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VAN DE VOORZITTER
VRIENDSCHAP
Nu u dit blad in de brievenbus hebt
aangetroffen is het nieuwe zangseizoen
inmiddels in volle glorie en al lang en
breed weer begonnen.
En het is net of we er niet eens even
tussenuit zijn geweest. Op 13 augustus
jongstleden stonden we er, klaar om
onze zangkameraad Jan Kivit muzikaal
de laatste eer te bewijzen. En op 1
september zongen we onze erevoorzitter
toe bij zijn afscheid als burgemeester van
ons mooie Haarlem.
Het overlijden van Jan Kivit, en eerder
dat van Frans Borst en Jos van Moorten,
betekende een groot verlies in enkele
maanden tijd, maar de herinneringen aan
hen blijven lang bij ons. Zeker doordat
we bij het definitieve afscheid aanwezig
waren en dit zo mooi hebben beleefd.

IN DIT NUMMER

We hebben onze vriendschap laten zien
door datgene te doen waar we sterk in zijn:
op een waardige wijze aanwezig zijn en
goed zingen. Uit reacties van de families
van Frans, Jos en Jan bleek hoezeer
ze onze bijdrage hebben gewaardeerd

en hoeveel steun ze hier aan hebben
gehad. Zang en Vriendschap: eens te
meer bleek de kracht van de vereniging,
een opvallend tegenwicht in tijden dat het
individualisme hoogtij viert.
Voor veel mensen heeft het woord
vriendschap geen tot weinig betekenis.
Inderdaad kent het woord diverse
interpretaties, maar voor een koor dat
deze naam al bijna twee eeuwen met zich
draagt zou ik – gezien de ervaring van de
laatste maanden – dit willen vertalen als
respect en betrokkenheid.
We staan aan het begin van een seizoen
met vele kansen, zoals een nieuw
concert in de Philharmonie, mogelijk
nieuwe projectzangers, samen zingen
met bekende artiesten, maar ook het
verenigingsleven versterken met nieuwe
initiatieven op allerlei terreinen. Het
kan weer een geslaagd jaar worden als
we die kansen volledig benutten, met
vriendschap als drijfveer.
Bert Koopman
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CONCERTREIS CATALONIË –
BARCELONA 2017

De reiscommissie (Almast Diedrich, Sander
Ruitenbeek, Paul van Hout, Harry Wijnberg)
heeft de eer en het genoegen u mee te nemen
op een concertreis naar Catalonië / Barcelona.
Hoewel de concertreis pas volgend najaar
plaats vindt, geven we nu alvast een opwarmertje en een vooraankondiging:

•

reserveer alvast in de agenda dat we vanaf
ongeveer 20 oktober 2017 tot en met ongeveer 23 oktober 2017 op reis zijn. We kunnen nog geen definitieve data geven, want de
vliegprijzen voor het najaar van 2017 zijn nog
niet vrijgegeven. We proberen de prijs weer zo
laag mogelijk te krijgen dus kan het gunstig zijn
een dag eerder te vertrekken of op een andere
datum terug te vliegen. Zo zou het ook kunnen
zijn dat we – als dat voordeliger is – over twee
vliegtuigen verdeeld reizen

•

we gaan met het vliegtuig, want 24 uur reizen met de bus is voor de meesten van ons
niet echt gezond. We proberen het zó te regelen dat personen ook met eigen vervoer
kunnen reizen, bijvoorbeeld in geval van vliegangst

•

we oriënteren ons op dit ogenblik nog op
twee verschillende festivals / concours, maar
zeker is dat we weer een duidelijke muzikale
invulling met eigen optredens willen. Het lijkt
niet eenvoudig om op eigen gelegenheid in de
Sagrada Familia te zingen, maar binnen een
bredere programmering lijkt dat wel mogelijk

•

ook is er ruimte voor allerlei andere sociale
activiteiten, zodat het programma voor elk wat
wils biedt en ook voor partners of vrienden interessant is

44

•

we kunnen op dit ogenblik nog niet -definitief- aangeven of het hotel in de stad ligt of
daar vlak buiten, diverse opties houden we
nog open

•

de reiscommissie gaat vooraf weer het hotel en accommodaties controleren en ook in
Barcelona het totaalprogramma samenstellen.
Natuurlijk gebeurt dit net als bij eerdere reizen
op eigen kosten van de commissieleden.

•

net als naar Dublin is het de bedoeling om
samen te werken met reisorganisatie ‘De Pelikaan’

•

rond het verschijnen van dit blad overleggen
we met het bestuur over de financiële kaders
voor reizigers én voor koor

•

over de reissom kunnen we op dit ogenblik
nog geen uitspraken doen, behalve dat we
weer middels een aantal sponsoracties geld
proberen te verzamelen om de reissom binnen
de perken te houden

•

we gaan weer iets organiseren voor personen die – op eigen gelegenheid – langer willen
verblijven in Barcelona.

•

zoals u ziet zijn er nog veel onzekerheden,
maar de komende maanden wordt de invulling
steeds concreter

‘LANGS HEREN
WEGEN’
NAAR
ANTWERPEN
De concerttour ‘Langs Herenwegen’
sluiten we op zondag 20 november in
stijl af. Op die dag zingen we vanaf 11:30
uur tijdens de artiestenmis in de Sint
Carolus Borromeuskerk in het centrum
van Antwerpen. Dit optreden is het laatste
concert van 2016 dat ons leidde langs
de wegen van Alphen aan den Rijn en
Haarlem. Door tal van oorzaken zijn de
voorgenomen concerten in onder andere
Amersfoort en Bussum helaas niet
doorgegaan. Maar het glas is altijd half vol
bij Zang en Vriendschap, dus kijken we uit
naar de afsluiter in de Vlaamse hoofdstad.
Gerrie Meijers zal voor het laatst in deze
concertreeks het orgel bespelen, waar
Arno ons weer door de religieuze muziek
ter opluistering van de mis leidt. Tegen
de tijd dat wij in deze kerk optreden,
zijn de restauratiewerken naar alle
waarschijnlijkheid afgerond en zingen we
in een prachtige kerk. In het afgelopen
jaar zijn onder andere Wil, Arno en Rick
tijdens hun bezoeken aan Antwerpen al in
de kerk geweest om daar alvast de sfeer te
proeven. Een voorproefjje van deze mooie
kert is op Wikipedia te vinden.
BUSREIS:
Voor vrienden en partners is het mogelijk
om mee te reizen met de bus die op
zondagochtend vanuit Haarlem naar
Antwerpen vertrekt. De kosten bedragen
ongeveer 15 Euro. De terugreis naar
Haarlem is rond 19:00 uur, zodat met volle
teugen kan worden genoten van deze
bourgondische stad. Vrienden melden zich
zoals gebruikelijk aan bij Peter Kemper.
Het belooft een mooie afsluiting van ‘Langs
Herenwegen’ te worden.

