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  Nieuwsbrief 

bracht, om CRM in deze wijk te 
promoten. We hebben, indachtig 
het voorgaande, natuurlijk het 
verzoek om een stand te beman-
nen zo snel mogelijk ingestuurd. 
Kortom de aanvraag werd geho-
noreerd. Maar dan? Wat moet er 
in zo’n stand worden tentoonge-
spreid. Wat hebben we in huis 
om CRM te promoten en wat 
moet er aan promotiemateriaal 
nog worden vervaardigd! 
 
Toen alle CRM-ers hun welver-
diende vakantie afgelopen zomer 
genoten, zijn door anderen vele 
uren besteed aan een nieuwe 
CRM-promotiemap met inhoud 
van flyers, introductie en infor-
matie over CRM. 
Wat moest er nog meer op tafel 
komen. Het vaandel zouden we 
maar thuis laten. Natuurlijk wel 
de cd’s die tegen gereduceerd ta-
rief verkocht konden worden en 
natuurlijk een laptop met daarop 
een draaiende dvd van oude 
CRM-optredens in den lande. 
Verder ter versiering oude pos-
ters en foto’s enz. enz. Koffers 
vol! Er bleek verder nog een (zie 
foto’s) wandgroot CRM-logo 
beschikbaar, die als achtergrond 
van de CRM-kraam kon dienen. 
Aan de slag dan maar!           > 
 

1-2  Reclame en nog eens reclame 
2     Concertagenda 
2-3  Benefietconcert ‘s-Gravenzande 
3     Bedankje Leo en Nel Hordijk 
4-5  Twee nieuwe kroonleden 
6     Uit de bestuurskamer 

INHOUD 
 

 

Jaargang 58, nummer 7               september/oktober 2010 

 

 
Voorzitter 
    A. Vellekoop 
    Naaldwijkseweg 316 
    2691 PZ ’s-Gravenzande 
    tel. 0174-41.38.91 
    a.vellekoop@hetnet.nl 

 
    Secretarissen 

    W.G.M. Heijsteeg 
    Riddersdreef 13 
    2542 XP Den Haag 
    tel. 070-329.83.30 
    crmmannenkoor@hetnet.nl 

     
    F.J. Gallast 
    De Brink 1066 
    2553 HZ Den Haag 
    tel. 070-397.85.13 
    f.gallast@casema.nl 

 
    Penningmeester 

    A.M. Mos 
    Van Lennepstraat 45 
    2691 ZT ’s-Gravenzande 
    0174-41.62.65 
    ammos@kabelfoon.nl 

 
 

    Administrateur 
    C. Strijbis 
    Meerkoet 52 
    2693 AC ’s-Gravenzande 
    0174-41.74.92 

    ceesentrijnistrijbis@kabelfoon.nl 

 
    Contributie 
    € 180,00 per jaar  
    postgiro 593968  
    t.n.v. penningmeester CRM 
    te ’s-Gravenzande 

 
    Absenten: 

    Frans Gallast 

    tel. 070 –  397.85.13 

    f.gallast@casema.nl 

 
    Ziekenbezoek: 

    Melding en coördinatie: 
    Frans Gallast 
    tel. 070 – 397.85.13 

 
    Redactie Nieuwsbrief: 

    Jan van Dop 
    Wim Heijsteeg (bestuur) 
    Jan Kemeling 
    Piet Smit 
    Bram Wijnmaalen 

 
    Opmaak: 

    Wim Heijsteeg 

 
    Redactie- en webadres: 

    W.G.M. Heijsteeg 
    (zie verder onder secretaris) 

 
    Webmaster: 

    Sjaak de Beer 

 
    E-mail 

    crmmannenkoor@hetnet.nl 

   
    Website 

    www.crmmannenkoor.nl 
 

 
 

