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VAN DE VOORZITTER
LICHT
Voorjaar. We kijken er naar uit. Licht doet
iets goeds met een mens; zodra de zon
er doorheen komt lijkt iedereen blijer. Lijkt
ook iedereen meer geïnspireerd te raken.
Mijn stukje wordt in ieder geval geïnspireerd door het vele werk wat er onder de
oppervlakte door veel mensen in onze
vereniging gedaan wordt.
‘s Maandags tijdens de repetities zingen
we onder leiding van Arno de partijen,
hebben we zware en luchtige onderwerpen met elkaar te bespreken of gaan we
gewoon kalmpjes, en vrijwel altijd tevreden, naar huis. Tijdens die maandagavonden, en zeer vaak op andere dagen,
wordt er echter ook bijzonder hard gewerkt, bijna altijd met veel plezier en humor, aan activiteiten die hard nodig zijn.
Of het nu gaat om het werk aan de Bar of
de voorbereiding van het Moederdagconcert, de Korendag , Buitenlandse reis ,het
Verenigingsblad of het Oudjaar: altijd zijn
er bij Zang en Vriendschap mensen die
hun tijd er in willen steken. Daar mogen
we zeker trots op zijn, hoewel de behoefte aan verversing hier en daar toeneemt.

IN DIT NUMMER

Er wordt samen aan iets gewerkt waar
positieve energie uit wordt gehaald. On-

derwerpen die ook voor iemand persoonlijk een zekere groei kunnen betekenen,
mits er voldoende tijd en energie in gestoken wordt. Een goed en actueel voorbeeld is de Projectgroep Moederdagconcert. Voor het slagen van dit concert zijn
er veel onderwerpen waar over nagedacht moet worden. Onderwerpen zoals
repertoire, samenwerking met solisten,
aankleding, podium, kleding, zangers,
kaartverkoop, posters en flyers, contact
met de media en ga zo maar door. Een
groep, die er helemaal voor gaat.
Het goede gevoel is dat je samen iets
tot stand brengt en ook wel belangrijk:
je zit aan de klus niet jaren vast. En zo
zou de bijdrage aan onze vereniging in
deze tijd wellicht het beste tot zijn recht
komen. Vanaf nu helder maken wat je
van iemand verwacht, hoeveel tijd en op
welk moment. Dat maakt het mogelijk dat
we , zeker bij sommige klussen, net als
bij een estafette het stokje op tijd aan iemand door kunnen geven. Zo voelt het
werk ook licht.
Het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk samen dingen oppakken en niet te
veel op de inmiddels vermoeide schou-
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ders laten van de mensen die dit al jaren uit liefde voor de vereniging doen en
waar ik grote waardering voor uitspreek.
Dus…. laten we de barploeg helpen met
eens in de zoveel tijd een dienst te draaien, doe eens een tijdje mee met de activiteitencommissie en de PR of schrijf op
z’n tijd iets in ons Verenigingsblad.
Ik wens u een heerlijk voorjaar toe en uiteraard een Moederdagconcert dat ons
nog jaren zal heugen als het lichtend
voorbeeld van een concert.

Bert Koopman
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DOWN BY THE SALLY GARDENS

Z EN V
VERWELKOMT
NIEUWE VRIENDEN

De speellijst van het aanstaande moederdagconcert laat zien dat hier sprake is van
een traditional, waarbij ik het heb over
het arrangement van de hand van Henry
G. Mishkin op de oud Ierse melodie The
Maids of Mourne Shore en de tekst van
William Butler Yeats.
Vergist u zich niet! Henry was van Amerikaanse afkomst en verbonden aan de
Amherst College Glee Club te Amherst ,
Massachusetts, USA, een in 1865 opgericht mannenkoor. Over tradities gesproken. Hij was ook niet de enige met een
arrangement op de combi van melodie en
tekst. Herbert Hughes, Rebecca Clark,
John Ireland, Benjamin Britten , John Corigliano. Allen gingen zij hem voor dan wel
na.
Vergist u zich niet! Dit simpele werk is wel
degelijk van het literaire genie wat William was. Nou ja …. Hij had een vrouw
in het dorpje Ballysadare, Sligo, Ierland,
een oud liedje horen zingen en probeerde
dat te reconstrueren aan de hand van
enkele regels die hij zich kon herinneren.
Daarom noemde hij dit gedicht, bij gelegenheid van publicatie in The Wanderings
of Oisin and Other Poems in 1889, eerst
An Old Song Re-sung. Pas bij herpublicatie in zijn uitgave Poems in 1895 werd de
huidige titel de titel.
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Waarschijnlijk was het door die vrouw gezongen liedje het oud Ierse You Rambling
Boys of Pleasure, waarin de vergelijkbare
Sally Garden, She said to take love easy
as the leaves grew on the tree en het But
I was young and foolish voorkomen. Het
Y.R.B.o.P. is wat langer en complexer dan
het D.b.t.S.G. en verwijst naar een omslag in de relatie, waarbij ook de financiën
een rol spelen. Vergelijkbaar dus. Inhoudelijk draait het hier om een jongeman die
niet wil luisteren naar dat wat het meisje
hem zegt.
Het zou zo maar kunnen dat Sally Garden
aan de oever van de rivier in dat Ballysadare gelegen was, waar de bewoners
wilgen plant(t)en om te gebruiken voor
het binden van dakbedekking. Sally is
een vervorming van het Engelse Sallow,
de salixboom, én een vervorming van het
Ierse Saileach, de wilg. De wilgenplantages lagen in de buurt van Ierse dorpjes en
voorzagen de bewoners van de buigzame
scheuten én voorzagen geliefden van een
schuilplek om elkaar, al dan niet heimelijk,
te ontmoeten.
Met dank aan de wilgenkunstenaar Carole Beavis van www.carolebeavis.co.uk
ziet u een afbeelding van een oude wilgenplantage en het werk, waarin ik best
wil luisteren naar wat mijn meisje mij zegt.
Dick Kreuger

