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Nieuwsbrief

Klaas Baartse 
erelid KCZB 

Bron: Vocaal nr. 4 
Tijdens de Bondsraad van de 
KCZB op 29 mei jl. trad Klaas 
Baartse af als koorsoortcoördina-
tor Mannenkoren. Hij gaf zeer 
vele jaren zijn energie aan de 
mannenkoren. Daar lag zijn hart. 
Ook de afdeling Den Haag ver-
liest in hem een harde werker, 
die bijvoorbeeld jaarlijks de 
Scratch ‘Messiah’ en de Sing In 
organiseerde. De avond voor de 
Bondsraad is Klaas door de afde-
ling als erelid benoemd. In het 
landelijk bestuur had hij zo zijn 
eigen rol. Voor zijn bijzondere 
verdiensten in een lange reeks 
van jaren is Klaas tijdens de 
Bondsraad door de KCZB on-
derscheiden met de Gouden 
Speld met Robijn. De bloemen 
gingen naar zijn vrouw Jennie. 
 
 
 
 
 

Hiernaast de koorfoto zoals die op 
woensdagavond 19 mei jl. werd ge-
maakt in de Bergkerk. Een fotomon-
tage met onze koorleden voor het Vre-
despaleis, een specifiek Haags monu-
ment. Inmiddels is onze nieuwe CRM-
foto al via enkele flyers verspreid. 
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door Wim Heijsteeg 
 
Nieuwe koorfoto 
De nieuwe koorfoto werd op 19 
mei in de Bergkerk genomen en 
gemonteerd voor een opname 
van het Vredespaleis. Het is 
tegenwoordig niet zo moeilijk 
meer om een foto aan de wen-
sen van een opdrachtgever aan 
te passen. Het was al eerder het 
verlangen om de locatie Berg-
kerk - kon overal zijn - aan te 
passen aan een specifiek Haagse 
locatie. Dat dit het Vredespaleis 
is geworden is toevallig. Het had 
net zo goed de Vijverberg met 
uitzicht op de regeringsgebou-
wen kunnen zijn. Misschien 
voor de volgende keer. Het is 
nu dertig jaar geleden dat CRM 
naar West-Berlijn ging. Ook 
toen stond CRM op de foto 
voor het Vredespaleis. Dat had 
echter een enigszins provoca- 
 
 

tieve achtergrond. U leest deze 
geschiedenis nog maar eens na 
via www.crmmannenkoor.nl, 
CRM in het buitenland. 
 
CRM zong voor Ouderen 
in de Eshoeve 
Op 16 juni - het was weer een 
mooie zonnige avond - verza-
melden de mannen zich in de 
centrale hal aan de Doornikse-
straat in Scheveningen. Het was 
voor de koorleden spannend 
hoe Aldert deze avond zou ‘ver-
pakken’. Bij Aad van der Hoe-
ven wisten ze wat er komen 
zou, maar zou Aldert ook…? 
Het CRM-repertoire, dat min of 
meer hetzelfde was als van het 
Voorjaarsconcert (zie vorige 
Nieuwsbrief), werd voor de 
pauze zonder uitleg of aankon- 
 

 

CRM koorfoto 2010

zangseizoen
 

Als u deze Nieuwsbrief onder ogen krijgt en dit stukje leest is het zangseizoen 
2010-2011 al weer enkele weken oud. Het is even stil geweest met de aanvoer 
van nieuwsflitsen. Dat wil niet zeggen dat er niets meer is gebeurd na onze 
korendag in Papendrecht en ons Voorjaarsconcert jl. april. U heeft nog de 
verslagen tegoed van onze concerten in juni in de Eshoeve in het kader van 
‘Koren zingen voor ouderen’ en van onze slotavond.  