 

door Wim Heijsteeg 
 

Toen Jan de Gier april jongstle-
den als organisator afscheid van 
zijn bestuursfunctie en even 
later van zijn werk nam, wilde 
hij per se niet achter de gerani-
ums. In overleg met het bestuur 
zou Jan plaatsnemen in een 
nieuw te vormen commissie die 
de public relations oftewel de pr 
moest gaan bemensen. Omdat 
een commissie niet uit één man 
kan bestaan, heeft Jan daarbij 
aan Frans Andeweg, zijn zang-
maatje bij de baritons gedacht, 
die, samen met Jan, die kar wel 
wilde trekken. 
Wederom op verzoek van het 
bestuur werd beide heren ge-
vraagd een nota te schrijven 
waarin beiden hun visie zouden 
moeten verwoorden om tot een 

bevredigend resultaat te komen. 
Dat rapport is geschreven en 
door het bestuur nauwkeurig 
getoetst en op punten aangepast 
teruggegeven. Inmiddels heb-
ben een tweede en derde versie 
het licht mogen aanschouwen 
en blijft het niet bij deze papie-
ren tijger. 
 
Op 25 september jl. was …, 
nee, laat ik anders beginnen.  
 
Jan was in het voorjaar nog 
maar net aangesteld als pr-man, 
of CRM kreeg een uitnodiging 
in handen om in september in 
de Bethelkerk te Loosduinen 
een stand op de Diaconale Info-
markt te bemannen. Een uitge-
lezen kans, dacht Frans Gallast, 
die dat bericht vanuit zijn thuis-
kerk bij het bestuur had inge- 
 

 

nog eens reclame 
 

Bruist het bij CRM? Zijn we op de marketingtour? Meer reclame voor CRM 
was een bestaand bestuursidee dat we in het kader van onze doelstellingen, ver-
woord in de Meerjarenambitie tot het jaar 2013, hebben aangekondigd en in 
uitvoering hebben genomen. Het is noodzakelijk blijvend aansluiting te zoeken 
en te houden als christelijk Haags mannenkoor in de wereld van tv, dvd, mp3, 
hyves, twitter enz. De uitnodigingen komen echt niet altijd vanzelf. Daarvoor 
moet er meer aan de weg worden getimmerd. Teren op oude naam en faam? 
Forget it! Dasz war einmal! We moeten het zelf doen. Zelf de boer op met 
onze reclame. Reclame op flyers, reclame op locatie enz. Doen jullie nog mee? 

CRM-reclame en 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leuk dat de CRM-mannen zich in hun 
smoking hadden gehesen. Het gaf niet 
alleen cachet aan de CRM-stand, maar 
straalde ook af naar de overige tafels in 
de kerk. 
 
Naast onze kraam hadden we de plezie-
rige aanwezigheid van Esther de Groen, 
u weet wel, de vrouw van Aarnoud. Zij 
en haar vrouwelijke collega stonden er 
om de Seniorencontactbank te promoten. 
Iets voor u, als u van kaarten houdt en 
niemand heeft om mee te spelen, of een 
hobby die u met iemand wil delen? Het 
ouderenwerk in Den Haag heeft om die 
reden deze bank opgezet. Het is dus 
geen relatiebureau, maar alleen om ou-
deren met elkaar in contact te brengen 
rond een gezamenlijke interesse.  Neem 
anders even contact op met Esther via: 
adg@aarnouddegroen.com.  ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met de Haïtiaanse bevolking. Maar on-
der de volgende argumenten heeft het 
bestuur besloten hieraan toch geen me-
dewerking te verlenen.  
In het recente verleden is er afgesproken 
benefietconcerten tot een minimum te 
beperken om te voorkomen dat CRM 
een benefietkoor wordt. Hoe goed be-
doeld ook, we zoeken de doelen liever 
dichter bij huis. Verder was de voorbe-
reidingstijd veel te kort. Verder zat   > 

Sponsors CRM Nieuwsbrief 

 

6 november 2010, zaterdag 
Medewerking H. Willibrordusviering 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.  
Aanvang 19.00 uur 

 

18 december 2010, zaterdag 
CRM Kerstconcert in de Grote Kerk te 
Den Haag 
Met medewerking van Imperial Brass en 
Margaret Roest, sopraan, Arthur Postma, 
vleugel en Aarnoud de Groen, orgel 
Aanvang 20.00 uur 