Tot slot: Almast, Sander en Harry zijn heel blij met
de uitbreiding van de reiscommissie met Paul.
Gevieren hebben wij al drie keer vergaderd over
‘Barcelona’. Wij hebben er nu al zin in.
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Mees zong nog met
Vera Lynn

Als dienstplichtig soldaat zong hij twee jaar lang in het Marechausseekoor, vervolgens 23 jaar
bij het Spoorweg Mannenkoor en sindsdien alweer veertig jaar bij het Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap. Van de 83 jaren die hij telt, staat Mees Hilferink er al 65 te zingen.
Zanger, al 65 jaar, dat is lang.
Mees: “Ja, en alleen maar bij mannenkoren. Mannenkoormuziek vind ik het allermooist. ‘Die
Nacht’, de ‘Deutsche Messe’, ‘Ave Maria’, ‘Pater Noster’: prachtig. Van mijn vorige koren
herinner ik mij optredens met bekende solisten. Even een kleine anekdote: ik heb met het
Marechausseekoor en het Luchtmachtkoor nog met Vera Lynn gezongen. ‘From the time you
say goodbye’”.
Je hebt een heel herkenbare stem, een echte diepe bas.
“Jawel, maar ik ben pas twintig jaar bas. Daarvoor was ik tweede tenor. Op een gegeven
moment, als ik dan ‘s avonds thuis kwam, had ik geen keel meer over. Wouter Schmidt die
toen dirigent was zei: ik ga je maar eens stemmen. Toen schoof ik door naar de baritons en
later naar de bassen. Daar voel ik me heel goed thuis. Ik vind het leuk om de laagste tonen
te zingen. Jammer dat het Russische repertoire nu nog niet doorgaat. Dat past heel goed bij
mijn stem.”
Waar bewaar je je mooiste herinneringen aan?
“Istanbul. Van de buitenlandse reizen was dat de mooiste. En de reis naar Tenby in Wales met
Wouter Schmidt als dirigent en Piet Hulsbos als pianist.”
We hebben een hoge gemiddelde leeftijd op ons koor. Wat vind je van de
plannen om nieuwe leden aan te trekken?
“ We zijn wel het enige mannenkoor in Haarlem. Dat scheelt. Maar er moeten wel jongeren
bij. Of dat moet door van repertoire te veranderen, door bijvoorbeeld ook popmuziek te gaan
zingen? Daar ben ik niet voor. Maar het zou wel goed zijn om bekendere nummers te zingen.
Ik weet niet of het verstandig is om te werken met kleinere subkoortjes. Het koor zelf moet
blijven optreden. Liever geen dependances.”

JAARTHEMA’S
Zoals
eerder
in
de
Algemene
Ledenvergadering (ALV) is medegedeeld is
de planning van de muzikale thema’s voor
de periode 2016-2018 aangepast. De ALV
heeft in 2015 zijn goedkeuring verleend
aan drie jaarthema’s. Aan de concertcyclus
“Langs Herenwegen” voor het lopende
kalenderjaar en voor de twee daarop
volgende jaren aan de thema’s “Russian
Romances” en “Jeugdsentiment”. Het
plan was om in 2017 werken uit te voeren
op teksten van o.m. Russische dichters uit
de late negentiende, begin twintigste eeuw.
Er bestaan plannen om bij die concerten
andere cultuuruitingen zoals, dichtkunst,
toneel en dans een plaats te geven. Daarbij
wordt, vanwege het poëtische karakter
van de uitvoering, een herhaald optreden
in een intieme ambiance (kleine zaal
Philharmonie) wenselijk geacht.
Voor 2018 werd gedacht aan de presentatie
van vooroorlogse werken en popnummers
vanaf de jaren zestig met een zingbaar
karakter, zoals songs van Gershwin of
Porter, musicaltoppers en werken van de
Beatles. Daarbij zou samenwerking kunnen
worden gezocht met andere (pop)musici.
De actuele discussie over de continuïteit
van het koor en het feit dat in 2017 ook een
concertreis is gepland heeft ervoor gezorgd
dat er wijzigingen zijn doorgevoerd. De
optredens voor “liefhebbers en fijnproevers”
(Russian Romances) hebben voor volgend
jaar plaats gemaakt voor het concert op
Moederdag 2017 en de trip naar Barcelona
in het najaar. Het concert op 14 mei a.s. is
vooral bedoeld om een zo breed mogelijk
publiek te trekken en mannen enthousiast
te maken om bij ons te komen zingen.
De planning voor de periode 2018-2020,
inclusief het thema “Russian Romances”,
zal door de muziekcommissie verder
worden behandeld.

Hoe kijk je terug op je jubileumfeestje vlak voor de vakantie?
“Ik hou er niet van om op de voorgrond te treden. Maar dat vond ik leuk. En mijn vrouw en
dochters ook.”
september 2016
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
JOS VAN MOORTEN