Het afgelopen jaar heeft Zang en Vriendschap een
aantal nieuwe zakelijk vrienden verwelkomd. Een
kennismaking met Dolph Bierman van Made With
Solid Hand en Rens Kruizenga van Cross Timmer
en onderhoudswerken. René Vestering bezegelde
de vriendschap.
“Op mijn vraag of de mannen zakelijk vriend
wilde worden van Zang en Vriendschap, kwamen twee brede glimlachen op het gezicht
en een spontaan, dat doen we”, vertelt René
Vestering. Dolph en Rens zijn beide vakmannen die ik vanuit mijn werk vaak ontmoet.”
Schuur
“Al pratend over wat we in de vereniging allemaal
aan het doen zijn, kwam de nieuwe schuur van
onze bovenburen Jan van Leeuwen en zijn Helen
ter sprake. Zoals jullie weten is vorig jaar, door een
andere vriend, een compleet nieuw dak gelegd,
waardoor de verouderde schuur van Jan en Helen
afgebroken moest worden. Met een hoogwerker
werden op een dinsdagochtend alle materialen op
het dak gehesen. In een dag hadden de mannen de
schuur in elkaar gezet. Wind en water dicht. Prachtig opgeleverd en reuze snel”, zegt René.
Samenwerking
Al snel hebben we de samenwerking voor onze vereniging bezegeld. Als er nu klussen zijn dan kunnen
we één van de mannen inschakelen om dit voor
ons te verzorgen. Voor de nabije toekomst staan er
al klussen op de planning die we samen met deze
mannen gaan verzorgen. We mogen trots zijn dat
we kunnen rekenen op twee vaklieden die ook nog
eens betrokken bij onze vereniging zijn.
Jaargang 82,
81, nr. 1
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IN DE AANLOOP NAAR HET
MOEDERDAGCONCERT
Voordat op 14 mei het Moederdagconcert
daadwerkelijk zal worden uitgevoerd
moet een groot aantal activiteiten worden
ontplooid. Om die te coördineren en uit te
voeren is in september een projectgroep
geïnstalleerd die maandelijks bijeenkomt
om de stand van zaken te bespreken.
Omdat met dit concert ook wordt
geprobeerd om ons ledenbestand uit te
breiden, kende de voorbereiding een extra
fase: werving en selectie. Vooraf was
bovendien bedacht dat het heel belangrijk
is om de entree van nieuwe zangers
zorgvuldig op te zetten en te begeleiden
om ongewenste uitval te voorkomen.
In de maanden, september en oktober
maar ook in de periode daarna is daarom
veel energie gestoken in het werven
en motiveren van geïnteresseerde
zangers die op projectbasis aan het
moederdagconcert
willen
meedoen.
Daarvoor moesten teksten voor e-mails
en flyers worden bedacht, flyers
worden ontworpen en geproduceerd en
werden regionale dag- en weekbladen
geattendeerd op onze wervingsactie. Een
en ander resulteerde in o.m. publicaties in
die bladen en vanaf begin november in een
geleidelijke instroom van projectzangers
die tot eind december voortduurde. Na
hun entree werd ervoor gezorgd dat de
nieuwe zangers voldoende geïnformeerd
werden, dat zij een vaste begeleider
kregen aangeboden en een stemtest
konden doen waarna hen een definitieve
plaats in het koor werd aangewezen.
Tegelijkertijd werden afspraken gemaakt
met Arno en met Joost van Velzen voor het
geven van een tweetal korte cursussen:
muziektheorie
en
zangtechniek.
Gedurende de eerste maanden is door de
projectgroep gepoogd om via persoonlijk
contact het wel en wee van de zangers
te volgen om te voorkomen dat men zich
geïsoleerd of onwelkom zou gaan voelen.
De projectgroep kon dat niet allemaal
alleen doen en kon voor veel activiteiten
maart 2017

een beroep doen op andere koorleden
en de dirigent. Hoewel enkele nieuwe
zangers zijn afhaakt is er toch reden,
gelet op de feedback die wij van
de “blijvers” hebben gekregen, om
deze fase als redelijk geslaagd te
beschouwen.

de podiumaankleding, kooropstelling
en kleding koorleden (i.v.m. de
projectzangers), changementen, de
inzet van visuele en auditieve middelen,
ontvangst van genodigden, de catering
tijdens de dag etc. vragen nu vooral de
aandacht.

Begin december ging de tweede fase, de
interne kaartverkoop, van start. Doordat
we deze keer voor het eerst met vaste
plaatsen werken is met het uitgeven van
de kaarten, het administreren ervan en
het innen van de gelden veel meer werk
gemoeid dan in het verleden. Gelukkig
steken ook in dit geval anderen dan
de leden van de projectgroep de
handen uit de mouwen. De verkoop
van toegangskaarten binnen het koor
verloopt tot op heden naar wens en
overschrijdt thans de vijfhonderd. De
externe verkoop zal pas na het begin van
de publiciteitscampagne (begin april)
op stoom moeten komen. Om quitte
te draaien moet de externe verkoop
minimaal 250 kaarten opleveren en het
is vooralsnog een spannende vraag of
dat gaat lukken. Inspanning van alle
koorleden bij de interne verkoop is dus
gewenst, want zo’n twintig procent van
de leden heeft nog geen enkele kaart
afgenomen!

Wil Tremonti (projectleider).

We zijn momenteel in fase drie
aangeland. Onze vast begeleider Gerrie
is aangeschoven en terwijl tijdens
de repetities blijkt dat de werken het
grondverfstadium achter zich hebben
gelaten en de contouren van het
programma zichtbaar worden, is
de projectgroep thans doende met
de definitieve vormgeving van de
dag van uitvoering. Daarbij moeten
tal
van
beslissingen
genomen
worden in samenspraak met dirigent,
muziekcommissie,
bestuur
en
Philharmonie. Zaken als afspraken met
de solisten, indeling van de (generale)
repetities, tijdsindeling van het concert,

Note van de Redactie: prima werk van
de Projectgroep en wij hebben er heel
veel zin in!

Samen dineren
na concert
Om na afloop van het concert nog na te
praten en te dineren bestaat de mogelijkheid om uit eten te gaan. Een prima
gelegenheid om moeder te verwennen.
Grand Café Brinkmann aan de Grote
Markt biedt de gelegenheid om tegen
gereduceerd tarief te eten. Een speciaal driegangen Moederdagmenu wordt
samengesteld met de keuze uit vlees of
vis. Volwassenen betalen € 25,- (normaal € 35,-). Ook aan de kleine mensen
is gedacht met een speciaal driegangen
kindermenu voor € 12,50. Consumpties
moeten apart worden afgerekend. Voor
de kinderen wordt een speciaal hoekje
ingericht, zodat zij kunnen spelen en
niet de hele tijd aan tafel hoeven te zitten.
Er is maximaal plaats voor 130 mensen.
Minimaal 30 personen zijn nodig om het
gezamenlijke diner door te laten gaan.
Wil je hier bij zijn, meld je dan snel aan
bij Jan Koet, info@zangenvriendschap.
nl. Drie weken voor het concert bekijken we of er voldoende reserveringen
zijn om het Moederdagdiner door te laten gaan.
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EVEN VOORSTELLEN...