 

24 december 2010, vrijdag 
Medewerking Kerstnachtdienst Bethel-
kerk te Den Haag/Scheveningen 
Organist: Aarnoud de Groen.  
Dirigent Kees Schrijver 
Aanvang 22.00 uur 

 

2011 
 

20 maart 2011, zondag 
Medewerking Zondagavondsamen-
zang Immanuëlkerk te Maassluis 
De werkgroep Zondagavondzang organiseert 6 à 7 
keer per jaar een zondagavonddienst in de Imma-
nuëlkerk bedoeld om rand- en buitenkerkelijken 
te bereiken. 
Organist : Aad van der Hoeven 
Aanvang 19.00 uur 

 

9 april 2011, zaterdag 
CRM Voorjaarsconcert in de Lutherse 
Kerk te Den Haag 
Medewerking wordt verleend door TCM, 
het Texels Christelijk Mannenkoor. 
TCM komt het hele weekend van 9 en 10 april 
op tegenbezoek naar CRM en Den Haag. CRM 
bezocht in 2007 Texel in het kader van zijn 80-
jarig bestaan. 
Organist: Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

 

9-11 september 2011, vrijdag t/m zon-
dag CRM Koorreis naar Clervaux, 
Luxemburg 

Met o.a. (kerk)bezoeken aan de plaatsen 
Maastricht, Vianden, Luxemburg.  
Op zaterdag hopen we een inloopcon-
cert te geven in de Saint Martin te Dude-
lange. Verder een medewerking in de 
plaatselijke kerk in Clervaux op zon-
dag, afgesloten met een tocht over of 
langs de Moezel en een afscheidsdiner 
in de omgeving van Maastricht. 
Organist: Aarnoud de Groen 

 

16 december 2011, vrijdag 
CRM Kerstconcert te Den Haag  
Organist: Aarnoud de Groen 
Aanvang 20.00 uur 

 

CONCERTAGENDA 

      Schildersbedrijf Mooiman Mode                      MOPSI Antiquiteiten    Restaurant & partylocatie 
      VOF De Gier Groep       Thomsonlaan 128                                             en Curiosa             Hoeve De Viersprong 

         2565 JG Den Haag                In en verkoop        Uw party of diner tot in de ... verzorgd! 
           Beukstraat 129-131        telefoon: 070-363.24.79                                    Nieuwlandsedijk 10 
           2565 XZ Den Haag        Voor openingstijden                          Appelstraat 201      2691 KW ‘s-Gravenzande 
      telefoon: 070-363.21.69        en aanbiedingen:                       2564 EE Den Haag      tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24 
e-mail: jhdegier@kpnmail.nl   www.mooimanmode.nl                  tel. 070-325.54.44               www.viersprong.nl 
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Op 25 september stonden vanaf 9.00 
uur de deuren van de Bethelkerk wa-
genwijd open, net als af en toe de he-
melsluizen, voor deze ‘burendag’. 
Zowel buurtbewoners als de Bethel-
kerkgemeente konden binnen zonder 
kloppen om kennis te nemen van de 
aan te bieden mogelijkheden van de 
deelnemers. Aan elektriciteit was ge-
dacht voor de laptop, aansluiten dus 
en laten draaien die dvd. Cd’s netjes 
op tafel en folders uitgespreid en nu 
maar afwachten.  
Helaas waren het niet de verwachte 
jonge mannen tot 65 jaar die we deze 
dag hoopten te ontmoeten om bij 
CRM te kunnen inlijven. Wel waren 
het dames, veel dames, een enkele 
keer vergezeld door hun echtgenoot, 
maar meestal alleengaand. De dames 
werden natuurlijk door ons getrac-
teerd op onze flyer van de concert-
agenda en gepoogd werd om aan hen 
onze cd’s te slijten. Er zijn er zeven 
van verkocht. We werden goed voor-
zien van koffie en ander nats, verder 
snoep en broodjes te kust en te keur. 
We hebben helaas geen nieuwe leden 
kunnen verwelkomen, maar we zijn 
wel een ervaring rijker en het is voor 
herhaling vatbaar. 
De organisatie vond het bijzonder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
door Wim Heijsteeg 
 