Als je je stembanden alleen maar zou kunnen gebruiken om te spreken, dan had
Jos de zijne allang op marktplaats gezet. Gelukkig ontdekte hij 18 jaar geleden dat
je er ook mee kon zingen en sindsdien was hij een vaste kracht bij de 1e tenoren
van ons koor. Ook bij de Barbershoppers werd hij al snel in de groep opgenomen
en werd hij zeer gewaardeerd.
Nee, Jos was geen prater, dat heeft zijn voordelen, maar kan ook nadelig zijn.
Het grote voordeel is dat je bijna geen ruzie met hem kon krijgen, of je moest het
wel erg bont maken. Een nadeel was dat je nooit precies wist wat hij echt dacht,
of voelde.
Met de Barbershoppers hadden we een aantal jaren geleden een optreden
in Vogelenzang. Het was in de winter en het weer was slecht met regen, hagel
en natte sneeuw. Het gebouw waar we moesten zingen was een 100 meter
van de parkeerplaats en we haastten ons met paraplu naar de hal. Toen we
daar even stonden werd er onmiddellijk gefoeterd over de hagelbui. Op dat
moment hoorde we het geluid van een motor en stapte Jos drijfnat binnen.
We hadden met hem te doen en begonnen over de slechte omstandigheden
te praten waarin hij had moeten rijden, waarop hij zei: “Ach het is winter,
dat kan je verwachten” en begon zich rustig van zijn natte kleding te ontdoen.
Dat was Jos ten voeten uit.
Nog maar enkele maanden geleden kregen wij van het bestuur het verzoek om
tijdens de Kaleidoscoop nog eenmaal met de Barbers op te treden. Ik verzocht
de mannen voor het optreden even mee naar boven te gaan om in te zingen. Als
laatste kwam Jos boven, hijgend en zwetend. Hij zag er slecht uit en was nog maar
een schijntje van de oude Jos. Op mijn vraag of het ging knikte hij en nam zijn
plaats in.
Het was zijn laatste optreden en zo zullen we hem altijd blijven herinneren.
Jos, die tot het einde zijn grote passie volgde.
Ben van der Meij
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Toen ik 47 jaar geleden voor het eerst het
gebouw van zang en vriendschap binnenstapte werd ik opgevangen door Frans. Ik
had het niet beter kunnen treffen, binnen
een kwartier was ik bijgepraat, de volledige rijke historie van de vereniging passeerde de revue.
De prachtige resultaten o.l.v. de beste dirigent Robert, waar Jaap van Zweden nog
wat van zou kunnen leren, tot aan het laatste succes in Essen werden bloemrijk door
Frans beschilderd. Je had het lef niet om
hem te onderbreken, trouwens je kreeg de
kans niet.
Dat Frans het niet alleen bij woorden liet
bleek al snel toen ik met hem in de propagandacommissie zat. In 1975, vijf jaar
voor het 150-jarig bestaan werd aan deze
commissie gevraagd om eens na te denken hoe dat jubileum gefinancierd zou
moeten worden. Onmiddellijk kwam Frans
met het voorstel om kerststukjes te maken
en te verkopen. Op de vraag over hoeveel
stukken hij dacht antwoordde hij, zonder
blikken of blozen: laten we beginnen met
1000 stuks.
Hij was de enige die erin geloofde, maar we
gingen toch enthousiast aan het werk. Iedereen ging aan de slag, via een collega van
Frans werd het mooiste groen verzameld.
Overal werden kruiwagentjes, kettingkandelaars en strikken gemaakt en in de duinen was geen denappel te meer te vinden.
Bij Frans thuis zat Tonnie tussen het groen
of aardappels te schillen of kerststrikken te
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FRANS BORST
maken. Het resultaat was uiteindelijk het
eerste jaar ruim 1200 stukken, waardoor in
5 jaar zo’n 27.000 gulden werd verdiend.
Maar daar bleef het niet bij, we stonden 5
jaar op de luilakmarkt met twee kramen en
verkochten veel planten, waar we de namen geeneens van kenden. Op de vraag
of de plant ook buiten mocht staan, werd
meestal geantwoord: mevrouw, als u hem
hebt betaald mag u er mee doen wat u wilt.
Maar het hoogtepunt was voor Frans dat
wij in 1980 met een eigen praalwagen aan
het jaarlijkse bloemencorso deelnamen.
Het prachtige ontwerp van Jan van Leeuwen senior werd door de kritische corso
organisatie goedgekeurd. Een schitterende wagen met het 2 meter hoge Z&V
embleem was een echte publiekstrekker.
Toen de stoet vanuit Haarlem vertrok liep
Frans voor de wagen uit en vertelde aan
ieder die het wel of niet wilde horen over
de rijke historie van ons koor. Dat hield hij
vol dat aan het eindpunt in Noordwijk en
de volgende dag stond hij weer naast de
wagen om aan iedere buitenlander uit te
leggen dat het hart van Nederland zich
eigenlijk in de Jansstraat bevindt. Dit is
nog maar een kleine bloemlezing van wat
Frans allemaal voor ons koor heeft gedaan.
Ook op muzikaal gebied had hij zijn inbreng. In de muziekcommissie kwam hij
vaak met goede voorstellen wat resulteerde in mooie concerten, zoals het Kurt Weill
concert en het Sullivan concert.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Tonnie die altijd Frans in de gelegenheid heeft
gesteld zijn hobby uit te voeren, wat ook
wel eens ten koste ging van het brood op
de plank.
Wij zullen Frans missen, maar we zullen
hem nooit vergeten.
Ben van der Meij