Het nieuwe 2010 - 2011



Sponsors CRM Nieuwsbrief 

 

 

24 september 2010 
Benefietconcert in de Noorderkerk, 
Langestraat 125 te 's-Gravenzande 
met medewerking van CRM o.l.v Aldert 
Fuldner; Aarnoud de Groen, orgel.  
Jan Mulder, bariton. 
Ichtus Kerkkoor, o.l.v. R.H. Vorwald;  
Cor v.d. Meer, orgel 
Koor Asoteba, o.l.v. R.H. Vorwald en combo
Aanvang 20.00 uur 

 
25 september 2010 

Diaconale Infomarkt 2010 Bethelkerk 
te Den Haag 
Deze infomarkt zal als plaats van ontmoe-
ting geopend zijn in en naast de Bethel-
kerk, Händellaan 50 (ingang Traviatastraat 
25) te Den Haag. Buurtbewoners kunnen 
daar kennis maken met onze koorpromotie 
op de CRM-stand. Een informatiepakket 
over wat CRM is en beoogt is aldaar be-
schikbaar.  
Van 10.00 - 15.00 uur 

 
6 november 2010 

Medewerking Sint Hubertusmis in de 
HH Engelbewaarderkerk te Lisse 
Aan dit concert werken verder mee een 
valkenier, twee jachthoorn blaasgroepen en 
Margaret Roest, sopraan.  
Op piano en orgel: Dirk Out. Koffie en 
o.a. Glühwein na afloop. 
Aanvang 19.00 uur 

 
18 december 2010 

CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te 
Den Haag 
Met medewerking van Imperial Brass en 
Margaret Roest, sopraan. 
Organist: Aarnoud de Groen 
Vleugel: Arthur Postma 
Aanvang 20.00 uur 

 
24 december 2010 

Medewerking Kerstnachtdienst Bethel-
kerk te Den Haag/Scheveningen 
Organist: Aarnoud de Groen 
Aanvang 22.00 uur 

 

2011 
 
20 maart 2011 

Medewerking Zondagavondsamen-
zang Immanuelkerk te Maassluis 
Organist : Aad van der Hoeven 
Aanvang 19.00 uur 

 
9 april 2011 
CRM Voorjaarsconcert te Den Haag 
Medewerkenden en concertlocatie worden nog 
nader bekendgemaakt. 
Organist: Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

CONCERTAGENDA

      Schildersbedrijf Mooiman Mode              Burg Assurantiën b.v.   MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      VOF De Gier Groep       Thomsonlaan 128          J.N. Burg                            en Curiosa             Hoeve De Viersprong 

         2565 JG Den Haag         Appelstraat 184      In en verkoop        Uw party of diner tot in de ... verzorgd! 
           Beukstraat 129-131        telefoon: 070-363.24.79     2564 EK Den Haag                             Nieuwlandsedijk 10 
           2565 XZ Den Haag        Voor openingstijden             Postbus 64845            Appelstraat 201      2691 KW ‘s-Gravenzande 
      telefoon: 070-363.21.69        en aanbiedingen:          2506 CA Den Haag          2564 EE Den Haag      tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24 
e-mail: jhdegier@kpnmail.nl   www.mooimanmode.nl     tel.: 070-325.08.06            tel. 070-325.54.44               www.viersprong.nl 
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deels het Voorjaarsconcertconcept ge-
volgd. Dat is natuurlijk erg veilig, maar 
het publiek (in dit geval onze echtelie-
den) kent dat repertoire inmiddels. Door 
hen wordt met spanning naar het ver-
nieuwde kerstrepertoire uitgekeken voor 
ons kerstconcert in de Grote Kerk. 
Na afloop werden de oud-koorleden die 
zich onder het publiek bevonden uitge-
nodigd om het slotlied Dank sei Dir, Herr 
met het koor mee te zingen. 
 
Noot 
Aldert is blijkbaar voor de avond in de 
Eshoeve niet geïnformeerd hoe zijn 
voorganger deze concerten dacht te 
moeten vormgeven. Hij moet daarin 
echter wel als nieuwe dirigent onbevan-
gen vrijheid van handelen hebben. 
Voor de slotrepetitie is hierover blijk-
baar met Aldert van gedachten gewis-
seld, want de avond verliep met gezellige 
en niet te breedsprakige uitleg over de te 
zingen nummers.   ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
de vernieuwing van het geestelijke CRM-
repertoire. 
 