Boudewijn Loth

Leo Standaert
Ik ben Leo Standaert, geboren te Leiden
op 1 juli 1952, en opgegroeid in de Bollenstreek, in Voorhout, waar mijn opa bollenkweker was.
Ik ben getrouwd met Jacqueline en heb drie
fantastische kinderen en een kleinzoon. We
wonen sinds 2015 in Heemstede, daarvoor
in Haarlem en Bloemendaal.
Ik heb 11 jaar in het onderwijs t.b.v. zeer
moeilijk opvoedbare kinderen gewerkt, en
daarna 10 jaar als manager in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Sinds 1992 heb ik een bedrijf in de financiële en fiscale dienstverlening en advisering.
In 2009 is een deel afgestoten en nu werk
ik nog vooral als fiscaal consulent en mediator.
In mijn vrije tijd tennis ik, ik lees veel en ben
zeer geïnteresseerd in kunst en cultuur. En
my guilty pleasure: ik ben gek op koken en
(dus) op lekker eten.
Sinds november 2016 zing ik met veel plezier bij Zang & Vriendschap als tweede tenor.
Wichard Bos is een hele goede kennis van
me, en al diverse keren had hij me uitgenodigd om eens mee te gaan naar Zang &
Vriendschap. Maar omdat ik (ook) veel op
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avonden werkzaam ben, kwam het er niet
van. Tot hij me in november vorig jaar bijna
meesleurde, en tja, toen was ik verkocht.
De vriendschappelijke sfeer bij Zang &
Vriendschap sprak en spreekt me enorm
aan, en uiteraard ook het zingen. Ik heb
vroeger (beperkt) piano gespeeld, en heb
tijdens mijn opleiding tot onderwijzer muziek als keuzevak gevolgd. In de jaren ’70
heb ik een jongerenkoor in Heemstede
(Chavarim) gedirigeerd, heel leuk en leerzaam.
Ik ben absoluut een muziekliefhebber en
houd van diverse genres, van jazz en blues
tot zelfs house, maar toch vooral van klassiek. En dan met name de modernere klassieke muziek. Misschien is Shostakowitsch
mijn favoriet, maar ik luister ook graag naar
Arvo Pärt, Vaughn Williams, Strawinsky en
Glass, om er een paar te noemen.

Mijn nieuwe vrienden, wat vertel ik? Geboren op 29 juni 1949 te Batavia in Nederlands-Indië. Mijn Indo-ouders en ik
werden in 1950 als één van de eerste repatrianten gedwongen om naar het nieuwe vaderland Nederland te verhuizen.
Mijn vader ging als KNIL-militair over naar
de Koninklijke Landmacht. Gezin volgde
de militair en zodoende heb ik door verhuizingen diverse plaatsen en scholen
gekend.
Mijn droom was om na de middelbare
school mij te bekwamen in de muziek.
Mijn vader vond dat geen goed idee. Ik
haalde mijn HTS diploma Bouwkunde en
tijdens mijn huwelijk met Joke ook nog
een HTS diploma Stedebouw.
Joke en ik zijn in 1971 getrouwd, in de
periode dat ik als dienstplichtig officier
in Harderwijk bij de Verbindingdienst als
Luitenant Logistiek diende. Joke was operatiekamerassistente en heeft later nog
Homeopathie gestudeerd. Nu is ze bezig
met kennisverwerving in de Astrologie.

Instrumentale (symfonische) muziek had
altijd mijn voorkeur, maar door mijn lidmaatschap van Zang & Vriendschap ga ik koormuziek steeds meer waarderen.

In 1975 werd Annemarieke geboren en
in 1979 Elsemarije. Annemarieke is architect en heeft met Machiel een zoontje
Oscar van 6 jaar. Elsemarije, Bachelor
Psychologie, trouwde een gescheiden
man Maarten met kinderen en kreeg zo
Julia (18) en Dave (15).

Ten slotte: ik ben (per ongeluk) als projektzanger gekwalificeerd, maar zie mij alsjeblieft als lid, want ik ben voorlopig niet van
plan om te vertrekken!

Al vroeg heb ik leidinggevende functies
gehad: afdelingshoofd, directeur gemeentewerken en commandant brandweer bij
kleine en grote gemeenten. In mijn jonge
Jaargang 82,
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jaren ook nog in de directie van een architectenbureau. Mijn laatste werkgever
was de gemeente Den Haag en was ik
als opdrachtgever belast met grote infrastructurele werken en volgde in 2012 het
pensioen.
Op mijn 55e heb ik een belangrijke beslissing genomen. Ik wilde van een ruim
5-daagse werkweek naar een 4 daagse
en wilde af van het tijdslurpende hiërarchisch management. Dat lukte. Tegelijkertijd wilde ik weer mijn oude liefdes
omarmen; de muziek, de zang en de fotografie. Ook wilde ik weer met Joke bridgen. Ik ben nu enige jaren voorzitter van
de Bridgevereniging Spaarndam.
Muziek:
Vier jaar volksmuziekschool en blokfluit,
tijdens mijn studie zanger bij een oratorium vereniging, klarinet gespeeld in een
harmonie en op de tuba in een fanfare en
tenslotte in Spaarndam gezongen in het
Spaarndams Gemengd Koor en bij The
Voice Company van Robert Bakker. Met
mijn stem ging het niet goed en volgde
zangles bij Carolien Goeman uit Santpoort (Complete Vocal Techniek van Cathrine Sadolin). Met deze opgedane ervaring en na contacten met een bridgende
Bert Koopman heb ik als projectzanger
voor het moederdagconcert in de keuken
van Zang en Vriendschap mogen kijken.
De keuken was divers en wat er werd bereid was smakelijk en aangenaam. Het
menu zorgde ervoor dat na drie weken
projectzanger de keuze duidelijk werd toe
te treden als lid van Vriendschap en Zang.
maart2017
2017
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KERST-UIT... EN ZO
Het is alweer wat jaren geleden dat het
bestuur in een of andere ledenvergadering de belangstelling peilde voor de gebruikelijk te houden Kerst-Inn. Een stuk
of zeven handen gingen de lucht in. Dat
was genoeg om uit organisatorische
overwegingen te besluiten dit feestje
van de kalender te schrappen.

fend, dat de hoeveelheid restjes van de
bezoekers dit veruit zou gaan overtreffen. Hebben velen van u er moeite mee
dat de paaseitjes er al zo vroeg in het
jaar zijn: in mijn omgeving hebben ze
er steeds meer moeite mee dat ze rond
de paasdagen nog steeds kerstkransjes
voorgezet krijgen.