IN MEMORIAM
JAN KIVIT

Toen één van onze zangers niet lang voordat Jan zou overlijden bij hem op bezoek
kwam was het eerste wat Jan aan de betreffende zanger vroeg: “Hoe gaat het met je?”
Typisch Jan. Het schetst misschien wel in het kort hoe hij was: een ongelooflijk aardige
en bescheiden man, die zich als het moest geheel kon wegcijferen.
Jan bleek al vele jaren een zanger geweest te zijn toen hij op 59-jarige leeftijd 30 jaar
geleden, op 26 maart 1986 Zang en Vriendschap kwam versterken. Jan, de bariton, is
al die tijd zeer geliefd geweest bij ons koor. Het was niet een man om in een bestuur of
commissie te gaan zitten. Hij was wel het type dat het vermogen had om te relativeren
en graag een goud randje aan kon brengen aan het wekelijkse koorleven.
Hij schreef leuke stukjes in het verenigingsblad onder het pseudoniem Weidevogel.
Hij schreef bijvoorbeeld onder andere in de rubriek “Dubbeltalenten bij Zang en Vriendschap”, waar hij de andere persoonlijke kant van alle baritons beschreef..
Hij fleurde het unieke moment waarop Zang en Vriendschap met een feestavond de
verjaardag van het koor viert, op met acts en verkleedpartijen. Met de reizen naar het
buitenland was hij met zijn vrouw Ria van de partij en ik herinner me nog heel goed de
laatste reis naar Ierland. Jan genoot met volle teugen van de reis en niet in de laatste
plaats van de gezelligheid met elkaar.
Het gouden randje zat hem vooral in de persoon van Jan zelf. Een man met twinkelende
oogjes, met gevoel voor humor,een scherp waarnemingsvermogen, alert ook en een
man die tot op hoge leeftijd nog veel energie had.
Het laatste halfjaar kwam hij zo goed en zo kwaad als het kon naar het koor en uitvoeringen. Wel sprak hij op maandagavonden na de repetities dan openlijk over het naderend
afscheid. Dat maakte indruk op ons. Niet in de laatste plaats vanwege zijn herhaalde
bescheiden vraag of we bij die gelegenheid voor hem wilden gaan zingen.
De afgelopen weken maakte hij bekend dat hij begin van het nieuwe zangseizoen niet
zou halen. Zijn voorspelling bleek juist, sneller dan gedacht is hij ons ontvallen en dat
stemt ook ons koor buitengewoon triest.
Hij, de man waar ik meer dan eens tegen heb gezegd: Jan, als ik zo goed en op zo’n
manier oud zou worden als jij, zou ik er nu ter plekke voor tekenen.
En dan lachte hij me weer eens toe en nipte aan zijn glaasje .Met dat beeld zal ik hem
voortaan willen herinneren.
Bert Koopman
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DAG EREVOORZITTER BERNT
Het vertrek van de burgemeester van Haarlem betekent ook het vertrek van de erevoorzitter van Zang en Vriendschap.
Al in 1878 bestond er een formele warme relatie tussen ons koor en de burgemeester van
Haarlem. De burgervader was destijds beschermheer. De titel werd overgedragen aan
de ambtsopvolgers. Op verzoek van de burgemeester jhr. mr. Boreel van Hogelanden:
”ik zou het beschermheerschap graag in handen willen zien van een der eersten hier
te lande” is in 1902 het beschermheerschap “met ingenomenheid aanvaard” door Prins
Hendrik. Het beschermheerschap is overgegaan op Prins Bernard. Hij was de laatste,
want helaas is ons verzoek aan (toen nog) prinses Maxima de rol over te nemen, niet gehonoreerd. De warme relatie tussen gemeente en koor is vanaf 1910 geformaliseerd; de
burgemeester van Haarlem is erevoorzitter van Zang en Vriendschap. Het koor heeft zijn
ambassadeursfunctie voor de stad Haarlem ook waargemaakt; Haarlems jumelagesteden
Angers en Osnabrück waren reisdoelen, en ook optredens in de Gravenzaal voor burgers
en voor de gemeenteraad zijn hier voorbeelden van.

Jaap Pop draagt het erevoorzitterschap aan Bernt Schneiders over

Nu Bernt.
Bij de overdracht van het erevoorzitterschap van Jaap Pop aan Bernt Schneiders zei
Bernt onder andere dat het zijn van erevoorzitter van doorslaggevende betekenis geweest
was om te solliciteren naar het zijn van eerste burger van Haarlem. Vanaf dat moment
kon hij eigenlijk niet meer stuk bij ons koor. De functie heeft hij bij afwezigheid van een
functiebeschrijving zelf ingevuld en dat deed hij goed. Hij was aanwezig bij de concerten,
hij reikte erelidmaatschappen uit. Hij was aanwezig op de diverse recepties. Was bij sommige vergaderingen. Zijn aanwezigheid was altijd leuk. Maar in de afgelopen 10 jaar hadden de voorzitter en secretaris ook een luisterend oor als er ergens een zetje gegeven
moest worden. Bernt kende veel zangers bij naam. Uiteraard waren er momenten dat hij
aangaf graag te willen maar het niet te kunnen maken voor het thuisfront. Zijn afzeggen
van onze reis naar Berlijn was er een voorbeeld van. Bernt gaf aan dat je toch niet je
vrouw elke week het vlees kan laten aansnijden.
Velen zullen zich nog de scene herinneren waarbij hij zijn ambtsketen ruilde voor de pet
van Piet Zwaanswijk. En bij het bezoek van de koning aan onze stad, in 2013, had hij
eigenlijk maar twee opdrachten aan de evenementenmanager meegegeven en dat waren
Dolly Bellefleur en Zang en Vriendschap.
In de loop van de jaren is de relatie steeds beter geworden. Toen we hem vanuit zijn achtertuin uit bed zongen op 2 april 2009 belde de reporter van het Haarlems Dagblad aan de
voordeur. Bernt koos voor het koor, dat een aubade bracht voor zijn vijftigste verjaardag.

“… én aan Haarlem én aan uw vereniging blijf ik
goede en mooie herinneringen bewaren …” zo
schreef oud-burgemeester en voormalig erevoorzitter
Elizabeth Schmitz ons nog in januari van dit jaar.

In zijn bedankbrief voor deze tuin-aubade excuseerde hij zich nog over het feit dat hij ons
ontving in een badjas en dat zijn echtgenote de koffie op blote voeten serveerde. Enige
jaren later gaf Bernt op onze nieuwjaarsreceptie aan geklust te hebben bij een van zijn
dochters en toonde met trots het gat in iets dat naar eigen zeggen zijn werktrui was.
Bij mijn benoeming tot erelid van ons koor gaf hij aan dat ik de burgemeester van Zang
en Vriendschap was. Ook een baan zonder functiebeschrijving. In de pers zijn rond zijn
afscheid grote woorden gesproken. Ik denk dat we aan Bernt een hele goede hebben
gehad en ik weet zeker dat hij noch uit het zicht noch uit het hart zal zijn van Zang en
Vriendschap.
Ben van der Meij
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Bernt bedankt het koor na het optreden tijdens zijn afscheid feest
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Erevoorzitter Bernt Schneiders wordt op zijn 50ste verjaardag wakker gezongen door Zang en Vriendschap

Bernt ruilde zijn ambtsketen voor de pet van schilder Piet Zwaanswijk

JOS WIENEN NIEUWE BURGEMEESTER
De 55-jarige Jos Wienen is vanaf 21 september 2016
de nieuwe burgemeester van Haarlem en daarmee
de opvolger van Bernt Schneiders. De CDA-er
Wienen studeerde theologie en geschiedenis in
Utrecht. Hij was hiervoor burgemeester in Katwijk.
Met zijn gevoel voor koormuziek zit het goed,
aangezien hij al vijf jaar beschermheer is van The
Leiden Choristers. Op een geschikt moment draagt
Bernt het ere-voorzitterschap aan Jos Wienen over.