Meer uit het hoofd 
De wens om meer uit het hoofd te zin-
gen kwam ter sprake. Aldert heeft toe-
gezegd hiermee aan de slag te gaan bij 
repertoire dat zich daar voor leent. 
 
Inzingen en stemvorming 
Wat het inzingen met toonladders en 
met gebruik van lichaamsoefeningen 
betreft stelde Aldert dat het inzingen 
gebeurt met het openingslied. Hij hoort 
dan wel of ‘de stem’ er is. Als hij extra 
wil inzingen zal hij uitleg geven over het 
waarom en hoe. 
Over mogelijke stemvorming door Har-
jo Pasveer is hij duidelijk: Harjo heeft 
eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Dat 
vindt Aldert dus niet nodig.     

  

digingen achter elkaar ten gehore ge-
bracht. De bewoners en hun begelei-
ders en de aanwezige CRM-fans en 
echtgenoten ondervonden dat als 
‘karig’.  
Na de pauze (waarom een pauze?), 
toen de profane zangnummers op het 
programma stonden, zocht Aldert 
duidelijk wat meer zijn publiek, maar 
dat publiek (lees: de bewoners) was óf 
door de  pauze, óf door de warmte óf 
door de snelheid waarmee het reper-
toire werd afgewerkt, reeds in slaap 
gesukkeld. 
 
Slotavond 
Op 30 juni hielden we onze slotrepeti-
tie. De Bergkerk was gezellig gevuld, 
hoewel er best wat meer mensen bij 
hadden gekund. Zoals gewoonlijk was 
het ook nu weer warm in de kerk. Er 
waren verzoeknummers aangekondigd 
en werden ook uitgevoerd, maar daar-
na werd verder ook nu weer groten- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het begin van dit gesprek, dat in 
een gemoedelijke sfeer werd gehou-
den, werd al direct vastgesteld dat de 
samenwerking tussen bestuur en koor 
enerzijds en Aldert anderzijds heel 
prettig verloopt. We zijn blij met de 
wijze waarop koor en dirigent met 
elkaar omgaan en dat er dus alle reden 
is om op dezelfde voet door te gaan. 
 
Aandachtspunten 
Uiteraard waren er de nodige aan-
dachtspunten: 
 
Verhouding geestelijk en profaan 
Zoals bekend streeft het bestuur naar 
een fiftyfifty-verhouding tussen gees-
telijke en ‘populaire’ muziek. Daar 
wordt al aan gewerkt. Aldert brengt 
regelmatig nieuwe ‘populaire’ muziek 
in. Daarnaast wordt toegewerkt naar  

Klik CRM en Aldert
Op dondermiddag 8 juli 2010 togen Aad Vellekoop, Wim Heijsteeg, Frans Gallast en Arie 
Mos naar Velserbroek, het woonadres van Aldert Fuldner om diens proeffase af te sluiten.  



Wel wil hij, voorafgaande aan de repeti-
ties, met kleinere groepen zelf iets aan 
stemvorming doen. Dit wordt later 
verder besproken en uitgewerkt. 
 
Repetitieopstelling 
In overleg met Aldert zal de opstelling 
tijdens de repetities iets worden gewij-
zigd, waardoor 1e tenoren en 2e bassen 
wat meer zicht hebben op Aldert. Bo-
vendien zal het aantal stoelen per partij 
worden aangepast aan het aantal man-
nen van die partij, zodat er minder 
gaten vallen (geen lege rijen).       
 
Open Huis 
Aan Aldert wordt bekendgemaakt dat 
op 15 september a.s. ‘Open Huis’ 
wordt gehouden en hij wordt geïnfor- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
door Wim Heijsteeg 
 
Het zal nu zo’n beetje twee jaar geleden 
zijn toen onze webbeheerder van het 
bestuur het verzoek kreeg om de CRM-
website te vernieuwen. Dat verzoek 
werd door hem volmondig omgezet in 
een welwillend ‘Ja’.  
Door o.a. twee zeer ernstige tegensla-
gen in zijn privéleven kwam niet alleen 
de nieuwbouw, maar steeds meer ook 
het bijhouden van de oudbouw in het 
gedrang.  
Om een lang verhaal kort te houden: 
de nieuwbouw lag lange tijd stil door  
bovenstaande en licentieproblemen. 
Een met het bestuur overeengekomen  
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meerd wat dit inhoudt. Ter plekke 
wordt besloten om er een September-
maand - CRM maand van te maken. 
 