Ik zag het al helemaal aankomen. Van
kerst tot aan het nieuwe jaar zouden
deze mannen als een Doc tot en met
Grumpie op blote voeten door de stad
zwerven. De ene schoen kwijt. De andere gejat. En zich warm houdend aan
een doos lucifers en gespreksstof als
met ‘Zie jij je grootmoeder nog wel ’ns?’
Zelf zag ik visioenen met vurige kachels, feestmalen met dansende ganzen, kerstbomen met duizend lichtjes
en sterren, die als muntstukken uit de
hemel vielen. Batadorp zou een tweede
jeugd krijgen. Uit mijn jeugd herinnerde
ik mij hoe ik bij hevige koorts mijn grootmoeder tóch nog had gezien. En …

Die Zang is dat ene ding. & Vriendschap
dat andere dus. Maar beide gedijen beter
door combinatie ervan. Niet alleen achteraf, zoals in de nazit bij een repetitie.
Maar ook ervóór, zoals ik in Onze Zaal
heb kunnen zien in de voorbereidingen
op zo’n Musilenzio XL, of recent nog bij
Schola Hildegardis, of hoop te zien bij
zo’n initiatief als DesArts&Desserts. Net
als bij de Kerst-Uit zorgen we ervoor
(want al die dingen doe je niet alleen)
dat de tafel gedekt staat. Onze zaal er
als bedje klaarstaat als het ware. Oók
voor onze Sneeuwwitje, Gerrie Meijers,
die er de vonken vanaf speelt. Het leven
is een sprookje.

Vooral dat laatste schudde mij wakker
en deed mij later mijn hand opsteken en
roepen dat iedereen bij mij thuis welkom
was op derde kerstdag. Als ze in NoordHolland toch al een Pinkster 3 hebben
… En zo geschiedde het dat ik die eerste keer -voor het geval dat- de nodige
hapjes en drankjes insloeg, niet besef-

En dus ook best wel hard. Maar áls
je mij ’s maandags wat doods op weg
vindt nabij de Jansstraat en het gebouw
van dat mannenkoor Zang &Vriendschap, dan is het wel met een glimlach
om mijn mond.
Dick Kreuger
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INTERVIEW MET JOS WIENEN

Het is voor Zang & Vriendschap bij
elke burgemeesterswisseling weer
een spannende vraag: heeft de nieuwe
burgervader (of moeder) wat met
muziek, meer in het bijzonder met
koormuziek en nog specifieker: met
mannenkoormuziek? Het is voor een
burgemeester van Haarlem sinds 1910
immers een vrijwel onontkoombaar
lot: wie de functie aanvaardt wordt
daarmee tegelijk erevoorzitter van
Zang & Vriendschap. Bernt Schneiders
heeft er altijd zichtbaar lol in gehad
om het koor te bezoeken. En ook zijn
verre voorganger Elizabeth Schmitz
stak haar enthousiasme nimmer onder
stoelen of banken.
Maar hoe zit dat met Jos Wienen?
De burgemeester ontvangt ons in zijn
werkkamer in het stadhuis met zicht
op de Grote Markt en de Bavo. Van
alles passeert de revue: zijn eerste
ervaringen in Haarlem, de verschillen
en overeenkomsten met zijn vorige
standplaats Katwijk, zijn religieuze
achtergrond, zijn studies geschiedenis en
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theologie, zijn fascinatie voor Willem van
Oranje.
Maar allereerst: de muziek. Wienen:
“Ik ben opgegroeid in een Nederlands
Hervormd gezin en dus met kerkmuziek,
met psalmen en gezangen. Anderzijds
was mijn vader een groot liefhebber van
klassieke muziek. Dat nam ik over. En zo
was ik al jong in de weer met Beethoven,
Händel en Mozart. Dat vond ik prachtig.
Terwijl
mijn
leeftijdgenoten
naar
popmuziek luisterden, genoot ik van de
vijfde van Beethoven of ‘Die Moldau’ van
Smetana. Bach waar mijn vader helemaal
weg van was, kwam later.”
“Mijn ouders vonden dat het bij de
opvoeding hoorde dat je een instrument
leerde bespelen. En dus ging ik naar
de muziekschool. Daar leerden ze
je eerst luisteren naar muziek. En je
maakte er kennis met de verschillende
instrumenten. Ik had een bevlogen leraar
die me helemaal meenam in de klassieke
muziek. Popmuziek speelde geen enkele
rol. Bij mijn vrienden wel. Ik herinner me

nog dat ze helemaal weg waren van
‘Met de vlam in de pijp rijd ik door de
Brennerpas’.”
Van zelf musiceren is het bij de
burgemeester
overigens
nauwelijks
gekomen. “Ik heb wel even piano
gespeeld, maar dat was het dan ook.” Op
een koor gezongen? Nee, ook dat niet,
erkent hij.
Wienen groeide op in Ridderkerk. Daar
kerkte het gezin in een gereformeerde
bondsgemeente, een zware richting
binnen de Nederlands Hervormde Kerk
(tegenwoordig PKN). Wienen: “Ja, de
tegenstellingen waren fors binnen die
kerk. Er waren verschillende stromingen:
de confessionele, de ethische en de
vrijzinnige. Maar mijn ouders hielden niet
van dat hokjesdenken.
Mijn vader zei: als ze je vragen ‘waar ben
je van?’ dan zeg je: ‘gewoon hervormd’.”
De burgemeester ging na de lagere
school naar een middelbare school in
Jaargang 82, nr. 1