in het Philharmonie

september 2016
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INTERVIEW MET VOORZITTER BERT KOOPMAN
Na een jaar en 4 maanden voorzitterschap
en aan de vooravond van het nieuwe
seizoen wordt de balans maar eens
opgemaakt:
Het bevalt Bert tot nu toe prima in
zijn rol als voorzitter. Bert: het is
stimulerend met elkaar te werken aan
een gezamenlijk doel en het bestuur
heeft bovendien
een
uitstekende
teamgeest, waar ik me als teamspeler
goed in thuis voel. Er wordt concreet
beleid gemaakt en de komende jaren
gaan we aan de slag om nieuwe leden in
de leeftijdsgroep 50 à 60 jaar binnen te
halen. Vasthoudend aan een consistente
doelstelling om daar hard voor te werken.
Ook de betrokkenheid van en aansluiting
bij de leden, tegenwoordig niet
vanzelfsprekend, is van grote waarde.
Uitdagingen dus, want de veroudering
van het ledenbestand is echt een serieus
zorgpunt. Tevens is met mij het bestuur
van mening dat de drempel voor nieuwe
leden omlaag moet. Het blijkt trouwens
dat het voor nieuwe leden toch best
lastig is om er tussen te komen; men
moet zich dus zo snel mogelijk thuis
voelen. Dit geldt zowel voor het niveau
bij het zingen, maar ook voor de sociale
interactie rondom de zang.
Als ik vraag wat er goed is gegaan en
wat niet, geeft hij als antwoord op het
laatste: We hebben, denk ik, de leden
onvoldoende duidelijk gemaakt dat we
draagvlak bij de leden voor belangrijke
bestuursbesluiten van groot belang
vinden. Je maakt namelijk als bestuur
een fout als je te ver voor de muziek
uitloopt. We hebben wel een goed gevoel
bij de beleidslijn die uitgezet is om de
continuïteit van het koor te bewaren. De
tijd dat nieuwe leden vanzelfsprekend
binnen kwamen lopen ligt achter ons.
De doelstelling om bij de top-10 van
Nederland te behoren is wat verschoven,
maar kwaliteit leveren blijft hoog
genoteerd staan.
Het proces om via de stemgroepen
voorstellen (en vragen) te krijgen is
een voorbeeld van een goed initiatief.
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De workshops hebben gewerkt en er
is veel input gekomen. Nu moet er dan
ook concreet na de zomerstop aan de
slag worden gegaan op basis van de
uitgangspunten zoals besloten in de
extra ledenvergadering in juli.
Het aantal actieve leden loopt
de laatste jaren wat terug door
opzegging en overlijden van zangers.
Onvermijdelijk, Bert? In zekere zin wel,
want door de hoge gemiddelde leeftijd
vallen helaas regelmatig leden weg. De
harde kern blijft bij ons koor gelukkig
altijd overeind en daaruit wordt veel hulp
geboden voor de diverse activiteiten.
Het verenigingsleven is tot op de dag
van vandaag een sterke troef geweest
bij ons, dat wil ik graag behouden. Zo
mogelijk versterken. De slag naar de
nieuwe generatie zangers moet gemaakt
worden, hoe lastig dat misschien ook is.
Sfeer is hierin ook leidend, men moet
graag willen komen op de maandagavond
en bij de eigen uitvoeringen. Hoe sterk
de basis in ons koor is, bleek ook bij
de recente plechtigheid voor Jan Kivit,
want er waren maar liefst 35 zangers
aanwezig midden in de vakantietijd en
dat zegt genoeg over de verbondenheid
met elkaar.
Zeg Bert, ik bespeur toch een soort
van tweedeling binnen het koor: de
vernieuwers en de oude garde. Hoe
los je dat op? Onze kerntaak is en blijft
zingen. Jong en oud vinden elkaar tijdens
repetities en concertuitvoeringen met
een aantrekkelijk programma waar de
zangers enthousiast over zullen moeten
zijn en wat aansluit op de wensen van
het publiek. Zingen voor een bijna lege
kerk is niet echt wat we willen, toch?
Als voorbeeld wil ik het aanstaande
Moederdagconcert aanhalen.
Dat moet echt een mijlpaal worden
en de basis voor de toekomst; nieuwe
zangers, samenwerking met artiesten,
een nieuw repertoire. Het hele bestuur,
de dirigent en de muziekcommissie zijn
erg enthousiast en we gaan er ook met
zijn allen keihard aan werken om het een
succes te laten worden.

Nog een vraag in dit verband. Wat is er
nu concreet afgesproken en wanneer
komt er duidelijkheid wat er gaat
gebeuren, de leden hebben behoefte
aan concrete plannen en acties. Direct
in september wordt al begonnen met de
voorbereidingen voor het concert en de
werving van nieuwe leden. In dit proces
worden ook de bestaande leden en
de vrienden betrokken. Vooral voor de
kaartverkoop zal iedereen zich moeten
gaan inzetten, de zaal moet natuurlijk
wel vol. De planning is in november te
beginnen met zangcursussen.
Dan voor nu mijn laatste vraag. In
mijn beleving is voor veel leden de
Vriendschap net zo belangrijk als de
Zang. Het is toch zo dat rond 40% van
de leden wel iets voor de vereniging
doet. Gaat dat elkaar niet bijten?
Nee, dat denk ik niet. Zang zal altijd
voorop blijven staan en daarnaast zijn er
inderdaad gelukkig veel leden die zich
inzetten voor andere activiteiten, die net
zo belangrijk zijn en die de samenhang
juist versterken. Onder het motto
”meezingen en meedoen” kan iedereen
een passende bijdrage leveren aan de
vereniging in zijn geheel. We zullen aan
de leden vragen aan sommige activiteiten
al dan niet tijdelijk een bijdrage te leveren.
Tot slot: wil je zelf nog iets kwijt?
We hebben als bestuur veel zin in het
nieuwe zangseizoen, we hopen dat dit
enthousiasme overslaat op het hele koor.
Jaargang 81, nr. 3

TOELICHTING REPETITIELIJST
VAN
KORENLINT TOT
REMONSTRANT
Het afgelopen zangseizoen is door de
muziekcommissie een evaluatieprocedure in gang gezet met de bedoeling om
vast te stellen hoe we de kwaliteit van ons
koor moeten inschatten. De vragenlijst
die daarvoor is gebruikt nodigt de beoordelaars uit om een rapportcijfer te geven
aan het optreden-als-geheel. Die cijfers
zijn in onderstaande tabel verzameld. In
de kolom “Dirigent” staat het cijfer van
Arno; in de kolom “Koorleden” staat het
aantal koorleden (bestuursleden, leden
van de MC en andere koorleden) dat een
cijfer heeft toegekend en het gemiddelde
van die cijfers.