Aanschaf en bewerkingen muziek 
In november a.s. wordt ten behoeve 
van de begroting 2011 het budget 
voor aanschaf en bewerkingen van 
muziek vastgesteld in overleg met 
Aldert,  de muziekcommissarissen 
Cees de Water en Dick Zeldenrust en 
penningmeester Arie Mos. 
 
Ten slotte wordt nogmaals vastgesteld 
dat beide partijen zeer content zijn 
met de wijze waarop koor en dirigent 
met elkaar omgaan en dat er dus alle 
reden is om de samenwerking voort te 
zetten.          ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tijdpad tot zomer 2010 werd niet ge-
haald, tot het bestuur in het voorjaar, 
een maand na het verstrijken van de 
eerste termijn, op aandrang, een proe-
ve van… ter beoordeling kreeg. Dit 
werd als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd 
en het vertrouwen dat het nog goed 
zou komen werd door de bestuursle-
den ernstig betwijfeld. De opdracht 
tot vernieuwing werd teruggenomen. 
Helaas heeft dat ook geleid tot het 
afscheid nemen van de webbeheerder, 
en, hoewel het bestuur dat zeer be-
treurt, ook van hem als koorlid. 
Het bestuur werd echter niet in het 
bezit gesteld van de ‘sleutels’ om de 
website dan zelf te gaan beheren.  

Aan het bestuur, dirigent en leden van het 
CRM. 
 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket 
bloemen die wij ontvingen 
ter gelegenheid van ons 
40-jarig huwelijk. 
 
Hartelijke groeten, 
Jan Willemsen 
2e tenor 
 

In memoriam  
Henk v.d. Burg 
 
Op 4 augustus jl. overleed ons koorlid en 
bariton Henk van den Burg. Hij werd nog 
geen 60 jaar. 
 
Grote God, wij loven U. 
Met deze woorden op de rouwkaart 
heeft Henk afscheid genomen van het 
leven hier op aarde en is hij thuisge-
haald door zijn Heer en Heiland. 
Op verzoek van Henk kwam op dins-
dag 10 augustus CRM massaal muzi-
kaal afscheid van hem nemen in de 
Dankdienst voor zijn leven in de 
Dorpskerk te ’s-Gravenzande.  
Hoewel het nog midden in de vakan-
tietijd was, hebben dirigent Kees 
Schrijver en vele koorleden gehoor 
kunnen geven aan het verzoek van 
Henk. Zie ook blz. 6. 
 
 
Goede raad was duur. Waar haal je zo 
snel een andere webbouwer vandaan? 
In het bestuursoverleg werden diverse 
(financiële on)mogelijkheden bespro-
ken tot de webbeheerder van de site 
van Aldert in beeld kwam. Contact 
gezocht en hij wilde die kar wel trek-
ken. Maar eerst moest de bestaande 
website, die al die tijd niet kon worden 
bijgehouden worden geactualiseerd. 
Uiteindelijk lukte het via via achter de 
benodigde inlogcodes te komen, 
waardoor de nieuwe webbeheerder 
aan de slag kon.  
Een en ander is door hem voortva-
rend opgepakt en, hoewel de bestaan-
de website alleen van kleur is verscho-
ten, wordt ie steeds binnen een dag 
geactualiseerd. En dat niet alleen! 
Begin oktober zal de nieuwe website 
zover zijn, dat we een maand gaan 
schaduwdraaien, waarbij het bestuur 
en enkele kiene leden kunnen helpen 
met testen. Zie de oproep op blz. 5.