Onze Wout van Haften was in het 
verleden al eens op Haïti en heeft er 
voor de Stichting ‘Hart voor Haïti’ 
gewerkt en was mede-initiatiefnemer 
van dit concert.  
Na ontvangst van dit verzoek had de 
volgende avond al onze bestuursver-
gadering plaats. In het bestuur was er 
een algemeen gevoelen van solidariteit  

 

 

Benefietconcert ’s-Gravenzande 
 

In januari 2010 vond er een verschrikkelijke aardbevingsramp plaats op het eiland Haïti. He-
laas ook het armste land van Midden-Amerika. Naar aanleiding van die ramp kwamen allerlei 
spontane hulpacties op gang. Zo kwam er ook het verzoek bij het bestuur binnen om zo snel 
mogelijk voor dit doel een benefietconcert te geven. De zanglocatie was geen probleem, dat was al 
bijna geregeld. 



CRM in een overgangs- 
situatie van koordirigent: 
Aad was nog slechts als  
repetitor in onze dienst 
en binnenkort al weg,  
terwijl Aldert al in de  
startblokken klaar stond. 
Een handreiking naar  
de organisatoren was dat in de tweede 
helft van het jaar zo’n benefietconcert 
alsnog zou kunnen worden gehouden, 
maar dan voor een ander doel, bijvoor-
beeld restauratie van het orgel of de 
kerk of de bijgebouwen. 
 
We konden het verwachten: nog geen 
drie weken later kwam wederom een 
verzoek, nu voor een benefietconcert 
van de gereformeerde kerk van ’s-
Gravenzande voor de verbouwing van 
het ontmoetingscentrum De Kiem. 
Een mooie datum zou half september 
zijn. En zo geschiedde. 
Een solist voor de avond werd gevon-
den in onze bariton Jan Mulder, die al 
vaker met CRM had gezongen. Ook 
Aldert en Aarnoud dienden met de 
betreffende formule in te stemmen. De 
datum werd vastgesteld op 24 septem-
ber in de Noorderkerk te ’s-Graven-
zande. Aldert, net aangetreden als diri-
gent bij CRM, wilde wel graag wat 
meer informatie, omdat hij na de grote 
vakantie direct met het kerstrepertoire 
wilde beginnen. 
Contracten werden opgesteld en gete-
kend en een modeldraaiboek naar de 
organisatie gestuurd. Hoewel in de 
eerste afgewezen aanvraag sprake was 
van nóg twee andere koren, werd het 
bestuur na tekenen contracten ‘overval-
len’ dat er ook nu nóg twee koren aan 
dit benefietconcert zouden deelnemen, 
namelijk het Ichtuskoor en Asoteba. 
Onze muziekcommissarissen Dick en 
Cees hebben veel tijd moeten steken in 
de vele aanpassingen van het concert-
programma. Dat u daar als zanger niets 
van hebt gemerkt, is tekenend voor 
beide mannen. 
 
Dan moet de organisatie, John en Alex, 
aan de bak. Is de ruimte wel groot ge-
noeg om CRM met beide andere koren 
op het podium te delen. Dat bleek al 
gauw niet het geval. Koorwisselingen 
dienden plaats te vinden. Ook dit 
moest weer in overleg met organisatie 
en muziekcommissarissen. Hoewel niet 
het eerste concert, was dit voor Alex 
van der Sar een vuurdoop. Want koor-
wisselingen moet je in je vingers krij- 
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gen. Gelukkig 
wilde Jan de Gier 
als oudgediende 
Alex graag helpen. 
We hebben het al-
lemaal kunnen 
constateren tij-
dens de generale  

repetities. Het viel niet mee om alle 
deelnemers op hun plaats te krijgen. 
Na een koffiepauze en nadat CRM 
mocht in-schuiven, bleek de opstelling 
enorm verbeterd. We konden begin-
nen. Het werd een hele zit omdat er 
geen pauze zou zijn. En de koorwisse-
lingen? Die verliepen zeer soepel! 
 