Op Moederdag zondag 14 mei 2017 zal
in de Philharmonie een concert plaatsvinden. Daarbij zullen twee solisten van
naam acte de présence geven, in een
aantal werken begeleid door Zang en
Vriendschap. Hier een korte toelichting
bij vier van de uit te voeren stukken, met
als gemeenschappelijke thema: De Liefde!

Ständchen van Franz Schubert Opus
135 D 920 (1827)

Habanera uit de Carmen (1875) van
Georges Bizet.
Wie kent niet Bizet’s Carmen? Deze opera gaat over Carmen, een bloedmooie
maar vileine mannenverslindster, die
“omdat het kan”, de goedgelovige Don
José (de aanstaande van de deugdzame
Micaëla) verleidt maar deze al snel inruilt
voor een mooier exemplaar. Hetgeen
ze uiteindelijk, zoals dat in een goede
opera betaamt, met de dood zal moeten
bekopen. Eigenlijk vat de door Carmen
gezongen aria Habanera (genoemd naar
een Spaans-Cubaanse ritmische dans)
precies samen waar de hele opera over
gaat: in de liefde is álles mogelijk, níets
voorspelbaar en álles geoorloofd. “De
liefde is als een mooie vogel die zich
nooit laat vangen.”

De romanticus Schubert schreef een
groot aantal liefdesliedjes, waaronder
deze nét wat minder vaak gezongen
Grillparzer serenade. Sopraan en koor
vertolken “De Liefde”, die ’s avonds laat
hoopvol op de kamerdeur van zijn geliefde klopt, steeds luider haar naam roept
(“als de liefde roept, slaap dan niet!”),
Impressies:
• de kwaliteit van onze zang mag je in maar tegen het slot van het lied beseft Amour, Jules Massenet (1880)
dat hettot
arme
kind zo laat op de avond
Van Korenlint
Remonstrant.
het algemeen als (zeer) ruim voldoende
echt niet op avances zit te wachten en
Jules Massenet kennen we allemaal van
typeren.
Het
afgelopen
zangseizoen
is
door
de
muziekcommissie
een
evaluatieprocedure
in
gang
het prachtige Thaïs Méditation, dat bijna
• langdurig voorbereide en geplande haar slaap hard nodig heeft.
gezet met de bedoeling om vast te stellen hoe we de kwaliteit van ons koor moeten
elke dag op de radio te horen valt. Het
optredens worden een fractie hoger
inschatten. De vragenlijst die daarvoor is gebruikt nodigt de beoordelaars uit om een
walsje Amour, dat in drie strofen de liefde
beoordeeld. rapportcijfer te geven aan het optreden-als-geheel. Die cijfers zijn in onderstaande tabel
• koorleden verzameld.
zijn goed Inindestaat
het staat het cijfer van Arno; in de kolom “Koorleden” bezingt, is een veel minder bekende mekolomom
“Dirigent”
hetzang
aantalinkoorleden
(bestuursleden, leden van de MC en andere koorleden) dat
lodie van deze componist. Hier en daar
niveau van destaat
eigen
te schatten.
een cijfer heeft toegekend en het gemiddelde van die cijfers.
hoor je de stijlovereenkomst met eerder
Impressies:
door ons gezongen stukjes van Poulenc.
*de kwaliteit van onze zang mag je in het algemeen als (zeer) ruim voldoende typeren.
* langdurig voorbereide en geplande optredens worden een fractie hoger beoordeeld.
Lullaby, (1896?) Op. 27, No. 3 van Edward
* koorleden zijn goed in staat om het niveau van de eigen zang in te schatten.
Elgar.
Rapportcijfers voor de uitvoeringen in het seizoen 2015-2016
Optreden tijdens

Deeloptreden

Korenlint

Bavo
Joseph
Concours
Liduina

Schiedam
Hannie Schaft
Kaleidoscoop
Receptie Den
Haag
Herdenking 4 mei
Langs
Herenwegen

Jury
cijfer

7.5

Div. werken
Vriendschap

7.0
7.0

Alphen
Bavo Basiliek *
Remonstranten

Dirigent
cijfer
5.7
6.3
7.4
7.8

Koorleden
aantal
cijfer
2
5.6
2
6.6
5
7.3
2
7.7
13
7.1
13
7.3
13
7.5

7.0

6

7.3

7.5

5

7.5

7.5

10

7.5

8.0

4

7.7

Wij hebben al een viertal werken van Edward Elgar gezongen, (Yea cast me from
heights of the mountains, Whether I find
thee, After Many a Dusty Mile, It’s oh! To
be a wild wind). Mooie maar ritmisch en
melodieus lastige nummers. Dit Lullaby,
een slaapliedje uit “From the Bavarian
Highlands” dat Elgar een paar jaar eerder
schreef, is juist een eenvoudig, aandoenlijk walsje.

7.2

* dit cijfer is niet door beoordelaar Frank Hameleers gegeven maar is een
cijfermatige inschatting van diens verslag door de dirigent en vier koorleden.

