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Kerst en Nieuwjaar
Kerstdrieluik, inleiding

door Jan van Dop

Het is al vele jaren de gewoonte om kerstconcerten in CRM Nieuws en Nieuwsbrief te verslaan. Maar wat te schrijven? Over de Grote- of St. Jacobskerk in
Den Haag, de Doelen in Rotterdam en de Bethelkerk in Scheveningen hoef je
niets meer te vertellen, die gebouwen zijn al van alle kanten belicht en uitgelicht.
Verder bestaat de mogelijkheid om alles over deze gebouwen te weten te komen
via internet. Maar het is toch wel goed om iets over de drie kerstconcerten te noteren, al is het maar voor het nageslacht.
Nummers die we het gehele jaar
kunnen zingen en zich in onze
repetitiemappen bevonden. De
gebruikelijke keurig verzorgde
mapjes met kerstmuziek voor de
Grote Kerk werden eind september uitgereikt. Dit keer wat
later dan in voorgaande jaren.
Eigenlijk wel een goed gevoel om
niet vijf maanden met een kerstmap rond te lopen. De map bevatte de volgende nummers:
Once in Royal Davids’s City, Pools
Kerstlied, Lulajze Jezulu, Away in a
manger, Een ster ging op in Bethlehem,
Cantique de Noël, Stille Nacht, EeuTijdvak vòòr de concerten
wen geleden, Wees welkom, hemels
Dit jaar begonnen we ongekindeke, Son of Mary en het Ere zij
merkt al vroeg aan de voorbeGod.
reiding van onze kerstconcerten. Daarna werd er nog aanvullende
Ruim voor de zomervakantie
kerstmuziek uitgereikt voor De
waren we al in de weer met
Doelen en de Bethlehemkerk:
Come, Thou Long-expected Jesus,
Kerstzang, Vredevorst, Glory to God
Tebe Poiem, Svjat (Sanctus), Drei
in the Highest en Gloria. Voor de
Könige en Slava v vysnich Bogoe.
drie kerstconcerten werden dus
eenentwintig nummers ingestudeerd of bijgeschaafd.
Begin december konden we zeggen dat we gereed waren voor de
drie optredens. De gestoomde
kostuums en de gewassen overhemden werden klaargehangen
om op pad te gaan.
Generale repetities
Op woensdag 16 december togen we per fiets, auto, tram of
bus naar de Grote Kerk voor de
generale repetitie. We hadden
nog geen last van gladheid en
sneeuw. De opkomst was zeer
goed. Een generale repetitie met
een volle bezetting voelt goed

aan. De repetitie verliep op twee
nummers na op rolletjes: Drei
Könige wilde niet en Cantique de
Noël ging wat ongelijk. De mannen waren bang dat Aad Drei
Könige wilde afblazen, maar gelukkig deed hij dat niet. Er werd
gewoon nog even stevig op bladzijde twee gerepeteerd. De reden
van het ongelijk zingen van Cantique de Noël kwam door het feit
dat Aad achter de vleugel zat. Hij
besloot het nummer volledig te
dirigeren en ook dit nummer was
gered.
Na de repetitie werd een restaurantje bezocht of in de kerk een
boterham gegeten en rustig gewacht tot 19.40 uur, het tijdstip
van opstellen.
Op dinsdag 22 december was het
bar slecht weer. Een dik pak
sneeuw, gladheid, stilstaande
treinen, trams en bussen. Wat
moest dat worden deze dag.
Noodkreten uit Rotterdam of we
als CRM wel of niet zouden komen. En wat gebeurde er: om
17.00 uur stonden we volgens
afspraak op het podium van De
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Kijkt u ook eens op de website van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor met de complete CRM-geschiedenis tot en met 2009.