 

Nieuwe website lange weg 
 

Tsja, hoe moet ik met de nu volgende informatie starten? Zal ik er maar een soort sprookje 
van maken? Zo van: er was eens… tot: zij leefden nog lang en gelukkig! Dat kan, maar dan 
doe ik geen recht aan de feiten. Het zal echter geen lang verhaal worden. Wel een lange weg. 
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UIT DE BESTUURSKAMER 

Uit de bestuursvergadering van  
1 juli 2010 
 
Voorafgaande aan de vergadering is 
Jan de Gier aanwezig om een toelich-
ting te geven op de notitie Public Relati-
ons Christelijk Residentie Mannenkoor 
2010 - 2013, in opdracht opgesteld 
door Frans Andeweg en hemzelf. De 
voorzitter complimenteert beiden voor 
de notitie die er zowel qua inhoud als 
lay-out verzorgd uitziet. Na de toelich-
ting van Jan geeft de voorzitter aan dat 
het bestuur de notitie, rekening hou-
dend met de toelichting, later in de 
vergadering zal bespreken. 
 
Evaluatie activiteiten 
■ Koren zingen voor ouderen in de Eshoeve 
Naar aanleiding van dit optreden is een 
mail ontvangen over de gang van za-
ken. Het was inderdaad jammer dat 
Aldert voor de bewoners niet de 
nummers aankondigde die we gingen 
zingen. Waarschijnlijk is er vooraf te 
weinig communicatie met hem geweest 
over wat er van hem werd verwacht. 
Bij een volgende gelegenheid moeten 
we er naar streven dit beter te doen. 
■ Slotrepetitie 
Aldert heeft deze avond aan het pu-
bliek wel aangegeven welke nummers 
we gingen zingen en waarom. Hij hield 
het bescheiden en was niet breedspra-
kig. Het was een gezellige avond en de 
catering verliep ook prima met de uit-
gifte op twee punten. Dat de drankjes 
gratis werden verstrekt bevorderde de 
snelheid.  
■ Presentatie koorreis 
De presentatie door John was niet te 
lang maar duidelijk en werd positief 
ontvangen. Ook de pepermuntactie ver-
liep vlot. Op deze avond werd met de 
verkoop reeds een nettoresultaat van 
ca. € 200,-- behaald. 
John heeft contact gehad met de am-
bassade van Luxemburg. Als de koor-
reis definitief doorgaat kan hij daar een 
afspraak maken. 
 
Concertagenda 
Benefietconcert ’s-Gravenzande 
Arie Mos verrast ons met de medede-
ling dat Gertjan Boekestein heeft laten 
weten dat er mogelijk twee andere 
koren aan het concert zullen meewer-
ken, nl. het Ichtus(kerk)koor en een 
jongerenkoor. Deze mededeling roept  

de discussie op of we dit wel willen.  
Arie Mos zal dit op zeer korte termijn 
met Gertjan bespreken, waarbij ook 
andere onderwerpen aan de orde kun-
nen komen.  
 
Meerjarenambitie 
■ Public Relations 
In grote lijnen wordt de opzet van de 
notitie van Jan de Gier en Frans Ande-
weg onderschreven. Bij uitvoering van 
de activiteiten wordt vooraf de toe-
stemming van het bestuur gevraagd. Het 
is duidelijk dat PR-activiteiten geld kos-
ten. Per activiteit wordt dit bekeken. 
Het is het proberen waard om contact te 
leggen met jongerenkoren om te bezien 
of jongeren die te oud worden voor die 
koren, willen overstappen naar CRM. 
Wim zal de bevindingen van het bestuur 
schriftelijk aan Jan en Frans doorgeven, 
zodat zij de notitie kunnen aanpassen. 
■ Flyers en A4-mappen 
Na vergelijking van de offertes wordt 
besloten tot opdracht. Er worden  350 
informatiemappen voor nieuwe leden en 
ter promotie van CRM besteld, alsmede 
20.000 flyers in voordruk waarvan er per 
keer 2000 kunnen worden ingedrukt. 
Wim zal dit met Cor Groen afhandelen. 
Voor Kerst- en Voorjaarsconcert zijn er 
dan 2x 5000 beschikbaar. 
 
