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NIEUWSBRIEF
De laatste loodjes
Aan 138 leden zijn in totaal 552 kaarten uitgereikt. Tot nu toe hebben 48 leden in totaal 240 kaarten
verkocht. Wel hebben 76 leden de gratis kaart opgehaald. 19 leden hebben tot nu toe hun kaarten bij Arie
en Kees weer ingeleverd.
Vorig jaar hebben de koorleden in totaal 593 kaarten verkocht, waarvan 144 tijdens de twee repetities
voorafgaand aan het kerstconcert.
Het zou natuurlijk mooi zijn als de koorleden tijdens de komende twee repetities nog 312 kaarten verkopen
om op het aantal van vorig jaar uit te komen.
Mannen, zet nog even de schouders eronder. Het hoeft toch niet zo te zijn dat we volgend jaar de gratis
kaarten voor onze geliefden niet meer voor niks en niemendal kunnen uitreiken. We willen graag in de Grote
Kerk ons Kerstconcert geven, maar dat kan alleen als de koorleden hieraan hun medewerking verlenen.
We weten het best: eerst de koorleden met flyers laten leuren, dan posters verspreiden, dan nog eens een
map krijgen om nieuwe leden te werven, het is wat veel. Ik geef het toe. Let wel het bestuur is door u
gekozen, maar dat wil niet zeggen dat het bestuur het maar alleen moeten zien te rooien.
Ook vorig jaar heb ik zo’n oproep moeten versturen en dat heeft blijkbaar geholpen. Mensen, doe nog even
uw best. Minimaal vier kaarten p.p. zou toch moeten kunnen?
De leden die kun gevraagde bijdrage aan de kaartverkoop hebben geleverd hoeven zich natuurlijk niet
aangesproken te voelen.

Nieuwe strikken en pochets
Aanstaande woensdagavond zullen er nieuwe strikken en pochets worden uitgereikt.
Frans Gallast en ondergetekende zullen in de hal van de kerk deze koorkledingattributen op naam uitreiken. Wij zullen hiervoor reeds om plm. 19.00 uur aanwezig zijn. Dit plaatje zal het niet zijn.
Wat wel, dat ziet u dan. Maar bedenk dat enkele dames van koorleden een keuze hebben gemaakt en dit aan
het bestuur hebben voorgelegd. CRM kan hier in 2012 - het 17e lustrumjaar van CRM - mooi mee voor de dag
komen.
Wat niet, wat wel
Het is de bedoeling dat de strikken en pochets pas met ons KERSTCONCERT 2011 worden gedragen. Niet
eerder. Ook is het de bedoeling dat alle koorleden op 23 december op ons kerstconcert om 18.30 uur op het
podium in de nieuwe outfit op de foto gaan. Zie de laatste circulaire. Diegenen die in Lisse toch de nieuwe
strik omhebben, ach… ! Ja, ze bestaan!

P.R. Hof van Wouw
Lotte Rikkoert
Was weer een heel gezellig sfeertje op 10 december. Zo komen we fijn in de Kerstsfeer, Heerlijk , ik heb weer
genoten! Ik heb ook een beetje aan P.R. gedaan hoor. Een jongeman sprak mij aan en vroeg of ik bij hem in
de buurt woonde. Hij dacht mij dus te herkennen. En ja hoor, we wonen vlak bij elkaar. Hij was zeer geïnteresseerd in het hoe en wat van CRM. Ik natuurlijk het koor goed aangeprezen. Hij moest er nog wel even over
nadenken maar kwam misschien wel naar de Grote Kerk om te luisteren naar het gehele koor. Ik heb hem
gezegd dat we een map met informatie voor hem hebben. Goed gedaan hè! Zo zie je, op zo’n manier kunnen
wij vrouwen ook meehelpen met de P.R.

Ook Jan de Gier liet zich als P.R.-man niet onbetuigd. Hij pakte, nauwelijks nog voordat het dankwoord werd
uitgesproken, de microfoon en riep alle aanwezigen op 23 december naar de Grote Kerk te komen. Dit waren
immers slechts 40 van de 140 koorleden. De andere 100 ‘mochten’, aldus Jan, ‘niet mee’.
Een staaltje hoe P.R. voor CRM kan werken. Dit zou een gewoonte moeten worden, altijd CRM op je lippen.

CRM Concertagenda 2012
16 december
23 december
2012
26 februari
25 maart
11 mei
2 juni
19 september
14 oktober
15 december
21 december

24 december
2013
27 februari
2015
5 mei

CRM-kerstconcert Engelbewaarderskerk Lisse met het Haags Matrozenkoor
CRM-kerstconcert in de Grote Kerk te Den Haag met het Gouds Kinderkoor

Medewerking kerkdienst Sassenheim
Medewerking zondagavonddienst Oude Kerk Voorburg
CRM jubileum voorjaarsconcert in de Kloosterkerk
met o.a. medewerking van de spinto tenor REZA RANJAZMAY
Inloop middagconcert Grote of St. Janskerk te Schiedam
CRM zingt in de Eshoeve in het kader van Koren zingen voor Ouderen
Medewerking Dienst aan Zee, Bethelkerk, Scheveningen
Medewerking kerstconcert ‘Hosanna’, St. Janskerk, Gouda
CRM-jubileumkerstconcert in de Grote Kerk te
Den Haag met het gemengd koor 'Songs for You',
Arthur Postma en een 15-koppig symfonieorkest.
Medewerking Kerstavonddienst Groote Kerk
Maassluis
Aanvraag medewerking kerkdienst Pelgrimskerk
Zoetermeer (optie)
Vierkoren herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding
(optie)