Doelen om te repeteren.
De drie bussen van Pasteur hadden geen enkele
moeite gehad om Rotterdam te bereiken. De
leden die met de auto
kwamen, konden de
parkeergarage inrijden.
De repetitie verliep vlot
en het koor stond om
17.45 uur al buiten de
zaal. Wederom een pauze van bijna twee uur
om te wandelen, een
boterham te eten en in
rust te relaxen. Om 19.40 uur stond
CRM gereed om zich op te stellen.
Voor de kerstnachtdienst met Kees
Schrijver op 24 december was de generale repetitie al gehouden op 9 december.
Luik 1: CRM kerstconcert Grote Kerk
Op onze raambiljetten en in ons programmaboekje stond: Programma Kerstconcert 2009 van het Christelijk Residentie
Mannenkoor op woensdag 16 december
2009 in de Grote Kerk in Den Haag. Met
medewerking van: Christelijk Residentie
Mannenkoor, Haags Matrozen Koor onder
leiding van Daniël Salbert en begeleiding
Jorina van Bergen; Julian Hartman,
bas/bariton en Aarnoud de Groen, orgel.
Met de mappen onder de linkerarm
liep CRM in twee slierten naar het
podium om zich op te stellen. De kerk
was goed bezet. Het werd heel stil in
de Grote Kerk tot de klok 20.00 uur
sloeg. Aan de zijkant van de kerk
knerpte een deur. Onze voorzitter
kwam met dirigent en bas/bariton op.
CRM ging staan. Maar waar bleef het
Haags Matrozenkoor? Achterin de
kerk werd door de jongens van het
Haags Matrozen Koor Once in Royal
Davids’s City ingezet. Al zingend en
met lichtjes in de hand kwamen zij
door de kerk naar voren geschreden
en namen al zingend hun plaatsen in.
CRM nam daarna de zang over met
het zingen van de overige coupletten.
Voorzitter Aad Vellekoop sprak een
woord van welkom uit naar het Haags

Matrozenkoor, Julian
Hartman, Aarnoud de
Groen en natuurlijk aan
Aad van der Hoeven.
Na het welkomstwoord
startte het concert met
samenzang. Vervolgens
werd het programma
volgens het boekje afgewerkt. Het werd een
heerlijk concert. Ook
Drei Könige en Cantique
de Nöel liepen als vanouds. De combinatie
mannenkoor en jongenskoor bleek ideaal. Aarnoud de
Groen bracht een mooi orgelsolo op het
prachtige orgel ten gehore. En dan niet
te vergeten de solo’s van Julian Hartman.
In zijn slotwoord memoreerde de voorzitter het feit dat Aad van der Hoeven
zijn laatste kerstconcert met CRM in de
Grote Kerk had gedirigeerd. Dat gaf
toch best een raar gevoel. Deze man
heeft zoveel keer voor CRM gestaan (zie
de opsomming in de december Nieuwsbrief).
Het was een gevoel of er een familielid
ging emigreren. Het was fijn dat de toehoorders hem een warm applaus gaven.
Dat de programmaboekjes van een
slechte drukkwaliteit waren, was wel erg
zichtbaar en duidelijk. Onduidelijke
foto’s, geen rood (zoals de posters) maar
roze, weggevallen teksten. Heel jammer
voor de mensen die zoveel tijd en moeite heb-ben gestoken in het tot stand
brengen van de programmaboekjes.

CONCERTAGENDA
zondag 7 maart 2010
Medewerking kerkdienst
Kruispunt Voorschoten
Aanvang 10.00 uur
zaterdag 17 april 2010
Deelname Zangfestival Papendrecht
in teken van 125 jaar KCZB
vrijdag 23 april 2010
CRM Voorjaarsconcert
Bethlehemkerk,
Laan van Meerdervoort, Den Haag
Medewerkenden: Ensemble Escapade en
Julia Bronkhorst, sopraan.
Aanvang 20.00 uur
dinsdagavond 4 mei 2010
Medewerking Dodenherdenking
Binkhorstlaan 149, Den Haag
Aanvang 19.40 uur
woensdagavond 16 juni 2010
Koren Zingen voor Ouderen in de
Eshoeve, Doorniksestr. 150, Den Haag
Aanvang 19.00 uur
Aan de piano: Aldert Fuldner
zaterdagavond 6 november 2010
Medewerking St. Hubertusmis
Lisse
Aanvang 20.00 uur
zaterdag 18 december 2010
CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te
Den Haag
aanvang 20.00 uur
vrijdagavond 24 december 2010
Medewerking Kerstnachtdienst
Bethelkerk, Den Haag
Aanvang 22.00 uur
* Organist is Aarnoud de Groen,
als er niets anders vermeld staat.