september 2016
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VERNIEUWEND CONCERT
OP MOEDERDAG 2017
De Philharmonie noemde het ambitieus en
spannend toen we hen vertelden over het
Moederdagconcert. Op zondagmiddag 14
mei 2017, niet geheel toevallig op Moederdag, vindt dit concert plaats. We doen dit niet
alleen, want we treden op samen met mezzosopraan Tania Kross en singer/songwriter
Niels Geusebroek. Met deze mix van stijlen
beogen we een breed publiek te bereiken en
bieden we projectzangers de gelegenheid om
mee te doen.
Zoals gebruikelijk wil Zang en Vriendschap
jaarlijks een groots concert organiseren. Dat is
leuk om als zanger naartoe te leven, maar ook
voor ons publiek. En dan het liefst in de mooiste concertzaal van Haarlem. De samenwerking met Niels Geusebroek en Tania Kross is
gezocht om te laten zien dat wij niet slechts de
klassieke liedertafel-zang beheersen. Met dit
klassieke bijltje hakken we al 186 jaar. We willen met deze uitvoering meer dan vroeger een
brug slaan naar een breder publiek en naar
nieuwe zangers.
Niels Geusebroek
Met Niels hebben we in 2014 tijdens 3FM’s
Serious Request met de moderne muziek hernieuwd kennis gemaakt. We waren als achtergrondkoor live op radio 3FM, in het Patronaat
en voor 60.000 man tijdens Bevrijdingspop
in de Hout. Het laat zien dat Zang en Vriendschap veelzijdig is en met
de tijd meegaat.
Door
ook moderne,
hedendaagse
muziek
te
gaan zingen,
ontstaan
nieuwe mogelijkheden om
aan nieuwe
zangers voor hen aansprekender muziek te
laten horen. Die nieuwe zangers zijn nodig
voor de toekomst van Zang en Vriendschap.
Nieuwe zangers kunnen als projectzanger
hieraan meedoen. Naast dat we enkele werken samen met Niels zingen, treedt hij ook op
met een deel van zijn band in een akoestische
sessie. Dat belooft zeer bijzonder te worden.
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Tania Kross
De samenwerking met Niels kan worden gezien als een uitbreiding van de veelzijdigheid
van het koor. Met Tania Kross laten we onze
klassieke veelzijdigheid zien. Kross, een mezzosopraan van formaat, staat al langer op het

verlanglijstje om mee op te treden. Tania is een
zeer bekende stem in de klassieke wereld. De
geboren Curaçaose heeft een cv waar je u tegen mag zeggen. In 2013 was zij de beoogd
soliste tijdens het memorabele Opera-concert. Wat toen net niet lukte, is nu wel gelukt
en daar zijn we super trots op. Net als met
Niels zingen we samen met Tania enkele liederen en treedt zij ook solo op. Uiteraard staat
het geheel onder de muzikale leiding van Arno
Vree en is ook Gerrie Meijers van de partij.
Iedereen kan meedoen
Mannen die het een uitdaging vinden om met
Niels en Tania op te treden, kunnen dit doen
als projectzanger. Iedereen kan meedoen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, want
voor die ‘nieuwe zangers worden zanglessen gehouden. Vanaf dit najaar starten voor
hen de repetities. Ken jij iemand waarvan je
denkt ‘dat is nou precies iets voor...’, laat hem
dit dan weten. Het mooie van dit project is
dat het een kop en een staart heeft. Na afloop kun je er als projectzanger voor kiezen
om lid te worden en bij ons te blijven zingen.

PERSONALIA
OVERLEDEN
In de afgelopen maanden hebben we van
drie leden afscheid moeten nemen. Aan
het overlijden van Frans Borst, Jos van
Moorten en Jan Kivit wordt elders in dit
nummer aandacht geschonken.
40-JARIG JUBILEUM
MEES HILFERINK
Op 4 juni 2016 was het veertig jaar
geleden dat Mees Hilferink lid is
geworden van Zang en Vriendschap.
Mees staat nu bekend om zijn diepe bas
(“B-52-bas”) die hij ook wanneer er niet
wordt gezongen af en toe graag door
de zaal laat klinken. Maar hij begon zijn
zangcarrière in ons koor als tweede tenor,
iets dat maar weinigen van de koorleden
kunnen begrijpen. [Zie interview pag. 5.]
Op 8 juni werden Mees en zijn vrouw
Jannie in aanwezigheid van twee
dochters toegesproken door de voorzitter.
Jannie
werd
daarbij
nadrukkelijk
betrokken vanwege de vele jaren dat zij
deel uitmaakte van de barploeg.
Het
fraaie
zilveren
Zang
en
Vriendschapspeldje en de oorkonde,
telkens als uniek aan te merken, gemaakt
door Jan van Leeuwen jr, werd aan hem
overhandigd. Hij kreeg daarna nog een
oorkonde uitgereikt en een speld van de
KNZV.
KOMENDE JUBILEA
1 oktober Theo Bonsen (15 jaar)
18 november Aart van Zoest (25 jaar)
WEER TERUG
Twee zangers zijn lange tijd uit de running
geweest. Na meer dan een jaar zijn Ed
Kruisheer en Robbert Wiegmans weer
aan het zingen.

Zet het in de agenda!
Binnenkort wordt meer bekend over de kaartverkoop. We verwachten een grote toeloop
voor dit concert, mede door de grote namen
met wie we optreden. Wees dus niet te laat
met het reserveren van de kaarten. En wij
trakteren op Moederdag. Het eerste rondje na
het concert is van ons!
Jaargang 81, nr. 3

KORTE
BERICHTEN
zzBarcelona wordt de bestemming van
het koor op onze volgende buitenlandse
concertreis. In het najaar van 2017 zal
deze reis plaatsvinden. Het zal nadrukkelijk een concert-reis worden, want het
koor doet mee aan een Concours. Er
wordt nog gezocht naar middelen om de
reis voor zo veel mogelijk mensen betaalbaar te laten zijn.

AGEN DA

zzHonderd Nieuwsbulletins zijn er inmiddels verschenen vanaf de eerste aflevering op 23 februari 2011. Aanvankelijk
was het Nieuwsbulletin vooral bedoeld
om de mededelingen aan de vleugel
op de maandag nog eens schriftelijk te
communiceren voor leden die het door
afwezigheid of andere redenen gemist
hadden. Inmiddels is het een zelfstandig
middel om de zangers van actuele informatie te voorzien. De redactie is vanaf
het eerste nummer vrijwel steeds in handen geweest van Jan Koet.
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AFSLUITING VAN
HET ZANGSEIZOEN
2015-2016
zz Nieuwe Musilenzio-serie.
Op 2 oktober start een nieuwe serie van
acht muzikaal-meditatieve zondagavonden. Op deze avonden wordt, meest
klassieke, muziek live ten gehore gebracht, ingebed in perioden van stilte.
Op deze manier wordt bijzondere sfeer
gecreëerd en kan een intense beleving
van de muziek ontstaan. De serie wordt
geopend door Gerrie Meijers en, op viool,
Suzanne Groot. Meer informatie op Facebook: Musilenziohaarlem.
zzOp 7 oktober begint weer een nieuw
seizoen van Café Zanzara. Een sfeervolle ontmoetingsplek met een verrassend programma. Meer informatie op
www.cafezanzara.nl.