Rotterdam: Guy de Bres. Hij volgde daar
het VWO. Vervolgens koos hij voor een
studie geschiedenis aan de Universiteit
in Utrecht. Wienen: “De liefde voor
geschiedenis gaat heel ver terug. Als
kind was ik al dol op lezen. In de tweede
klas van de lagere school kreeg ik van
een tante het boek ‘Willem Wijcherts’,
geschreven door W.G. van de Hulst, een
bekende kinderboekenschrijver. In een
van de geschiedenisboekjes van mijn
vader kwam ik een bepaalde naam tegen
die ook voorkwam in dat boekje van mijn
tante. Ik weet nog dat ik de fiets pakte en
naar haar toeging om te zeggen: ”Het is
echt waar wat in dat boek staat. Het is niet
verzonnen.”
Wienen had eigenlijk een voorkeur voor
een studie theologie. ”Maar ja, ik wilde
geen dominee worden. Dus werd het
geschiedenis. Toen ik merkte dat ik bij die
studie tijd overhield, deed ik er na een jaar
theologie bij. Maar de kerkelijke opleiding
na mijn kandidaats examen heb ik nooit
afgemaakt.”
Dominee werd hij dus niet, maar Wienen
staat niettemin een paar keer per jaar
op de kansel om de blijde boodschap te
verkondigen.
Voor zijn studie geschiedenis koos hij als
hoofdvak moderne geschiedenis. Dat is de
geschiedenis van na de Middeleeuwen.
De zestiende eeuw was zijn specialisatie.
“Het is de tijd van de ontdekkingsreizen,
van de opkomende natiestaten en van
Willem van Oranje, een iconisch figuur
voor mij.”
Wienen houdt zijn vak goed bij. Toen
onlangs een boek verscheen over Willem
van Oranje, geschreven door twee
geschiedenisstudenten – ze zijn zelfs
geïnterviewd in ‘De wereld draait door’ klom de burgemeester verontwaardigd in
de pen: “Het is een flutboek”, licht hij toe.
Ze zetten Willem van Oranje neer als een
bloeddorstige, opportunistische schurk,
een omkering van het gebruikelijke beeld.
Willem van Oranje was absoluut geen
heilige, maar dit is zo simplistisch en
kwalijk. Je vind in dat boek niets terug
van de gecompliceerdheid van die tijd,
de gigantische spanningen in die wereld
maart 2017

waarin Willem van Oranje al twijfelend zijn
weg moest zoeken.”
Uiteindelijk raakte Wienen na zijn studie
verzeild in het openbaar bestuur. Eerst
Katwijk, nu Haarlem. Hoewel hij het
vrijwel direct zwaar voor de kiezen kreeg
- de besluitvorming over de toekomst
van de koepelgevangenis is hem en zijn
college op zware kritiek komen te staan
vanuit de gemeenteraad en de pers –
vindt hij het hier nog steeds ‘ontzettend
leuk’. “Haarlem is groter dan Katwijk, er
is veel meer cultuur. Daarom en vanwege
de geschiedenis van Haarlem wilde ik
hierheen. Het idee dat in dit stadhuis
Willem van Oranje en Philips II hebben
rondgelopen. Ja, daar gaat mijn hart
sneller van kloppen.”
“Tegelijk heeft Haarlem bepaalde dorpse
trekjes. Je komt hier bijvoorbeeld vaak
dezelfde mensen weer tegen. Het
politieke klimaat is hier wel heftiger
dan in Katwijk, al denk ik dat dat
conjunctureel is. Het is niet altijd zo
geweest. Ik wist van tevoren dat hier een
crisisachtige toestand heerste vanwege
een wethouder die moest aftreden.
Overigens is Katwijk ook moeilijk. Die
plaats is groter dan je denkt. En we
hebben daar forse discussies gehad

over de komst van asielzoekers en over
de aanleg van een trambaan. Maar het
is wel zo dat in Katwijk uiteindelijk altijd
weer de consensus wordt gezocht.”
Dankzij Katwijk neemt de burgemeester
ook enige ervaring mee met een
mannenkoor. “Er bestaat daar een grote
mannenkoor-traditie. Voor de pauze
zingt het koor puur kerkelijke muziek. De
mannen dragen dan een zwart colbert.
Na de pauze verschijnen ze in wit colbert
voor de lichtere muziek, zoals opera.”
Wienen constateert dat zijn muzikale
voorkeuren, vergeleken met vroeger,
zijn verbreed. “Ik luister nog steeds naar
klassieke muziek en ga regelmatig naar
concerten. Maar inmiddels kan ik ook
andere muziek waarderen. Bijvoorbeeld
de Portugese fado. Leonard Cohen vind
ik ook heel bijzonder. En Jacques Brel:
prachtig. Bij mijn afscheid wilden ze iets
voor mij zingen, ze zochten iets moderns.
Ik suggereerde muziek van Brel.”
Dat werd natuurlijk ‘Ne me quitte pas’?
Lachend: “Nee, nee. ‘Mijn vlakke land’.”
Wilfried van der Bles
Huub Elzerman
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Schaaksimultaan

Oudejaarsavond
Z en V

Het idee om middels een schaaksimultaan geld te vergaren voor
Z&V bestaat inmiddels al weer bijna vier jaar. In 2013 vond de eerste schaaksimultaan plaats in de zaal van Z&V, alwaar simultaangever
Huub Elzerman het sindsdien vier maal heeft opgenomen tegen een
groep van steeds ongeveer tien schakers. De samenstelling van de
groep tegenstanders veranderde in de loop van de tijd niet zo heel erg
veel. Met een zekere regelmaat kom je daar Peter Kemper, Paul van
Hout, Harry Wijnberg, Jan Koet, Wilfried van der Bles, Bert Koopman,
Wim Cerutti en ondergetekende tegen. Maar daarnaast zien we ook
nieuw-gedienden zoals Dick Kreuger, Fedde Reeskamp en zoon Gijs
Wijnberg.

Op zaterdag 18 februari werd weer, zoals vanouds, de Oudejaarsavond gevierd, als een van de tradities van dit oudste
mannenkoor van ons land. In een versierde zaal werden de
zangers en aanhang ontvangen door de voorzitter Bert Koopman. Het was verheugend te zien dat ook projectzangers de
moeite hadden genomen aanwezig te zijn. Het thema was “de
goeie ouwe tijd” en er bleken leden en dames te zijn, die zich
als zodanig qua kleding hadden aangepast. Dames in Charleston outfit en zelfs Saartje liep er rond.
Van de geplande vijf acts bleken er op het laatste moment twee
te zijn ingetrokken, zodat de avond “gelardeerd” werd door drie
uitvoeringen.
Allereerst was er de opera-uitvoering door de bariton Padre
Guardano, begeleid door Federico Rescampi, alsmede een
achtergrondkoor van priesters en een viertal sopranen.
Uitgevoerd werden twee werken uit de opera “La Forza del
Destino” van Giuseppe Verdi.
Het moet gezegd worden, dat de opkomst van Padre Guardano indruk maakte, al was het verdere verloop van deze act
niet geheel vlekkeloos. De muzikale leiding van Prof. Köht uit
Schweinfurt haperde zo nu en dan en zijn lange betoog was
voor velen onduidelijk, zeker waar het de essentie betrof.

