput uit de laatste Open Repetitie op 1oktober; een prima avond met een aantal aandachtige geïnteresseerden.
Parallel hier aan is de eerste sessie
koorscholing begonnen en met veel
plezier gevolgd door een kleine 20
man.
Koorscholing is niet alleen nodig, maar
het is tevens een bron van sterke motivatie geworden. Ondanks dat je
een uur eerder verwacht wordt. En daarom willen we doorgaan op deze
manier.

meedoen met onze
operaconcert
op 16 november
in de Philharmonie

We houden op 7 januari a.s. weer een Open Repetitie Plus, d.w.z. degene
die deze repetitie bezoekt en daarna aangeeft terug te komen, krijgt de
gelegenheid direct daarna de koorscholing te volgen die op 14 januari.
En … kan meedoen met onze opera-uitvoering op 16 november in de Philharmonie. .
Voor alle mannen die nog geen lid zijn , is dit een unieke kans zich aan te
melden en voor de leden, onze ambassadeurs, en alle dames die dit lezen een prachtige gelegenheid om vrienden, familie en kennissen hiervan
op de hoogte te stellen. Een kans voor open doel derhalve.

Zang en Vriendschap
verwelkomt mannen die van zingen houden op de

open repetitie
op 7 januari a.s.
aanvang 20.00 uur
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een prachtkoor waar je je thuis voelt

OUDEJAARSAVOND ZATERDAG 23 FEBRUARI 2013
door de Activiteitencommissie

De activiteitencommissie en het bestuur hebben zich gebogen over de invulling van onze traditionele Oudejaarsavondviering.
Het was de laatste jaren de gewoonte om deze avond op te hangen aan
een thema, met het verzoek de kleding daaraan aan te passen. Hoewel
we kunnen terugkijken op succesvolle en gezellige feestavonden kunnen
we toch een terugloop van onze leden vaststellen. Ongeveer de helft van
onze koorleden laten zich nog maar zien. Natuurlijk hebben we genoeg
aanhang om er toch een geslaagde happening van te maken, maar we
willen toch meer leden bij deze viering betrekken.
Hoewel de geadviseerde feestkleding nooit verplicht was denken we toch
dat dit voor een groot aantal een te grote drempel is om onze oudejaarsavond te bezoeken, uiteindelijk wonen we toch een eind boven de rivieren.
Daarom hebben we besloten het thema, in verband met de aankleding
van de zaal en de eventuele optredens we vast te stellen, maar de
avondkleding vrij te laten.
Trouwens het thema dit jaar is “ZIGEUNERS” en met een beetje slordige
vrijetijdskleding is het verschil niet te zien.
Om alle leden zoveel mogelijk hierin te
betrekken hebben we het koor in drieën gedeeld, met het verzoek dat ieder segment een optreden verzorgt.
Om te weten bij welk kleinkoor u behoort gaan we uit van de indeling van
de drie groepen die zijn ingedeeld
voor de koorcursus, waarvan de eerste groep natuurlijk al een kleine voorsprong heeft.
Dus steek de koppen bij elkaar, we laten ons verrassen.
Mocht u alleen, of samen met anderen een optreden willen verzorgen, die
niets te maken heeft met het thema, dan mag dat natuurlijk, een nieuwe
Pavarotti of een Zangeres zonder naam willen wij zeker het podium geven,
bovendien, waarom zouden alleen de mannen de show stelen.
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STAPJE VERDER MET FACEBOOK
door Notenkraker