CRM onder leiding van Aldert beet de 
spits af met vier nummers, begeleid 
door Aarnoud de Groen, gevolgd 
door het Ichtuskoor onder leiding van 
Robert Vorwalt eveneens met vier 
nummers. Jan Mulder met zijn klin-
kende baritonstem zong vervolgens 
het Gebed van Valentin uit Faust van 
Verdi. 
Het gospelkoor Asoteba met combo, 
eveneens onder leiding van Vorwalt, 
was voor deze avond speciaal weer 
samengesteld. Het is van origine een 
jeugdkoor, maar alle leden voelen zich 
waarschijnlijk nog jeugdig, ze zijn het 
niet meer en ze zijn inmiddels allen 
hun eigen weg gegaan. Zo af en toe 
laten de alten, sopranen, tenoren en 
bassen (A-so-te-ba) zich overhalen 
om weer met elkaar te musiceren. Dat 
was dus nu het geval. En het moet 
gezegd: het was niet te horen dat ze 
maar af en toe eens met elkaar zon-
gen, geweldig goed die eerste drie 
gospelsongs die ze voor het voetlicht 
brachten! Als CRM-toehoorder be-
kruipt je soms het gevoel dat als je zo 
wat bekende melodieën hoort, je dit 
ook graag eens zou willen zingen. 
En zingen mocht CRM weer, drie 
nummers. Na ons Jan Mulder met 
Alla vita che tàrride uit Un Ballo in Ma-
schera van Verdi. Een heerlijk luchtige 
orgelsolo van Aarnoud de Groen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het bestuur, dirigent en leden van het 
CRM. 

Wij willen het bestuur 
hartelijk bedanken 
voor de prachtige bloe-
men die wij hebben 
ontvangen voor ons 60-
jarig huwelijk. 
 
Hartelijke groeten, 
Nel en Leo Hordijk 

 
 
volgde, waarna CRM vervolgde met 
Jan Mulder: Preghiera uit Mose, van 
Rossini.  
Voordat Jan Mulder Vi ravviso uit La 
Sonnambula van Bellini mocht zingen 
sloot het Ichtuskoor met drie num-
mers zijn aandeel van de avond af. 
Asoteba nam vervolgens het stokje 
over en sloot hun deel met vier num-
mers. 
CRM begon, had een middendeel en 
eindigde de avond. Eerst alleen, met 
O signore uit Lombardi van Verdi, ge-
volgd door Die Zwölf Räuber van S. 
Chigaroff. Toen CRM weer alleen, 
met Dear Father van Neil Diamond. 
 
Na afloop van het concert had het 
organisatiecomité nog even kort con-
tact met elkaar. Ook langs deze weg 
wilden zij het CRM-bestuur, de le-
den en natuurlijk Aldert Fuldner, Aar-
noud de Groen en Jan Mulder harte-
lijk danken voor hun inzet en mede-
werking. “Als Fondsenwervingscommissie 
Verbouwing De Kiem kunnen we daar-
door terugzien op een geslaagde 
avond”. 
De opbrengst van deze avond: € 2000. 
  
 

 

 

 

 

 De eerste koorwissel. De achterste vier rijen blijven staan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals al eerder was aangekondigd 
door Aad Vellekoop, hadden we toen 
deze als voorzitter van CRM achter de 
lezenaar had plaatsgenomen, volgens 
hem weer iets te vieren. En dat was 
meteen ook de reden waarom hij te-
vens twee dames welkom mocht he-
ten, te weten Jenny, de vrouw van 
Klaas Baartse en Wil, de echtgenote 
van Gerrit Zandbergen. In zijn toe-
spraak benadrukte Aad de reden dat 
dames slechts in uitzonderlijke geval-
len hun mannen tijdens de repetitie 
komen opzoeken. Er moest dus, vol-
gens hem, wat aan de hand zijn.  
Hij verwelkomde verder ook hartelijk 
de familieleden van Gerrit en Wil en 
de heer Wout Haezer, landelijk voor-
zitter van de KCZB, tevens goede 
vriend van Klaas en Jenny. 
Iets bijzonders dus! Twee jubilarissen, 
twee CRM’ers in hart en nieren, die 
vijftig jaar lid zijn van ons Christelijk 
Residentie Mannenkoor. 
 