Doel van de schaaksimultaan is het op een sportieve en bovenal uitdagende manier leveren van een financiële bijdrage aan de verenigingskas, het liefst voor een specifiek doel. Zo heeft de reis naar Ierland
hiervan kunnen profiteren, de actie € 2.015 en zo ook de in 2018 voorgenomen buitenlandse reis. De deelnemers betalen een bijdrage om
deel te mogen nemen aan de uitdaging om Huub te verslaan en de
opbrengst wordt door Huub geschonken aan de vereniging. Was de
netto opbrengst in 2013 net € 60, de opbrengst van de laatste schaaksimultaan was bijna € 100. Me dunkt een mooi resultaat.
Over de eerste schaaksimultaan op 26-9-2013 schreef ik destijds “Gisteren heeft Huub Elzerman simultaan negen tegenstanders weten te
pareren. Hij heeft van niemand verloren en geen enkele partij remise
gespeeld. Voorwaar een prestatie die vermeldenswaard is.” Degene
die toen als eerste werd uitgeschakeld was Peter Kemper en dat heeft
hem ongetwijfeld dwars gezeten. Des te meer was daarom de uitkomst
van de op 13 januari 2017 gehouden schaaksimultaan verrassend. Na
precies een uur was scribent dezes uitgeschakeld. Bijna een uur later
kon Fedde een remise afdwingen en wist Peter niet lang daarna op verbluffende wijze het tot een schaakmat te brengen. Voorwaar weer een
mooie prestatie van Huub: 8 partijen gewonnen, 1 remise en slechts 1
verloren.
Almast Diedrich
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De twee optredens van Die Spaerne Sanghers bleek in muzikaal opzicht geslaagd. Men zong a capella twee Duitse liederen en zij vervolgden in hun tweede optreden met drie Engelse
liederen. Bij verschillende aanwezigen was er duidelijk waardering voor het gebodene.
Het optreden van Maarten Fijen, inclusief mondharmonica,
bleek als vanouds. Op een gegeven moment werd hij zelfs geassisteerd door twee mede-zangers, Jan van Leeuwen en Paul
van Hout, van wie één niet eens wist dat hij mondharmonica
kon spelen!
Terugkijkend op deze avond wil ik twee zaken opmerken. Ten
eerste viel het mij op, dat de belangstelling vanuit het koor
maar matig was, veel zangers schitterden door afwezigheid.
Ten tweede stel ik, dat zonder de muzikale omlijsting van Han
van Dalen, deze avond zeker niet zo gezellig zou zijn verlopen.
Vergeleken met eerdere versies van dit traditionele gebeuren,
moet mij van het hart, dat de artistieke invulling van deze avond
beduidend minder was. Echter, deze avond is toch bedoeld om
de onderlinge band te verstevigen en dat is zeker gelukt.
Gerard Bonke
Jaargang 82, nr. 1

FRANZ
SCHUBERT
Op het programma van het Moederdagconcert
staan twee werken van Franz Schubert. De klassieker Die Nacht, een van de mooiste a cappella
werken uit het repertoire voor mannenkoor. Al
vaak gezongen door het koor en geliefd bij het
publiek. Daarnaast klinkt ook Ständchen. Speciaal voor dit concert ingestudeerd. Ständchen was
een verjaardagscadeau voor een jonge dame,
voor het eerst opgevoerd als serenade in de tuin
van de jarige.

IN MEMORIAM
MARTIN SCHIPPER
Het was niet voor te stellen. Martin
Schipper, op dinsdag nog actief in het
gebouw, bezig met de voorraad van de
bar. En dan op zaterdag het bericht dat hij
is overleden.
Al bijna 20 jaar waren Martin en ik,
beiden bariton, wekelijks bij elkaar op de
repetities bij Piet Hulsbos en Arno Vree.
Hij was een man die rustig was, maar altijd
oog had voor zaken die wat hem betreft
beter konden. En daar gaf hij dan, naar
bestuursleden toe, of wie het aanging, in
de ledenvergaderingen of in de pauzes
van de repetities op een duidelijke manier
uiting aan.
Martin was iemand van wie het inderdaad
allemaal goed moest gaan. Hij stelde ook
hoge eisen aan zichzelf, ook als het om
het zingen ging. Op vakantie gingen de
maart 2017

partituren, MP3-tjes e.d. allemaal mee,
want er moest gestudeerd worden en
was wat betreft daarin een voorbeeld
voor velen. En als er kaarten moesten
worden verkocht voor een concert, dan
stond Martin ook vooraan (net als bij de
concerten zelf).
Vele jaren heeft Martin bardiensten
gedaan, ook samen met zijn echtgenote
Hanneke. En de laatste twee jaar was hij
lid van de barcommissie, waarin hij de
barinkoop op zich had genomen.
Een goede en serieuze zanger en een
trouw, kritisch lid van de vereniging: een
groot verlies voor het koor. Wij wensen
Hanneke en de familie veel sterkte.

Sander Ruitenbeek

Zelf was ik 13 jaar toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de muziek van Schubert. In de
brugklas behandelde de muziekdocent Schubert’s lied Erlkönig. Daarin is te horen hoe een
vader voortraast door de nacht, met een ziek
kind, achtervolgd door de dood. Het feit dat ik dat
nu nog weet, betekent dat het toen veel indruk
heeft gemaakt.
Schubert is de componist van de meest mooie
melodieën. Altijd fijn om naar te luisteren, altijd
oorstrelend. Zo ook zijn pianosolo werk. Luister
eens naar de parelende tonen van zijn 2e Impromptu, of de prachtige beginmelodie van de 3e
Impromptu (Opus 90).
Als ik op maandagavond terugreis van Haarlem
naar Arnhem, heb ik altijd een CD bij me in de
auto. Op de radio wordt er dan vaak veel gepraat
en ik hoor dan liever muziek die ik zelf kan uitkiezen. Na een koorrepetitie heb ik vaak voldoende
vocale muziek gehoord, dus kies ik voor instrumentaal werk. Laatst was dat het Pianotrio Opus
100 van Schubert. Vooral het tweede deel. Volumeknop iets omhoog; wel de aandacht bij het
stuur houden. Zo mooi. Ga er eens lekker voor
zitten, thuis en geniet 10 minuten van deze muziek van Franz Schubert!
Arno Vree
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UITSLAG VAN DE ENQUÊTE BAL &
VRIENDSCHAP
het vorige verenigingsmagazine is een enquête meegestuurd. 41 van de actieve leden hebben deze ingevuld,
dus toch zo’n 60%. Een aantal leden heeft aangegeven
(af en toe) een bijdrage aan het magazine te willen leveren en dat is fijn.