 
Uit de bestuursvergadering van  
23 augustus 2010 
 
Na de koffie met gebak (vanwege de verjaardag 
van Wim Heijsteeg) begonnen we met de eerste 
vergadering na de vakantie. Altijd weer even 
wennen. 
 
De notulen en de actielijst van de vorige 
vergadering werden snel afgewerkt. Het 
aantal ingekomen stukken (via de post 
of via de e-mail) viel - dankzij de vakan-
tie - ook erg mee.  
■ Van belang was een brief van Cultura-
lis waarin werd meegedeeld dat het 
Haags College besloten heeft om met 
ingang van 2011 te korten op de post 
Cultuur. Dit heeft gevolgen voor het 
verenigingsleven. Hoeveel minder sub-
sidie CRM vanaf 2011 ontvangt horen 
we na 1 oktober a.s. 
■ Aan het begin van de vakantie hebben 
enkele bestuursleden een gesprek gehad 
met Aldert Fuldner waarin zijn eerste 
maanden als dirigent werden geëvalu- 

Koortrip 2011 
Zoals gememoreerd heeft de eerste 
actie op de slotrepetitie een winst van 
ongeveer € 200,-- opgeleverd. John is 
alweer doende om een tweede actie 
voor te bereiden rond de kersttijd.  
 
■ Koorfoto 
John toont de foto die in de Bergkerk 
is gemaakt. Op een tweede foto is het 
koor geplaatst voor het Vredespaleis. 
Deze tweede foto zal, na enkele cor-
recties worden gebruikt voor de PR-
activiteiten. Te zijner tijd kunnen de 
leden de foto’s bestellen. 
■ Open huis 
Datum 15 september. Er komen twee 
persberichten: medio augustus en 
begin september. 
■ 50-jarig lidmaatschap CRM 
van Klaas Baartse en Gerrit Zandber-
gen wordt gevierd op 27 oktober.  
■ Evaluatiegesprek met Aldert 
Aan het lijstje met gesprekspunten 
wordt toegevoegd: de zienswijze van 
Aldert op de noodzaak van stemvor-
ming (bijv. door Harjo Pasveer). De 
komst van het Texels Christelijk 
Mannenkoor op 9 april 2011 (mede-
werking Voorjaarsconcert) en het 
Open Huis op 15 september, zodat 
hij ook weet wat daarvan de bedoe-
ling is. 
 
 
eerd. Op de blzz. 2-3 van deze Nieuws-
brief vindt u een samenvatting. 
■ Kort werd aandacht besteed aan de 
dankdienst bij het overlijden van 
Henk van den Burg. Het bestuur was 
zeer tevreden over de aanwezigheid 
van bijna 60 zangers en - evenals de 
aanwezige leden - blij met gastdirigent 
Kees Schrijver. 
■ Vervolgens kwam de concertagen-
da aan bod. Als eerste het benefiet-
concert in ‘s-Gravenzande waaraan 
naast CRM nog twee kleinere koren 
deelnemen. De voorbereidingen voor 
dit concert worden goed aangepakt.  
■ De dag na dit concert bemant het 
CRM een stand op een diaconale 
infomarkt bij de Bethelkerk (Händel-
laan) in Den Haag, waar geprobeerd 
zal worden de nodige PR te bedrijven 
en (jonge) mannen voor het koor te 
interesseren.  
■ Bij de Hubertusmis in Lisse zal niet 
Aarnoud maar de heer Dirk Out ons 



Nieuwe dirigent 
 
Een poosje geleden, genoegzaam bekend 
Ging het Christelijk Residentie Mannenkoor op zoek naar een nieuwe dirigent 
Aad van der Hoeven had vele jaren de repetities en concerten muzikaal geleid 
Hij gaf zelf z'n vertrek aan; dus voor een vervanger werd het tijd 
Er werden slechts twee dirigenten uitgeprobeerd 
En allebei deden ze het zeker niet verkeerd! 
Persoonlijk vermoedde ik: vele CRM-ers zijn aan een vrouwelijke dirigent nog niet toe 
En dat was voor het grote stemmenverschil toch echt de clou! 
Met Aldert Fuldner wilden de meesten het wel proberen 
Dus na inspraak van alle (aanwezige) zingende heren 
Alleen zit IK natuurlijk wel met een strop: 
Want Fuldner rijmt echt nergens op! 
 