Inmiddels weten we hoe je jezelf kunt registreren op Facebook en hoe je
onder meer een koppeling kunt maken met Zang en Vriendschap op dit
medium. Maar je kunt meer van jezelf laten zien door je profiel een persoonlijk tintje te geven door bijvoorbeeld een profielfoto toe te voegen.
Een foto z.g. uploaden
Door op je eigen Facebookpagina te klikken op “Upload een foto”open je
automatisch een dialoogvenster.
In dit venster kun je op zoek gaan naar de plekken in je computer waar je
je foto’s hebt opgeslagen. Wanneer je een geschikte gevonden hebt, selecteer die dan en klik op “OK”.
De foto zal dan automatisch op je profielpagina verschijnen.
Wil je de meest recente foto, dan moet je natuurlijk eerst aan de slag om
een foto te maken en op te slaan, enz., enz.
Nadat je je foto hebt geüpload heb je nog de mogelijkheid om je foto te
bewerken. Soms komt het wel eens voor dat je gezicht er niet helemaal
opstaat. Om dit te herstellen klik je dan op “Miniatuurafbeelding bewerken”. Schuif dan tot je het beste resultaat hebt gekregen en als je tevreden bent , kies je voor “Opslaan”.
Instellingen
Ga verder als je wilt met het invullen van je persoonlijke gegevens , als je
wilt in de rubriek “Informatie bewerken” op je persoonlijke pagina.
Je kunt daar van alles kwijt over wie je zelf bent en wat je belangrijk vindt.
Bedenk wel; je maakt het zelf uit wat je er in kwijt wil.
Belangrijk is dan ook met wie je deze gegevens wil gaan delen.
Facebook geeft dan ook de mogelijkheid om de informatie die je wilt delen te finetunen; dit gebeurt met de rubriek “Privacyinstellingen”, die te
vinden is als je naast de rubriek “Startpagina” op het V-vormige icoontje
drukt.
Je kunt kiezen uit 3 instellingen:
• Openbaar (iedereen die op Facebook zit kan in principe alles zien
wat je er op zet)
• Vrienden (alleen diegenen die je aangemerkt hebt als vrienden
zien het)
• Aangepast ( alleen zichtbaar voor een bepaalde selectie)
En alles wijst zich vanzelf.
Loop ook eens door de rubriek”Accountinstellingen “ ( te vinden in hetzelfde rijtje als Privacyinstellingen”) en controleer ook eens deze gegevens.
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Vrienden zoeken
Sinds je een profiel hebt aangemaakt op Facebook heb je waarschijnlijk al
1 of 2 handen vol vrienden. Dat kan omdat je tijdens het aanmaken van je
profiel al enkele mensen onwillekeurig hebt uitgenodigd. Dat heeft geresulteerd in een bescheiden vriendenclubje, maar het is wellicht leuker als
je de club wat verder uitbreidt.
Facebook biedt je verschillende mogelijkheden daartoe, bijvoorbeeld: ga
naar de bovenste kopregel van je Startpagina en activeer het woord
“Vrienden zoeken”.
Wanneer je in dit scherm naar beneden scrolt zie je profielfoto’s van Facebook-gebruikers die je misschien
kent. Dit zijn mensen die vriend zijn
van jouw Facebook-vrienden.
Meldingen en berichten
Natuurlijk ben je niet de hele dag actief op Facebook en daarom zal Facebook je meldingen tonen om te laten zien wat er op Facebook is gebeurd tijdens jouw afwezigheid hierop.
De meldingen zie je linksboven op elke
Facebook-pagina.
Het kleine cijfertjes bij elk van de 3
icoontjes geeft het aantal meldingen
aan dat je hebt gekregen.
Het middelste icoontje laat zien welke
berichten je hebt gekregen. Gebruikers kunnen elkaar berichten sturen die
enigszins vergelijkbaar zijn met e-mailberichten.
Het rechter icoontje toont berichten in
de breedste zin van het woord, je bent in feite toeschouwer van meldingen die men elkaar toestuurt.
Vragen over Facebook? Loop even langs bij het PR-team!
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HET KERSTPAKKET

van Michel van der Plas

Verkort weergegeven door Ben van der Putten

K

erstavond, lichte sneeuw valt op de ruit
heel in de verte wordt een klok geluid
“Komt vader daar? ” Ja, klokke zes.
Een blij gezin snelt juichend naar de hal
half zeker van wat vader brengen zal
Een lichte kreet gaat op daar is hij al
En zie daar staat hij: lang, bleek en smal
Hij draagt de schat met een gespannen lach
En hij gaat voor naar de salon en ach
daar heeft hij ’t al op tafel neergezet
de kerstgroet van de zaak: Het Kerstpakket

N

u treden op een korte knip van vader
eerst nog de dienstmeid
en de huisknecht nader
Dan zegt hij zacht: “Kom, knielen we allen neer”
En in een kort gebed dank hij de Heer
voor goede mensen die in goede gaven
nooddruftige op het kerstfeest willen laven
met wat versterkend voedsel en nog meer
Dan staat hij op en met hem heel de kring
in alle ogen staat een schittering
van vreugd en dank. O, hier is welgedaan
En vader kijkt. Hij ziet een grote traan
over de wangen van zijn huisvrouw gaan

D

an fluistert moeder: “Nu maar toegetast:”
En vader grijpt, daar houdt hij blij verrast
Alvast een blikje koolvis in zijn rechterhand
En heft het hoog boven de hoofden uit
En zet de wangen in een felle brand

Z

D

ie avond zweeft een engel door de lucht
En ziet beneden met een dankbare zucht
hoe daar in huis na huis van Wassenaar
achter elk raam een kring te lachen staat
gelukkig met die plotselinge overdaad
die weer zo velen even heeft gered
En ver weg slaat de weldoener zijn oog
Tot God omhoog
en staart die nacht nog laat
tevreden voor zich heen
en rekent de uitslag niet,
maar telt het doel alleen
NB. De nivellering voor de triple + is een
reële dreiging!