Op 11 juli was de laatste repetitie voor het
zomerreces en traditiegetrouw werd nog
wel geoefend, maar korter dan normaal.
Voorzitter Bert Koopman sloot het jaar af
met een korte speech, waarin hij memoreerde dat dit het ultieme moment was
om alle vrijwilligers, die de bardiensten
draaien eens extra in het zonnetje te zetten. Immers, dames brengen iets extra’s
aan en dan met name in een echt mannen “domein”. Want we kunnen ze uiteraard ook niet missen; we zijn dol op ze!
Hartstikke bedankt.
Daarna werd er aangevallen op de heerlijke haring en kibbeling, vergezeld door
een korenwijn of andere (alcoholische)
versnapering.
Op 29 augustus is iedereen weer fris en
enthousiast aan het nieuwe seizoen begonnen.

KOOR
zo 20 nov 11:30 uur

Langs Herenwegen: optreden tijdens de artiestenmis
Sint Carolus Borromeuskerk Antwerpen

ma 21 nov 21:30 uur

Algemene ledenvergadering

ma 26 dec

2e Kerstdag; géén repetitie

di 27 dec

Kerst tennistoernooi
Kerst-Uit bij Dick Kreuger

Gratis toegang

GEBOUW ZANG EN VRIENSCHAP
zo 2 okt 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

zo 2 okt 20:15 uur

Musilenzio; muzikaal/meditatief concert piano/viool

Entree €9

vr 7 okt

20:00 uur

Café Zanzara met Haarlemse culturele pareltjes

Entree €10

zo 30 okt 14:30 uur

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang

zo 6 nov 12:00 uur

KnipKaartKoor, voor wie maar wil

€ 25 voor 5 keer

zo 6 nov 20:15 uur

Musilenzio; muzikaal/meditatief met Gregoriaanse zang

Entree €9

vr 11 nov 20:00 uur

Café Zanzara met Haarlemse culturele pareltjes

Entree €10

za 12 nov 14:30 uur

Rumours concert, gemengd koor, lichte muziek

nog niet bekend

za 12 nov 20:00 uur

Rumours concert, gemengd koor, lichte muziek

nog niet bekend

zo 27 nov 14:30 uu

Contutti Open podium voor amateurmuzikanten

Gratis toegang
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HET KOOR
Repetities:
maandagavond van 20:00 - 22:15 uur.
Zanger worden?
Kom eens langs bij een repetitie !
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

OLYMPISCHE
SPELEN EEN
GRIEKS DRAMA
door Toon Lager

Toon was er klaar voor, iedereen sprak
er al over. Zo’n zes-, zevenentwintig
medailles lagen zo voor het oprapen. Ons
land was goed vertegenwoordigd met 242
atleten en meer dan het dubbele aantal
bobo’s, waaronder politici, directeuren
en andere sportkenners met een goede
financiële achtergrond.
Bij het wielrennen was de verwachting
hoog, tot onze toptijdrijdster de bocht iets
verkeerd inschatte en in het ziekenhuis
belandde. Gelukkig hadden we zo’n
voorraad, waaruit geput kon worden,
dat een ander de gouden medaille voor
ons ophaalde. Onze Tom Dumoulin

Redactie, lay-out en verzending:
Rick van der Burg, Paul Daas,
Chuck Hurd, Harry Wijnberg.
Correctie Almast Diedrich.
Afwerking en drukkerij:
Divendal Repro, Haarlem
Foto credits:
Harry Wijnberg
Rick van der Burg
John van Wonderen
Wichard Bos
ANP, Wikipedia
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
© 2016. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of
commercieel gebruik van deze informatie is
niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming is verleend door
Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap.
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kon dat kunstje niet herhalen en werd
slechts tweede, wat voor ons kritische
publiek, daarbij geholpen door de media,
een grote teleurstelling was. Dat hij vier
weken daarvoor een val had gemaakt
en nog heel onzeker was of hij aan de
spelen kon meedoen, waren velen allang
vergeten.

vrouwelijke donkere en blanke atleten op
de wereld er slechts één voor moest laten
gaan, is voor ons niet genoeg. En dan
onze handbalsters. Die haalden het net
niet; zij werden slechts vierde en wonnen
geen plak. Dat je om goed te kunnen
handballen naar het buitenland moet, op
onze sportuitzendingen op tv zie je het
nauwelijks, is een bijkomstigheid.
Het moet voor veel atleten toch
teleurstellend zijn dat de lange weg, die
zij moeten bewandelen om aan de spelen
mee te mogen doen, vaak zo abrupt
wordt beëindigd. Als je, bijvoorbeeld
als marathonloper op de helft van de
wedstrijd door blessureproblemen langs
de weg komt te staan, mag je van geluk
spreken dat je door iemand weer bij het
Olympisch dorp wordt gebracht. Daar
aangekomen zul je weinig mensen
vinden om je te troosten, want iedereen
heeft het te druk met zijn eigen discipline.
Als je dan ook nog het geluk hebt om bij
de Nederlandse ploeg te horen, wordt
je medegedeeld dat je zo snel mogelijk
naar huis moet, omdat je de anderen wel
eens zou kunnen afleiden. De honderden
bobo’s en begeleiders zullen zich wel
ontfermen over de achterblijvers.
Over vier jaar kunnen wij weer laten
zien hoe sportminnend ons land is, aan
de sporters zal het niet liggen; een elfde
plaats wat betreft het aantal medailles is
een prachtig resultaat waar we zeker trots
op kunnen zijn.

Ook de zilveren plak van Daphne op de
200 meter werd teleurstellend ervaren.
Dat zij van de twee à drie miljoen
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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 – vleugels
Cees Boer elektrotechniek en inbraak beveiliging
Cross Timmer- en onderhoudsbedrijf
F.I.T. Sportbalsem
Cafe ‘t Hemeltje
Hoogendoorn Beheer, Onderhoud en Advies
van Kaam Bouw
Koot piano’s – vleugels
Krool & deVries bedrijfskleding
OFIM Advies
Vishandel Leo van Rijn
H.J. Slierings Dakbedekkers
Automobielbedrijf Tuijp
De Wilde ingenieurs groep

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!

Zang en Vriendschap treed op 20 november tijdens de artiestenmis in de Sint Carolus Borromeuskerk in Antwerpen op. Zie pagina 4.
Meereisen met de bus? Contact peter.kemper@live.nl

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