Luik 2: TCS kerstconcert De Doelen
Op de raambiljetten in De Doelen en op
het programma stonden de volgende gegevens: Kerstconcert Christelijk gemengd koor
The Credo Singers. Dinsdag 22 december
2009 in Concertgebouw De Doelen te Rotterdam. Medewerking verlenen: Christelijk Residentie Mannenkoor uit Den Haag; Margaret
Roest, sopraan; Han-Louis Meijer, vleugel en
Aarnoud de Groen, orgel. Algehele leiding Aad
van der Hoeven.
Om 19.40 uur begon CRM met opstellen. We konden nog tien minuten rustig
om ons heen kijken. ‘Hoe zou de opkomst zijn van de bezoekers’? Het was>

Sponsors CRM Nieuwsbrief
Schildersbedrijf
VOF De Gier Groep
Beukstraat 129-131
2565 XZ Den Haag
telefoon: 070-363.21.69
e-mail: jhdegier@cs.com
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Mooiman Mode
Thomsonlaan 128
2565 JG Den Haag
telefoon: 070-363.24.79
Voor openingstijden
en aanbiedingen:
www.mooimanmode.nl

Burg Assurantiën b.v. MOPSI Antiquiteiten
J.N. Burg
en Curiosa
Appelstraat 184
2564 EK Den Haag
Postbus 64845
2506 CA Den Haag
tel.: 070-325.08.06

In en verkoop
Appelstraat 201
2564 EE Den Haag
tel. 070-325.54.44

Restaurant & partylocatie
Hoeve De Viersprong
Uw party of diner tot in de ... verzorgd!
Nieuwlandsedijk 10
2691 KW ‘s-Gravenzande
tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24
www.viersprong.nl

Prijsvraag

Op welke koorreizen was dit?

> buiten tenslotte behoorlijk slecht
weer met sneeuw en gladheid. De zaal
inkijkend zag het ernaar uit dat er ongeveer 200 mensen niet waren komen
opdagen. Dat viel eigenlijk wel mee.
Veel concertgangers moesten van de
Zuid-Hollandse eilanden komen, en
dan is het te begrijpen dat er mensen
tussen zitten die het er niet op hebben
gewaagd. Maar wat is die Doelenzaal
mooi geworden. Alom prima paarse
kleuren. Ook dit concert verliep gladjes
volgens het programmaboekje. Het
bleek weer eens duidelijk, dat de stem
van sopraan Margaret Roest geweldig
is. Een combinatie van CRM – sopraan
blijkt altijd weer geweldig te zijn. En
die Aarnoud de Groen wist ook weer
een prachtige orgelsolo uit het orgel te
krijgen. Ook nu was het weer een heerlijk concert. Maar ook hier drong het
tot CRM door dat het voor Aad van
der Hoeven de laatste keer was dat hij
in De Doelen voor CRM stond. Overigens: zou het tijdperk zingen in De
Doelen voor CRM nu eveneens zijn afgesloten? Het is te hopen van niet.

De antwoorden vindt u op www.crmmannenkoor.nl, de CRM-geschiedenis, dln. 1 en 2.

Luik 3: Concert Bethelkerk
Op donderdag 24 december 2009 zou
CRM meewerken aan de kerstnachtdienst in de Bethelkerk te Scheveningen onder leiding van Kees Schrijver.
Overal lag nog sneeuw en het was
sneeuwen en regenen geblazen. De
weermannetjes en -vrouwtjes riepen in
koor: ‘neem dekens mee in de auto, ga
niet de weg op, het gaat ijzelen, neem
voldoende geld mee voor het geval je
ergens vast komt te zitten’ en meer
van die bangmakende kreten. CRM
werd hierdoor aangestoken. Zolang de
leden niets hoorden gingen zij zich
vast verkleden. Het bestuur besloot in
goed overleg de medewerking in Scheveningen af te blazen. CRM kon de
thuiskloffies weer aantrekken. Heel
jammer voor de mensen in Scheveningen die naar de kerk gingen, er
het podium leeg zagen en de nummers van CRM in de liturgie moesten
overslaan.
Zoals wel vaker gebeurt, bleek ook nu
weer dat het weeralarm niet klopte.
Alleen in de kop van Noord-Holland

Wie was deze man?
Met dank aan zijn kleindochter Mieke, die CRM
hiermee een deel van zijn fotografische geschiedenis heeft
teruggegeven!