Uiteraard zijn jullie erg benieuwd naar de uitslag, dus bij deze.
1. Het huidige magazine komt 4 keer per jaar uit. 85% vindt dat passend.
2. Wordt naar uw mening d.m.v. het magazine de band binnen het koor versterkt?
		
63% is het daar mee eens.
3. Vindt u de inhoud van het magazine interessant genoeg?
		
83% geeft aan: voldoende interessant
4. Voldoet het magazine aan uw verwachtingen qua inhoud?
		
80% vindt van wel.
5. Als het Verenigingsmagazine niet meer zou verschijnen, welke rubrieken/artikelen
zou u het meeste missen?
		
Ook hier een duidelijke reactie: de meeste rubrieken zullen erg worden
		 gemist.
6.	De kosten van het Magazine bedroegen in 2016 ongeveer 2.200 Euro voor 4
oplages van 250 exemplaren.
Hoewel de meeste leden dat wel goed besteed vonden, vond een aantal
leden het wel veel geld en dat is ook zo.
7. Wat doet u met de nummers van het Magazine (sinds ze full-color verschijnen)?
Hier zijn meerdere antwoorden gegeven, maar dat het blad goed gelezen
wordt is duidelijk en daarnaast lezen veel andere mensen mee.
8.	Zou een regelmatiger nieuwsbulletin en een jaarlijks (dikker) magazine een alternatief zijn?
Ook hier was u duidelijk in de reactie: bijna de helft vindt dat geen goed idee.
9. 	Een van de mogelijkheden is om het Magazine alleen digitaal te verspreiden,
zodat u het op de telefoon, tablet of computer kunt lezen.
De meesten vonden ook dat geen goed idee.
10. 	Het Magazine kan ik ook gebruiken bij ledenwerving, sponsoring en pr-activiteiten?
Jazeker, werd het meest aangekruist.
11.	Wat is het eindeoordeel van het Magazine zoals u dat het afgelopen jaar heeft
ontvangen?
We komen op een 8 gemiddeld, dus u bent tevreden en dat is de redactie ook.
12. Zou u (standaard) willen helpen met het schrijven van de artikelen?
16 positieve reacties
(hoewel sommige heel slim niet hun naam achterlieten).
Ook ontvingen wij een groot aantal aanbevelingen, vooral gericht op leden/sponsorwerving, die inmiddels ook met het bestuur zijn gedeeld.
Op basis van de uitkomst van de enquête, heeft het bestuur besloten vooralsnog niets
aan de opzet en frequentie te veranderen.
Zoals de Voorzitter in zijn voorwoord ook aangeeft, zou nieuw/extra bloed voor de
redactie een welkome aanvulling zijn. Dus, als je interesse hebt om mee te werken
aan de samenstelling en inhoud van ons Magazine, meld je dan aan bij een van de
redactieleden.
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Dinsdag 27 december 2016
Wat er al gegeten en gedronken mocht
zijn op de beide kerstdagen, daar was
tijdens het traditionele tennistoernooi van
Zang & Vriendschap nauwelijks iets van
te merken.
Wat een lenigheid en snelheid legden de
deelnemers nog aan de dag!!
Om half drie werd er ingeschreven bij organisator Paul van Hout door Annette van
der Putten, Marion Keetlapper, Peter Teijmant, Piet Hulsbos, Sander Ruitenbeek,
Rob van Erp, Eric Janssen, Han Belt en
Leo Standaert.
Klokslag 15.00 uur werd de eerste bal gespeeld door Sander Ruitenbeek.
Doordat enkele potentiële deelnemers
helaas hadden afgezegd, werd er op
twee banen gespeeld, zodat steeds twee
spelers even konden uithijgen van de inspanningen.
Het publiek (niet spelende leden van
Zang & Vriendschap) kon genieten van
spannende slagenwisselingen, slim gespeelde balletjes en uitputtende rally’s.
Het ging er hier en daar fel aan toe, maar
de sportiviteit en gezelligheid bleven toch
de boventoon voeren.
Na afloop werd het nog gezelliger, met
een drankje en een bitterballetje.
Paul van Hout maakte samen met Sander
Ruitenbeek de uitslag bekend, en iedere
deelnemer ging met een welverdiend cadeautje (meestal een flesje van een of
ander) naar huis.
Volgend jaar weer? Zeker weten!
Leo Standaert
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PERSONALIA
Opgezegd
Met ingang van 1 januari hebben twee
zangers hun lidmaatschap opgezegd.

• Fred Neelissen schreef ons dat de
belangrijkste reden van zijn opzegging
was dat het hem te veel tijd kost en
studeren thuis er niet van komt. Fred heeft
bijna vier jaar bij ons als bas gezongen.
• De 2e tenor Jan van der Meulen heeft
bijna 43 jaar bij ons gezongen, maar kon
dat in verband met zijn gezondheid niet
langer volhouden.

AGEN DA

Komende Jubilea
1 mei Chris Oosterhuis (10 jaar)
25 mei Hans Bol (30 jaar)

maart 2017

KORTE
BERICHTEN
zz Korenfestival in Haarlem. Op zaterdag 21 oktober is de Grote of St. Bavokerk
het hart van de Hollandse mannenkoorzang. Zang en Vriendschap organiseert
dan onder auspiciën van de KNZV het
Korenfestival, waaraan naar verwachting
minimaal tien koren zullen meedoen. Koren kunnen zich ook door een jury laten
beoordelen. In verband met de prioriteit
voor de organisatie van dit festijn zullen
wij wel zingen, maar dan mag de jury
even koffie gaan drinken.
zz Ontmoetingsavond met vrienden.
In het najaar zal op een maandagvond
een exclusieve vriendenavond worden
georganiseerd. De vrienden zullen
dan onder het genot van een hapje en

drankje onder meer kunnen horen wat
de plannen voor 2018 zijn, er zal alvast
een primeur ten gehore worden gebracht
en de vrienden zullen ook een stukje van
een echte repetitie meemaken en nog
veel meer. In het volgende nummer zult u
meer kunnen lezen.
zzConcertreis niet meer in 2017. De
Reiscommissie concludeerde in de najaarsvergadering dat een reis naar Barcelona niet haalbaar bleek. Nu wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor een
busreis naar Dresden of Leipzig, met een
tussenstop in Düsseldorf. Daarbij richt de
Reiscommissie zich nu op het voorjaar
van 2018. Dit in verband met het overige
programma voor het najaar.