Bij 't wekelijks repeteren, je weet hoe dat gaat: 
Wordt er vaak heel wat af gepraat 
Aldert's geduld wordt op de proef gesteld, telkens weer 
Toch blijft ie altijd wel een heer 
Want nooit wordt hij ècht ontzettend kwaad 
Hij schopte tenminste nog niemand op straat ... 
Bij allerlei zaken zie je iedere keer 
Het muzikale kunnen van deze sympathieke meneer 
Hij is zeer secuur en accuraat volgens mij 
Hij spijkert naast de nootjes tenminste ook nog van alles bij 
Engels, Duits, Italiaans, Russisch, Nederlands of Frans 
Alle talen krijgen een faire kans 
En het allerbelangrijkste voor ons koor: 
Volgens mij heeft ie een prima gehoor! 
Wat ik persoonlijk sterk waardeer bij hem: z'n droge humor, zeer ad rem 
Niet te vergeten zijn het voor hem bijzonder leuke tijden 
Hij kan nu tenminste aardige eindjes auto rijden! 
 
Na slechts één repetitie wachtte al direct een pittige klus 
Een kerkdienst in Voorschoten, veel liederen, er flink tegenaan dus ... 
Om te beginnen The Creation, niet het eenvoudigste lied 
Doch het ging prima, onze dirigent (en wij) versaagden niet 
Voorganger Jan van Westenbrugge haalde daarom zeer terecht aan: 
’Het lijkt wel of deze man al jaren voor het koor heeft gestaan' 
Ook bij het korenfestival in Papendrecht verliep alles klankrijk en bijzonder net 
En het Voorjaarsconcert was geweldig, je van hèt! 
En wat ik nog nooit heb meegemaakt bij m'n andere koren: 
De dirigent laat zich zelfs bij je thuis horen! 
Er komen namelijk regelmatig bestandjes van hem op de computer aan 
Om er in je eigen vertrouwde omgeving flink tegenaan te gaan 
Als iedereen z'n best doet en positief blijft zullen we de vruchten er van plukken 
Volgens mij zal het met CRM en Aldert Fuldner wel lukken! 

 Jan Kemeling 
5 mei 2010 

op de vleugel begeleiden. Ook bij het 
Kerstconcert zal er een aparte pianist zijn, 
zodat, anders dan Aad van der Hoeven 
deed, Aldert niet tegelijkertijd hoeft te 
dirigeren en te begeleiden. 
■ Ook de kerstconcerten in 2011 en het 
lustrumjaar 2012 kwamen reeds aan de 
orde. Je moet er tenslotte vroeg bij zijn. 
Waar deze concerten worden gehouden en 
wie er aan mee werken hoort u later. 
■ Het bestuur is in gesprek met twee le-
den die mogelijk het nodige aan P.R.-
activiteiten willen gaan ontplooien.  
U wordt van verdere ontwikkelingen op 
de hoogte gehouden. 
■ De voortgang van de voorbereidingen 
voor de koortrip in 2011 werden bespro-
ken, waarbij de dank uitgaat naar John 
Trommel die hiervoor al heel veel werk 
heeft verzet. Bij het schrijven van dit stuk 
stond de teller op 105 zangers die mee 
gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkorgel St. Martin te Dudelange 
 
■ Het bestuur heeft besloten een brief te 
sturen naar de organisatie van de herden-
king van de bevrijding van Indonesië, die 
jaarlijks op 15 augustus wordt gehouden 
bij het Indiëmonument in Den Haag om 
te onderzoeken of CRM hieraan een bij-
drage zou kunnen leveren. 
 
 
Let op! 
 