was iets te bespeuren van ijzel. Twee
luiken van de CRM- kerstdrieluik konden maar worden beschreven. Het
derde blijft een onbeschreven blad.
Noot van het bestuur:
Meer dan anderhalf jaar geleden hebben wij als
bestuur van CRM Christelijk Residentie Mannenkoor afgesproken om in de kerstnachtdienst
2009 onze medewerking in de Bethelkerk te verlenen. Daarom is het voor de Bethelkerkgemeente
des te teleurstellender vast te stellen dat wij door
het aangekondigde weeralarm op 24 december jl.
hebben moeten besluiten onze koorleden niet aan
het gevaar van mogelijke ijzel bloot te stellen.
Omdat rond half acht de weersvooruitzichten zeer
uiteenlopend waren, maar te slecht om de leden van
ver ‘op goed geluk’ naar Scheveningen te laten reizen, werd besloten tot annulering. Het argument:
liever commentaar van ‘we hadden best kunnen
gaan’, dan dat, als er iets op de weg gebeurt, achteraf moet worden geconcludeerd ‘hadden we maar
niet doorgezet’. Dominee, organist en dirigent zijn
bijtijds van dit besluit op de hoogte gesteld.
Een excuusbrief namens het bestuur is verstuurd
naar de liturgiecommissie en als aanvaarding
daarvan kwam hun antwoord in een herkansingsuitnodiging voor de kerstnachtdienst op 24 december 2010.
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Nieuwjaarstoespraak

door Aad Vellekoop
voorzitter CRM

‘Welkom op onze Nieuwjaarsreceptie. Het doet me deugd weer
vele koorleden en hun partners te zien. Een goede gewoonte is dat
we aan het begin van een nieuw jaar even terugkijken naar wat er
zich zoal in het afgelopen jaar heeft afgespeeld om vervolgens de
plannen voor het nieuwe jaar te ontvouwen.
Terugblik op 2009
Naast de diverse kerkdiensten waaraan we in 2009 mochten meewerken
mag hier genoemd worden het benefietconcert ten bate van de renovatie
van het orgel van de Prinsekerk in
Rotterdam en het Driekorenconcert
in De Doelen, eveneens in Rotterdam ter gelegenheid van het 50-jarig
toonkunstenaarschap van onze dirigent Aad van der Hoeven.
Het benefietconcert was van prima
kwaliteit en als we aan het Driekoren
concert in De Doelen terugdenken
worden we telkens opnieuw enthousiast over de aldaar opgedane ervaring. Een concert van hoge kwaliteit
onder de bezielende leiding van de
toonkunstenaar zelf. Gelet op de
vele positieve reacties een waar feest
voor zowel zanger als publiek.
Ook na de zomer mochten we aan
diverse kerkdiensten meewerken en
gingen op naar ons kerstconcert.
Mede dank zij de medewerking van
de bas/bariton Julian Hartman en
het Haags Matrozen Koor hebben
we allemaal weer een sfeervol kerstconcert mogen beleven en een prima
concert neergezet.
Kerstactiviteiten
Onze medewerking aan het kerstconcert van The Credo Singers was
weer een mooi CRM visitekaartje en
we mochten ons verheugen in een
prima opkomst van koorleden, zowel bij de generale als bij het concert
zelf.
Graag hadden we onze kerstactiviteiten afgesloten met een medewerking
aan de kerstnachtdienst in de Bethelkerk in Scheveningen, maar helaas,
de weersomstandigheden waren ons
deze keer de baas. Natuurlijk hadden
ook wij liever gaan zingen, maar er
moest een verstandige beslissing genomen worden, wat we dan ook gedaan hebben.
Ledenbestand en ledenwerving
Wat ons ledental betreft liep dat in
2009 helaas toch ook weer wat terug.
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We begonnen
2009 met 142
leden, 7 leden
vertrokken en
er kwamen 3
nieuwe leden
bij wat resulteert in een
ledental per 1
januari 2010 van 138. Vier leden zijn
al eerder vertrokken en drie hebben
ons officieel per 31 december jl. verlaten: Arie Nowee (T2), Sjors Borst (T2) en
Arie Vink (B1). Bij alle drie is de leeftijd reden van vertrek wat we moeten
respecteren. Vele jaren waren zij lid
en gaven zij hun krachten aan CRM.
Onnodig te zeggen dat we hen zullen
gaan missen maar tevens moeten bedanken voor wat zij voor hun mannenkoor hebben betekend. En in het
geval van Arie Vink is dat geen kattenpis.
Jullie begrijpen dat voor ledenwerving
nog steeds veel werk aan de winkel is.
We doen daarom ook een dringend
beroep op jullie wervingsactiviteiten,
want, ik kan het niet genoeg benadrukken: de beste reclame maak je zelf
door vrienden en kennissen persoonlijk te benaderen om lid van CRM te
worden. Want zingen is, en dat geldt
zeker voor mannen, een prima manier
om je emoties de vrije loop te laten.
Goed voor je gezondheid dus, een
prima therapie, bij geen enkele ziektekostenverzekering onder te brengen,
maar bij CRM voor slechts € 15,00 per
maand. We zien het open huis op 20
januari a.s. vol verwachting tegemoet.