Gerrit Zandbergen 
Aad vervolgt: Gerrit Zandbergen werd 
officieel als lid geïnstalleerd op 15 
november 1960. Een knaap van 25 
lentes trad toe tot de CRM-gelederen. 
Eigenlijk had hij het veel te druk met 
werken in de groentezaak van zijn 
vader, maar omdat de winkel op 
woensdagmiddag dicht was, kon hij de 
woensdagavond vrijmaken om te gaan 
zingen. En dat deed hij dan ook met 
verve. En hoe enthousiast Gerrit van-
af het eerste moment was over zijn 
CRM bleek wel uit het feit dat hij een  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
knap, tot dan toe onbekend meisje 
aanspoorde om toch vooral naar het 
kerstconcert van CRM te komen luis-
teren in de Julianakerk in de Kemp-
straat. Zij gaat middenvoor in de kerk 
zitten. Hij ziet niks en zingt alleen 
maar. Totdat ze elkaar buiten toch 
tegen het lijf lopen. Wat heet toeval! 
Er is uiteindelijk iets moois uit ge-
groeid: Aad wijst Wil aan met de 
woorden: ‘Zie daar, Gerrit zijn vrouw 
Wil, al meer dan 44 jaar zijn steun en 
toeverlaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aad zei het al, Gerrit had het erg druk 
in, aanvankelijk de zaak van pa en  la-
ter die van henzelf. Dat 
is wellicht ook de reden  
dat Gerrit nooit aan be- 
stuurstaken kon begin- 
nen. Maar Gerrit was en 
is een heel trouw koorlid 
die zelden verzuimt en  
als het al gebeurt dan is  
daar een goede reden  
voor. 
 
Gerrit geeft zijn bariton  
al 50 jaar aan zijn CRM,  
en hij doet dat met grote 
inzet en met veel plezier. 
 

 

KLAAS BAARTSE en 
GERRIT ZANDBERGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas Baartse 
Onze tweede jubilaris Klaas Baartse 
werd volgens Aad, op 13 september 
1960 geïnstalleerd als lid van het 
CRM. Hij was ook nog maar een jon-
geman van 24 jaar, maar al wel ge-
trouwd met zijn Jenny. Klaas had 
geen winkel maar hij bruiste wel van 
energie wat hem onvermijdelijk met 
bestuurlijke zaken in aanraking bracht. 
Klaas maakte zodoende vele jaren 
deel uit van het bestuur van de 
KCZB, de Koninklijke Christelijke 
Zangersbond. Hij was daar o.a. koor-
soort-coördinator Mannenkoren.  
Mannenkoren, dat was en is Klaas z'n 
ding en daar loopt hij warm voor. 
Vooral in landelijk en regionaal 
KCZB-verband  heeft Klaas door niet 
aflatende inzet veel betekend voor de 
mannenkoorzang. Dat was ook de 
reden dat hij afgelopen mei een gou-
den speld met robijn door de landelijk 
voorzitter van de KCZB, de heer 
Haezer, kreeg opgespeld en Klaas 
tevens werd benoemd tot erelid. 
Bij CRM mocht hij twee termijnen in  
 

Twee nieuwe kroonleden 
  

Op 27 oktober jl. heeft het CRM-bestuur weer twee koorleden in het zonnetje gezet waarvan 
de één al vijftig jaar koorlid was en de andere de vijftig nog moet volmaken. Uit overwegingen 
van huishoudelijke aard werd besloten een datum te zoeken tussen 13 september en 15 novem-
ber. Echtgenoten en familie werden opgetrommeld om vooral bij dit unieke moment aanwezig te 
zijn. Omdat Klaas Baartse in het voorjaar al door de KCZB was benoemd tot erelid vanwege 
zijn verdiensten voor de zangersbond, was het voor het bestuur een uitgemaakte zaak de lande-
lijk voorzitter van de KCZB te vragen om bij deze aangelegenheid aanwezig te willen zijn. 