Onderstaande ‘proef’ van de website is enigszins 
gedateerd en nog lang niet definitief. Er wordt nog 
driftig ‘gesleuteld’. Zie ook nevenstaande ‘oproep’. 
 OPROEP 

Langs deze weg verzoek ik enkele 
koorleden mee te willen denken met 
de nieuwbouw van onze website. 
Diegenen die de vernieuwde website 
willen helpen testen met schaduw-
draaien kunnen zich bij de secretaris 
opgeven. Hij zorgt ervoor dat u bij 
het te testen bestand kan komen.  

 
Waar vooral op gelet dient te wor-
den of de gewijzigde structuur naar 
wens is. Verder moeten er nog 
teksten worden geschreven die 
onder enkele buttons moeten ko-
men. Sommige kunnen van de 
website worden afgehaald, maar er 
zijn in de testfase ook buttons 
waarvan geen tekst voorhanden is. 
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In de laatste Nieuwsbrief stond een verslag 
van onze medewerking aan de 4 mei her-
denking bij het Binckhorstmonument. De 
foto’s die zijn gemaakt kwamen evenwel 
net binnen nadat de Nieuwsbrief was 
verschenen. Bijgaand tonen we ze u alsnog. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dankbetuiging 
 
Zelf zal ik CRM ontzettend missen, het  
was voor mij  een ‘uitje’ om met Henk  
mee naar zijn koor te gaan. U zult mij  
zeker nog eens zien bij één van de concer- 
ten. 
Rest mij u allen het allerbeste toe te wen- 
sen, veel zangplezier en dat de zegen van  
de Here God na het ten gehore brengen  
van de liederen, door mag werken! 
 

        Hartelijke groeten, 
        Ria v.d. Burg-v.d. Ende 
        en kinderen 

 
Bestuur en leden van CRM 
 

Augustus 2006 kreeg Henk te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en de 
boodschap was dat hij nog kort zou leven. 
Vier jaren zijn hem daarna nog gegeven en vanaf het begin was het een 
grote wens van Henk of CRM op zijn begrafenis wilde zingen. Op 10 
augustus jl. is dit gebeurd en wij allen zijn u daar ontzettend dankbaar 
voor. Het was een prachtige bijdrage in de dankdienst voor Henk z’n 
leven. 

Nogmaals dank u wel! 

Henk v.d. Burg 
2-11-1950 – 4-8-2010 

Onderstaand gedicht, dat door alle kinderen werd 
gemaakt, is door dochter Annemieke voorgedragen 
tijdens de dankdienst op 10 augustus 2010.  
 
Lieve Pa, 
 
Het moeilijkste in het leven is het los moeten laten, 
als dierbaren nog even met je willen praten. 
Menige dingen waren er waardoor het leven zoveel waarde had, 
ma en je kinderen waren je allergrootste schat. 
We hebben je graag gesteund, begeleid en al de liefde gegeven, 
want je betekende zoveel in ons leven. 
Pa, we hadden het beste met je voor, 
maar er kwam een einde aan het levend spoor. 
Verdrietig was u omdat ma en wij alleen kwamen te staan, 
maar berusting was er omdat u wist waar u heen zou gaan. 
De laatste weken elke dag een treetje nader, 
je zei: "Ik ga niet dood maar naar m'n Vader". 
Voor u hoefde het geen geloof te heten, 
want wat je geloofde was een zeker weten. 
Deze woorden raakten ons en zijn verward, 
en bewaren voor altijd een plekje in ons hart. 
We hebben lang gehoopt op een wonder, 
want je bent en blijft voor ons bijzonder. 
Vol  goede moed heb je je ziekte gedragen, 
maar je eigenwijsheid, humor en wijsheid zal bij ons nooit vervagen. 
Dankbaar wat je van ons gemaakt hebt samen met ma, 
bedankt daarvoor het was geweldig, pa en ma. 
Ma, ook bedankt voor alles wat je altijd voor ons doet en hebt gedaan,
en zoals aan pa beloofd: we zullen je nooit, maar dan ook nooit 
alleen laten staan. 

Foto’s medewerking 4 mei herdenking Binckhorstmonument 