De aanwezigheidsregistratie kreeg een
wat intensiever karakter en mede hierdoor
werd het voor het bestuur inzichtelijker
wanneer en waarom
koorleden hele of
halve repetities afwezig waren. Hierdoor
konden leden effectiever benaderd worden en hiermede het
repetitieverzuim teruggedrongen.
Afscheid dirigent is nakende
In 2009 kwam er helaas ook een bericht dat ons behoorlijk bezig hield. In
april liet onze dirigent weten dat hij
uiterlijk medio 2010 de dirigeerstok bij
CRM wil neerleggen. De belangrijkste
reden is zijn leeftijd en hij wil het wat
rustiger aan doen. Toen het eenmaal
door Aad uitgesproken was, was het
a.s. afscheid een feit. Maar, met ruim
27 jaren plezier van je dirigent mag je
enkel dankbaar zijn voor zoveel goede
jaren. Aad wilde ons bijstaan in het
vinden van de juiste vervanger en ik
mag zeggen: dat is voortvarend gelukt.

Vooruitblik op 2010
Zo zijn we spelenderwijs in 2010 terecht gekomen. Wat gaan we doen in
het nieuwe jaar ?
Zoals gezegd hopen we op 20 januari
tijdens ons Open Huis weer nieuwe
leden te mogen begroeten. Op 7 maart
werken we mee aan de kerkdienst in
Voorschoten en zal onze eerste presentatie worden met onze nieuwe
dirigent, dus toch wat spannend. Op
17 april nemen we deel aan het Mannenkorenfestival van de KCZB in Papendrecht. Dit alles in de aanloop naar
het 125-jarig jubileum van onze bond
in 2011. Het wordt een zangfestival
waaraan diverse koren meedoen met
een beoordeling door deskundigen.

Ongetwijfeld zullen er nog wel wat
concertaanvragen binnenkomen. We
houden jullie uiteraard op de hoogte.

Het is een zaterdagactiviteit, overdag, en we hopen met elkaar het nuttige met het aangename te verenigen.
Op vrijdag 23 april staat ons Voorjaarsconcert gepland. We hebben
deze keer gekozen voor de locatie
Bethlehemkerk aan de Laan van
Meerdervoort, de kerk waar Aarnoud vaste organist is. Medewerking
wordt verleend door het Ensemble
Escapade, een strijkersgroep, en de
sopraan Julia Bronkhorst. Nog onbekende namen, maar diegenen die
hen gehoord hebben: veelbelovend.

Bestuurlijke zaken in 2010
Wat betreft de bestuurlijke zaken in
het nieuwe jaar het volgende: de algemene ledenvergadering zal dit jaar
gehouden worden op woensdag 31
maart.
In goed overleg met Aldert Fuldner
willen we dit jaar één of twee repetitiedelen besteden aan stemvorming.
De CRM Nieuwsbrief zal ook dit jaar
weer een vaste plaats in de nieuwsvoorziening innemen, enthousiast bij
elkaar gesprokkeld en opgemaakt door
onze secretaris.

Dinsdagavond 4 mei mogen we
meewerken aan de dodenherdenking
aan de Binckhorstlaan in Den Haag.
Een goede gelegenheid om CRM te
presenteren aan weer een ander publiek dan we gewend zijn.
Op zaterdag 6 november zijn we
weer uitgenodigd voor de Hubertusmis in Lisse, jullie welbekend.
Vorig jaar hebben we even pas op de
plaats gemaakt wat dit evenement
betreft maar voor dit jaar leek het
ons en veel koorleden leuk om weer
’s mee te doen.

Binnenkort ontvangt u een notitie met
daarin de CRM meerjaren-ambitie zoals het bestuur dat beleid voor ogen
heeft. Een meerjarenplan dat helemaal
niet zo rigoureus is, maar wel een beleidslijn is waarmee we CRM in diverse opzichten enkele stapjes hoger op
de amateurladder zien te krijgen.