  

Klaas Baartse 
50 jaar CRM 
13 september 
 

Gerrit Zandbergen  
50 jaar CRM 
15 november 

 

 

 

 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wel eens een grote mond, zeker als we 
die open doen om te zingen, maar bij 
gelegenheden als deze realiseren we 
ons meer dan ooit dat onze activitei-
ten heel afhankelijk zijn van de manier 
waarop jullie achter ons staan. En dat 
geldt ongetwijfeld ook voor Klaas en 
Gerrit.  
We bedanken ook jullie voor de tijd 
die je de mannen aan ons wilde af-
staan en de support die jullie ze altijd 
gaven. We feliciteren ook jullie met 
het jubileum van zulke plichtsgetrou-
we kerels en we hopen dat jullie ze 
nog lang naar het CRM willen en 
kunnen laten gaan.  
En daar hoort natuurlijk een bloeme-
tje bij wat ik jullie graag wil overhan-
digen.     ■ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het bestuur zitten en was hij onder 
andere zeer actief als er reisjes geor-
ganiseerd moesten worden.  
Klaas zingt zijn partij bij de eerste te-
noren nog altijd met verve. En Klaas, 
mocht je soms uit de baritonhoek 
geluiden horen in de trant van: ‘de 
meisjes doen weer goed hun best’, laat 
ze dan maar lekker kletsen, want een 
mannenkoor zonder eerste tenoren is 
geen mannenkoor, en zo is het. 
 
Namens Aad feliciteert het Christelijk 
Residentie Mannenkoor beide man-
nen van harte met dit jubileum, be-
dankt jullie voor de vijftig jaren die 
jullie aan CRM hebben gegeven, in 
welke vorm dan ook. Aad bedankt ze 
vervolgens voor de koorvriendschap 
die we telkens weer mogen ervaren. 
Hij spreekt daarbij daarom dan ook de 
wens uit dat het beide mannen gege-
ven mag zijn dat ze nog wat jaartjes 
met veel plezier zullen kunnen blijven 
zingen.  
 
 

 

 

 

Als aandenken aan dit heuglijke feit 
mag ik jullie een speciaal voor jullie 
gemaakt CRM-insigne opspelden. 
Het is een gouden insigne met twee 
robijnen,  ‘bekroond’  met een gou-
den kroontje. 
 
Ook speciaal voor jullie vervaardigd 
dit Delftsblauwe wandbord met jullie 
naam erop, zodat dit heugelijke feit 
blijvend aan de muur vermeld zal 
worden. Dan mag ik jullie ook nog 
een ingelijste oorkonde overhandigen 
uitgegeven door de KCZB. 
 
Aad heeft ook nog een woordje over 
voor beide dames: 
 
Jenny en Wil, wij mannen hebben 
 

 

 

De beide dankwoorden, zowel die van Klaas Baartse als die van Gerrit Zandbergen, zullen 
in de eerstvolgende Nieuwsbrief worden afgedrukt. 
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UIT DE BESTUURSKAMER 

Uit de bestuursvergadering van  
21 oktober 2010 
 
Repertoire 
Er was bij het secretariaat een e-mail 
ingekomen met betrekking tot de het 
repertoire en dan vooral de fiftyfifty-
verhouding tussen geestelijk en ‘we-
reldlijk’. Het standpunt van het bestuur 
is dat liederen als I'll wish I had given 
Him more ook tot het geestelijk repertoi-
re behoren en niet alleen Nederlandse 
liederen (uit het liedboek of andere 
bundels).  
 
Septembermaand - CRM maand 
Deze activiteit heeft vijf nieuwe leden 
opgeleverd. Ook de maand januari zal 
tot CRM-maand worden benoemd. 
 