KERSTMIS van Ivo de Wijs

aligheid der zaligheden
Engelen en arrensleden
Maria en haar metgezel
En uit de dorpen en de steden
Rijzen gezangen en gebeden
Van ingetogen eerherstel
Een kindeke sloot lang geleden
Voorgoed de hel
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En ziet, daar is een potje fruit
En zure haring in een glas en o,
een blik met kippenpootjes
En zelfs een zak met gemengde nootjes
O, daar is blijdschap om die simpele dingen
Het heuse blikje met sardellenringen
en de verpakte feestsigaar
En zelfs een flesje wijn
voor moeder als ze weer eens zwak mocht zijn
En vader met een breed en hartelijk gebaar
grijpt naar zijn schaar
En knipt de helft van zijn sigaar
En reikt hem aan de knecht
met een eenvoudig, maar oprecht
“Toe, hou dat maar”

K

inderen, kom naar beneden
Moeder heeft al brood gesneden
't Is Christmas, Weihnachten, Noël
En wie niet gloeit van rust en vrede
Van goede wil en vrome zeden
Verdraagzaamheid en samenspel
Die krijgt een lel!
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Voor overname uit dit blad dient men vooraf contact op te nemen met de redacteur en
dient bronvermelding plaats te vinden.

TOONS BELEVINGEN
door Toon Lager

Koorcursus
Toon was ingedeeld in de eerste groep van de verplichte
koorcursus. Toen hij de eerste avond met zijn lotgenoten de zaal
binnenkwam werd hem onmiddellijk een boekje in de handen gedrukt
met de titel, Ontdek je stem.
Nadat Arno had uitgelegd dat alles wat Toon tot nu toe had geleerd op
zanggebied, niet correct was, begon hij met de eerste oefening.
Iedereen werd verzocht te gaan zitten. Hang met je hoofd tussen je benen, laat de armen naar beneden hangen en neem rustig de tijd om te
ademen.
Of dit, net na etenstijd, voor eenieder de juiste houding was viel te betwijfelen.
Aan het gepiep en het rode hoofd van zijn corpulente buurman kon Toon
duidelijk opmaken dat men niet voor niets een AED apparaat had aangeschaft.
Nadat Arno had verzocht rustig in drie tellen in te ademen en even te
wachten met uitademen hoorde hij naast zich het geluid van een ouderwetse stoomlocomotief die in volle vaart de Brennerpas passeerde.
Gelukkig duurde deze oefening niet lang en mocht men gaan staan.
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Een goede zanger zingt tot tegen de achterste muur van de zaal en geeft
met zijn ogen de richting aan zijn stem, aldus de dirigent.
“Goed dat ze net gelazerd zijn, anders had ik wel kunnen stoppen met zingen”, fluisterde een lolbroek.
Er viel toch heel wat te leren, ook voor de z.g. geoefende zangers.
Dat je bij een stijgende kwartsprong in combinatie met de secunde eerder
aan de gouden tijden van Sjoukje Dijkstra denkt, dan aan het zingen, ligt
voor de hand.
En dat je bij het zingen bewust contact moet maken met je middenrif is ook niet het eerste wat je te
binnen schiet als je een aria inzet.
Om maar te zwijgen over de betekenis van Legato,
Portato, Tenuto Marcato en andere muziek termen
die meer doen denken aan verschillende Pizza's
dan aan het zingen.
Toch wist de dirigent op een begrijpelijke wijze de
verschillende muziektermen uit te leggen en de
zangers te enthousiasmeren.
In het oefenboek zat een cd waarmee men thuis
kon oefenen.
De volgende morgen zong Toon, uit volle borst met de cd de oefening.
Jo do jo do jo li di li di li
Dit zijn twee grote tertsen riep hij vol trots tegen zijn vrouw die onmiddellijk
reageerde dat ze meer voelde voor de musical Hij gelooft in mij, van Hazert.
Toon reageerde wijselijk niet op deze opmerking en nam zich voor er alles
aan te doen om, zo spoedig mogelijk zijn stem te ontdekken, zodat zij ook
in hem zou geloven.

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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Prettige Kerstdagen

en een

Gelukkig Nieuw Jaar !
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