En dan staat natuurlijk ons kerstconcert 2010 ook weer gepland.
Deze keer, zoals te doen gebruikelijk
weer op zaterdag, 18 december, ook
in de Grote Kerk te Den Haag. We
hebben nogmaals gekozen voor Imperial Brass, het inmiddels bekende
en gewilde koperensemble van Arjan
en Edith Post, en de sopraan Evelyne Overtoom, die is aangedragen
door onze nieuwe dirigent.

Door een actief PR-beleid hopen we
CRM weer wat meer nationale bekendheid te geven. Het hebben en
onderhouden van een actuele frisse
website is daar een wezenlijk onderdeel van. De webbeheerder zal de komende maanden zijn creativiteit volop
de ruimte geven en heeft beloofd dat
per medio 2010 de website geheel vernieuwd zal zijn en weer aan de eisen
van deze tijd zal voldoen en blijven.

instanties hebt, zeker aan bijdragen.
Praat over het CRM, laat flyers achter
en nodig mensen uit om, of te komen
zingen of om te komen luisteren.
Maak reclame voor CRM, al is het
maar door alleen de naam te noemen.
Conform de wens van veel koorleden,
en eerder gedane toezeggingen om de
verdeling geestelijke en profane muziek fiftyfifty te maken, willen we, zonder ons geestelijk repertoire te verwaarlozen, ons iets meer gaan richten
op het populaire genre met daarbij de
nadruk op behoud van kwaliteit.
We streven ernaar om voortaan weer
ieder jaar een voor- of een najaarsconcert te geven. Allereerst omdat we
graag zingen maar ook om daarmee
een stukje PR voor CRM te bedrijven
door ons te tonen en te laten horen.
Onze ambitie is te blijven gaan voor
kwaliteit. Niet alleen in artistiek, maar
ook in materieel opzicht. Daarom
zullen we constant alert moeten blijven op onze presentatie en ervoor
moeten zorgen dat ook dat een professionele aanpak blijft. Dat jullie
medewerking daarbij van ultiem belang is, leidt geen enkele twijfel..
Of er een koorreis binnen redelijke
termijn inzit? Veel hangt af van jullie
response op onze voortstellen. Maar
jullie moeten ook weten dat, als het
aan het bestuur ligt, een koorreis zeker
tot de mogelijkheden behoort.
>

Ook zullen we het hele jaar strooibiljetten beschikbaar stellen waarmee we
allemaal op iedere willekeurige plek
met de naam CRM kunnen strooien.
Verder willen we intensiever PR gaan
bedrijven bij andere koren, bij bedrijven en overheidsinstellingen. Daarbij
kunnen jullie als koorleden, voor zover je ingang bij koren, bedrijven of
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Koorvrienden en koorvriendinnen,
mede namens alle bestuursleden wil
ik jullie bedanken voor het enthousiasme het afgelopen jaar getoond.
Dank voor jullie inzet en meedenken. En ik betrek in deze dank met
nadruk ook jullie partners omdat het
telkens weer blijkt dat wij mannen,
ook voor ons mannenkoor, niet zon-

der de ruggensteun en hulp van onze
vrouwen kunnen. Lieve mensen, we
gaan er weer een mooi CRM jaar van
maken.
Ik wens jullie een goed koorjaar toe,
met veel vriendschap en zangplezier,
veel gezondheid, ook voor allen die
jullie dierbaar zijn, en Gods zegen
toegewenst.
<

CRM meerjarenambitie
I
Wat willen we dat CRM is?
1. Een actief mannenkoor dat
daar waar mogelijk aan de
weg timmert en de intentie
heeft om kwaliteitszang te
leveren en zich daarmee te
onderscheiden van andere
mannenkoren.
2. CRM moet meer landelijke
bekendheid gaan krijgen.
II
Muziek
1. Zonder het geestelijke repertoire te verwaarlozen, ons
meer richten op populaire
muziek (verhouding 50/50)
en daarmee ons repertoire
zo breed mogelijk maken
met be-houd van kwaliteit.
2. In voor- en/of najaarsconcerten meer populair repertoire verwerken.
3. Proberen om ons in ons repertoire meer te onderscheiden van andere mannenkoren; met operastukken
is dat deels al het geval en a
capella werken liggen ons
goed.
4. Muziek in studie nemen
waarop echt gestudeerd
moet worden.