Benefietconcert 's-Gravenzande 
De voorbereidingen door het organisa-
tiecomité waren voor CRM wat chao-
tisch. Het concert is echter goed ver-
lopen al viel de belangstelling tegen. 
Het concert heeft € 2.000 opgeleverd. 
 
Diaconale Infomarkt 
Bezoekers bleken voornamelijk dames. 
Dus niet echt onze doelgroep. De 
presentatie was uitstekend (verzorgde 
kraam, heren in koorkleding). Wel zijn 
aan deze dames folders uitgedeeld met 
de concertagenda en er werden nog 
zeven cd's verkocht. Het bestuur is het 
erover eens dat we dit soort P.R.-acti-
viteiten moeten blijven voortzetten. 
 
Medewerking H. Willibrordusviering 
Margaret Roest wordt begeleid door 
Dirk Out, omdat Aarnoud de Groen 
verhinderd is. 
 
Aanvraag Kerstzang Hof van Wouw 
Hoewel de vorige medewerking erg 
sfeervol was, zijn er nu toch de nodige 
praktische bezwaren. Er zijn geen diri-
gent en begeleiding beschikbaar. Het 
repertoire voor ons eigen Kerstconcert 
is – zonder dirigent en begeleiding – 
hiervoor niet geschikt. Dat betekent 
dat we nog andere kerstliederen moe-
ten gaan instuderen. Daar ontbreekt de 
tijd voor.  
 
Kerstconcert Grote Kerk 
Om de kaartverkoop door de leden te 
stimuleren wordt besloten om ieder lid 
vier kaarten mee te geven. De pen- 

De pepermuntactie loopt echter ook 
gewoon door. Vraag John Trommel 
ernaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacy 
 
Wij hebben van die blitse woorden 
als ‘privacy’ bedacht 
omdat we weten 
dat we toch niet aan naastenliefde toekomen. 

Toon 

 

 

penningmeester houdt daar de admini-
stratie van bij. De circulaire over de 
kaartverkoop wordt op 10 november 
met de vier kaarten op naam verstrekt. 
 
Kerstnachtdienst Bethelkerk Schev.  
Kees Schrijver komt op 15 december 
om 21.30 uur naar de Bergkerk om te 
repeteren ter voorbereiding op deze 
dienst. 
 
Voorjaarsconcert  
De Lutherse Kerk is vastgelegd omdat 
de Bethlehemkerk niet op zaterdag ver-
huurd wordt.  
 
CRM Kerstconcert 2011 
Op de door CRM geopteerde datum is 
de Anton Philipszaal niet beschikbaar. 
Eind november kunnen we pas een 
andere datum opteren.  
 
CRM 85 jaar in 2012 
In principe komt er een voorjaarscon-
cert en een kerstconcert. Voor dit laatste 
concert zijn Arjan en Edith Post vastge-
legd.Het eveneens door Aldert Fuldner 
gedirigeerde gemengd koor 'Songs for 
You’ uit Beverwijk wil daaraan eveneens 
meewerken. Een solist(e) wordt nog 
gezocht. 
 
Nieuwe website 
Verkeert nog in de testfase. Een pro-
beer- en controleversie is aan de (be-
stuurs)leden doorgestuurd voor op- en 
aanmerkingen. Een onzer koorleden is 
gevraagd vooral kritisch naar de teksten 
te kijken. 
 
P.R.-commissie:   
Jan de Gier gaat op zaterdag 30 oktober 
naar de Bergkerk in het kader van de 
Parelroute die de Bergkerk aandoet, om 
voor CRM te flyeren.  
 
Flyers Kerstconcert 
Er worden 5000 aparte flyers voor het 
Kerstconcert gedrukt. Graag meenemen 
en verspreiden, net als de posters op 
A3- en A4-formaat. 
 
Speculaaspoppenactie koortrip 2011 
Er zijn er – op één avond – 182 stuks 
besteld. Op de tweede avond was de 
stand plm. 250. Er hebben vele leden 
(50) nog niets besteld. Een oproep van 
de voorzitter dat alsnog te doen heeft 
plaatsgevonden. 
 