KOOR
Vr 21 apr 19:30 uur

Biljarten:meer info bij Peter Kemper (06-4006 4127)

€10

Do 4 mei 18:50 uur

Dodenherdenking Grote of St. Bavokerk

Gratis toegang

Zo 14 mei 15:00 uur

Moederdagconcert Philharmonie
met Tanja Kross en Niels Geusebroek

Entree €22,50
Kinderen €12,50 (bij
voorverkoop)

Zo 16 jul 12:00 uur

Fietspuzzeltocht; meer info en aanmelden bij
Peter Kemper (06-4006 4127)

€12,50

Ma 17 jul 20:00 uur

Laatste repetitie zangseizoen 2016-2017;
om 21:30 het inmiddels traditionele haringhappen

Ma 28 aug 20:00 uur

Eerste repetitie zangseizoen 2017-2018

Za 21 okt

KNZV Korenfestival in de Grote of St. Bavokerk

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
Zo 2 apr 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Zo 2 apr 20:15 uur

Musilenzio; Gerrie Meijers speelt de Via Crucis van Liszt

Entree € 9

Vr 7 apr 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlemse culturele pareltjes

Entree €12,50

Zo 28 apr 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang

Zo 7 mei 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

Zo 7 mei 20:15 uur

Musilenzio; muzikaal-meditatief met Ariaitalia

Entree € 9

Zo 28 mei 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang
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HET KOOR
Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.

MOEDERDAGCONCERT

Zanger worden?
Kom eens langs bij een repetitie !
door Toon Lager

Gebouw Zang en Vriendschap
Jansstraat 74 zw
2011 RW Haarlem
Tel: 023 - 532 0339
www.zangenvriendschap.nl
info@zangenvriendschap.nl
Secretaris: Jan Koet (06-5051 1186)

facebook.com/
mannenkoorzangenvriendschap

@zenvhaarlem

COLOFON
Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Paul Daas,
Chuck Hurd.
Correctie:
Almast Diedrich.
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Paul Vreeker (cover)
Rick van der Burg
John van Wonderen
Gijs Wijnberg

Toen Toon van de redactie het verzoek
kreeg om iets over het Moederdagconcert te schrijven moest hij toch wel even
diep nadenken. De laatste keer dat hij
daarmee te maken had was een mensenleeftijd geleden.
Op de speeltuinvereniging, waar hij lid
van was, werd een sprookjesmusical
uitgevoerd, waaraan hij wel mee wilde
doen. Omdat alle belangrijke rollen al waren verdeeld mocht hij als clown, op de
stille momenten het publiek vermaken.
Hij nam zijn taak zo serieus op, dat als er
even niets werd gezegd hij te pas en te
onpas over het toneel rolde, tot ergernis
van de regisseuse die vanachter de cou-

Het verenigingsblad wordt 4x per jaar
verspreid onder leden, vrienden en
relaties van Zang en Vriendschap. De
oplage bedraagt ongeveer 250 exemplaren.
Redactie adres:
redactie@zangenvriendschap.nl
© 2017. Alle rechten voorbehouden. Gehele
of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging
op welke wijze dan ook en/of commercieel
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lisse met zwaaiende armen probeerde
hem van het toneel te krijgen. Dat Toon
het zwaaien als een aanmoediging zag
maakte het alleen maar erger. Het resultaat was een woedende regisseuse,
en een trotse moeder die dacht dat haar
zoon de hoofdrol had.

Ik hoor u zeggen, wat heeft dat nu met
het komende Moederdagconcert van ons
koor te maken. Om een concert, vooral
het jeugdig publiek met hun ouders aan
te trekken, zal je iets onverwachts moeten doen. Het is een gouden en gedurfde
greep van de muziekcommissie, om naast
de bekende mezzosopraan Tania Kross
de, bij de jeugd bekende singer-songwriter Niels Geusebroek te arrangeren.

Hierdoor wordt niet alleen onze vaste doelgroep bereikt, maar staan we
weer eens voor een nieuw publiek
dat nog onbekend is met ons koor.
Bij de eerste repetities toch wel wat kritische Toon werd, naarmate het geheel wat
meer inhoud kreeg, steeds enthousiaster.
Hij is er dan ook van overtuigd dat we tijdens de uitvoering tegenover een uitstekend gevulde zaal zullen staan.
Mocht u nog een goede plaats willen bemachtigen bestel dan snel uw kaarten,
voordat deze door de Kross -en Geusebroek aanhangers worden weggekaapt.
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Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang
en Vriendschap wordt gesteund door meer
dan 100 vrienden, waaronder de volgende
bedrijven:
Andrea XL
Andriessen Piano’s en Vleugels
Automobielbedrijf Tuijp
Cees Boer Electrotechniek en Inbraakbeveiliging
Cross Timmer- en Onderhoudwerken
FIT Sportbalsem
Cafë ‘t Hemeltje
Hoogedoorn Beheer Onderhoud & Advies
van Kaam Bouw
Koot piano’s
Made with Solid Hand
Ofim Beheer BV
Vishandel Leo van Rijn
Tandprothetische Praktijk Peter Teijmant
De Wilde Ingenieurs Groep
Marlene van Wonderen Pedicure

Zin om mee te zingen?
Kom dan eens bij ons kijken!

Je bent van harte welkom op onze repetitie.
Maandagavond aanvang 20:00 uur in ons
gebouw aan de Jansstraat 74 zw, Haarlem!

De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel
mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.

We vieren een geslaagde repetitie!

VAN KAAM
BOUW

Schilderij: Piet Zwaanswijk

Wil je ons mannenkoor ondersteunen, word dan Vriend!
Maak per jaar € 40 (zakelijke vrienden € 125) over en bezoek gratis onze concerten.
Bankrekening: NL55 INGB 0000 1530 66

Meer informatie vind je op onze website zangenvriendschap.nl