III
Uitstraling

Presentatie:

PR:

1. Voortdurend alert blijven op
de kwaliteit van ons basistenue.
2. Koordiscipline scherp houden, in goede samenwerking
met de partijcoördinatoren.
3. Koorleden blijven attenderen op gewenste professionele uitstraling.
4. Koorleden die niet willen
meewerken hierop aanspreken en zonodig sanctioneren.
5. Uitsluitend optreden in
ruimten waar CRM goed tot
zijn recht komt; verzorgingstehuizen mondjesmaat.
1. PR intensiveren: daar waar
mogelijk media inschakelen.
2. Website restylen: gerealiseerd uiterlijk medio 2010.
3. Flyers in A5-formaat daar
waar mogelijk uitgeven.
4. Voor concerten gemeentebesturen, lokale omroepen,
bedrijven en potentiële
sponsoren uitnodigen (koorleden kunnen namen doorgeven aan secretariaat).
5. Koorleden activeren om te
netwerken.

Merry Christmas and
a Happy New Year
‘Ons’ koor is bekend tot (ver) buiten
onze landsgrenzen, getuige nevenstaand e-mailbericht.
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Proost… op het nieuwe CRM-zangjaar 2010

IV
Samenwerking
1. Contacten met andere koren
onderhouden teneinde van
elkaar te leren.
2. Alert blijven op werkwijze
andere koren.
V
Diversen
1. Eén- à tweemaal per jaar een
repetitie(deel) voor stemvorming reserveren.
2. Sociale contacten koorleden
stimuleren door middel van
koorreis, dagtrip, ontspanningsavond(en).
3. Goede communicatie naar
koorleden via de afkondigingen en de CRM Nieuwsbrief.
Dear Martin, (Marijn van Gool, red.)
I spent a part of last week-end listening to
your records. Congratulations !
Congratulations for the quality of the
sound, it is impressive to consider such a
small (and not so expensive) recorder making such a nice record. I started 30 years
ago using a Sony mini-cassette recorder and
it is fantastic to consider the improvement.
But congratulations also for your Choir, it
is also impressive. Not only it is ‘top level’
quality but the choice of the programme is
also excellent, and for a sound engineer it is
a real pleasure to record such beautiful
performances.
I take the opportunity of this mail to wishing you a merry Christmas, nice vaccation
period and all the very best for the new
year.
Very best regards,
Patrick (Paris)

EREGALERIJ 2010
Freek Mos

Januari

Wim Heijsteeg

55 jaar getrouwd
6 januari

Februari

45 jaar getrouwd
20 januari

Barend ter Haar

John Trommel

45 jaar getrouwd
9 februari

25 jaar CRM
20 februari

Jaap Pronk

Maart

Peter Willemse

60 jaar getrouwd
1 maart

Kees v.d. Akker

50 jaar CRM
2 maart

45 jaar getrouwd
24 maart

Kroonlid

Paul Hortensius

Mei/juni

Wim Veenstra

Juli/augustus

September

45 jaar getrouwd
7 juli

Jan van Aalst

Jan Willemsen

12½ jaar CRM
19 mei

40 jaar getrouwd
19 juni

40 jaar getrouwd
16 juni

Cees Brokke

Maarten
Wijnmaalen

45 jaar getrouwd
12 augustus

Bart Roerdink

Leo Hordijk

45 jaar getrouwd
2 september

60 jaar getrouwd
6 september

40 jaar getrouwd
15 augustus

Klaas Baartse
50 jaar CRM
13 september
Kroonlid

Cor v.d. Kaaij

Oktober/
november

Gerrit
Zandbergen

40 jaar getrouwd
28 oktober

Wim
den Dulk

50 jaar CRM
15 november

25 jaar CRM
27 november

Kroonlid

December

Arie Mos

50 jaar getrouwd
20 oktober

Henk Nauta

40 jaar getrouwd
11 december

Joop
v. Groningen
25 jaar CRM
27 november

Jan Plugge

12 ½ jaar CRM
18 augustus

Joop
v. Groningen

45 jaar getrouwd
29 september

Wim Rog

40 jaar getrouwd
5 november

Klaas Baartse
50 jaar getrouwd
30 november

Nico Houtman
40 jaar CRM
16 december
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Uit de bestuursvergadering van
20 januari 2010
Programmaboekje kerstconcert
Er bleek veel mis met het programmaboekje. Hoewel de drukproef goed
was, blijkt de drukker te hebben verzuimd de exemplaren na drukken te
hebben gecontroleerd. Er is een gesprek met de drukker geweest die
heeft verklaard zich diep te schamen.
De aangeboden compensatieregeling
heeft het bestuur aanvaard.
Catering kerstconcert
Opnieuw bleek dat de Grote Kerk te
weinig mensen voor de koffieverzorging beschikbaar had, waardoor bezoekers zelf koffie moesten tappen.
Dat leidde tot een knoeiboel. Onderzocht zal worden of het mogelijk is
een eigen cateraar in te schakelen.
Plaatsreservering kerstconcert
De wijze waarop het reserveren van
plaatsen geschiedt, wordt herzien. Er
zullen geen plaatsen meer worden
vrijgehouden voor mensen die met
medische problemen kampen. De rolstoelers zullen aan de zijkanten vrije
plekken krijgen. Ook het vroegtijdig
innemen van plaatsen door partners
van de koorleden wordt opnieuw bekeken.
Medewerking Kerstnachtdienst
Het afblazen van de medewerking op
grond van de weers- en wegomstandigheden is een juiste beslissing geweest. Ook de leden waren het met dit
besluit eens.
Nieuwjaarsreceptie
Ondanks de weers- en wegomstandigheden was de opkomst goed te noemen. Blijkbaar heeft Leonore de afspraak met het bestuur verkeerd geïnterpreteerd: de warme hapjes ontbraken.
Open huis
Er hebben zich twee belangstellenden
gemeld: één na ons kerstconcert te
hebben bijgewoond en één na raadpleging van het internet. Ze waren
beiden na afloop van de repetitie redelijk positief.
Meerjarenambitie CRM
De notulen van de speciaal hierover
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gehouden vergadering op 23 november 2009 worden goedgekeurd, evenals
de bijlage waarin de gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. De ten behoeve
van de leden gemaakte versie wordt
vastgesteld. Deze zal worden opgenomen in de Nieuwsbrief en staat gepubliceerd op blz. 6.
Enquête koortrip
Het resultaat van de enquête over een
eventuele koortrip is besproken. Er
zijn 77 reacties terugontvangen. Op
grond van die resultaten wordt onderzocht of een koorreis van drie dagen
(twee overnachtingen) in de herfst van
2011 mogelijk is.
Algemene ledenvergadering
Deze wordt gehouden op 31 maart
met na afloop een gezellig samenzijn.
De vergaderstukken zullen op 10
maart op naam uitgereikt worden. De
leden hebben dan tot 24 maart de
gelegenheid om bij het secretariaat
hierop schriftelijk te reageren.
CRM-website
Zoals bekend heeft onze webbeheerder de gelegenheid gekregen tot 1 juli
a.s. om de CRM-website te vernieuwen.
Afscheid Aad van der Hoeven
Het afscheid van Aad van der Hoeven
wordt gehouden op Aads laatste repetitieavond op 24 februari, na de pauze.
Niet alleen de partners van de leden
zullen hierbij worden uitgenodigd,
maar ook enkele naaste genodigden en
oud-koorleden met hun partners.
Jubilarissen
Dit jaar hopen drie leden hun 50-jarig
lidmaatschap te vieren. Om te beginnen met Peter Willemse op 2 maart
die zal worden bedacht op 10 maart
a.s. Zie ook blz. 7.
Koren zingen voor Ouderen
CRM zingt op 16 juni in De Eshoeve,
Doorniksestraat, Scheveningen in het
kader van KzvO. Zie concertagenda.

Bedankje!
En dan ineens ben je 45 jaar getrouwd!
De jaren zijn voorbij gevlogen. Speciaal thuis gebleven om de CRM bloemenhulde in ontvangst te nemen ☺.
Het is een prachtig boeket geworden
en staat pontificaal in de huiskamer te
fleuren. Net klaar met opknappen van
deze kamer, zodat deze bloemenweelde des te mooier uitkomt!
Namens Marianne en mezelf, bestuur,
dirigent en leden heel hartelijk dank!
Wim Heijsteeg

Gedichtjes van Toon
Geluk
Geluk is geen kathedraal
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
't is hooguit 'n ballonnetje.
Eenzaam
Veel mensen zijn eenzaam, geloof me
daar is niets tegen, het màg
maar kom je ze tegen
zeg dan op z'n minst even: "dag".
Niet aan denken
Eerst dacht ik: 'niet aan denken',
dat heb ik toen gedaan,
maar twee seconden later,
dacht ik er tòch weer aan.
Nee, zo eenvoudig is dat niet,
want weet je, wat je doet,
je denkt er óók aan als je denkt
dat j'er niet aan denken moet.

