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I n d i t n u m m er

• Van de redactie
• Van de bestuurstafel
- Notulen bestuursvergadering dd.26-02-201 5

We wachten op rustiger tijden.
Beste allemaal, deze maand een korte
nieuwsbrief. Ik heb het erg druk op m'n werk en Veel leesplezier.
daarom weinig tijd om de nieuwsbrief te maken.
Opening

De voorzitter opent de
vergadering met het lezen van
Marcus 9, verzen 2 en 3, geeft
daar zijn toelichting bij en gaat
voor in gebed.
Ingekomen post

Van CultuurSchakel is bericht
ontvangen dat in de
zomermaanden gebruik kan
worden gemaakt van het
Openluchttheater in het
Zuiderpark. Ook een lid had ons
hierop attent gemaakt. Het
bestuur is van mening dat de
grootte van het koor en het
repertoire niet geschikt zijn voor
een uitvoering in dit theater.
Zowel aan CultuurSchakel als
aan het betrokken lid zal dit
worden bericht.
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(Concert)agenda
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- Notulen bestuursvergadering dd.26-03-201 5
• De Bevrijding, door PeterWillemsen
• Agenda

01 -03-201 5: medewerking
Kerkdienst de Hoeksteen
Maasdijk: tot en met de repetitie
van 25/2 hebben 99 koorleden
zich opgegeven.
1 8-03-201 5: Algemene
Ledenvergadering: de agenda en
de bijbehorende stukken worden
besproken en vastgesteld zodat
deze aan de leden kunnen
worden toegezonden of uitgereikt.
09-05-201 5: Vierkoren
bevrijdingsconcert: brieven met
informatie zijn verstuurd aan de
Oranjeverenigingen in de regio.
Verder is er contact met RTV
West. John en Chiel zullen een
brief opstellen voor de leden
waarin ze kunnen aangeven of zij
op 9 mei meezingen en of er
belangstelling is voor busvervoer

naar Rijnsburg. Voorlopig wordt
uitgegaan van 4 opstappunten.
Ook zal worden geȉnventariseerd
of de partners met een (aparte}
bus vervoerd kunnen worden.
Op 8 april zal er een
gezamenlijke repetitie met
Jubilate worden gehouden in de
Bergkerk.
30-05-201 5: Inloopconcert Grote
Kerk Schiedam:.
24-06-201 5: Slotrepetitie: aan
deze avond zullen Aarnoud de
Groen en Ellen van Beek
meewerken.
09-09-201 5:
Zomeravondzangdienst in
Katwijk.
1 6-1 2-201 5: Concert in
Kerstsfeer Grote Kerk Maassluis.
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de
H.Antonius Abt kerk op
Scheveningen.
Zoals al was aangekondigd heeft
het bestuur besloten om dit jaar
het kerstconcert in een andere
kerk te houden dan de Grote
Kerk. Er hebben nog wel
gesprekken plaatsgevonden met
het bestuur van de Grote Kerk
maar die hebben er niet toe
kunnen leiden dat we alsnog
voor de Grote Kerk hebben
gekozen. Inmiddels heeft Aldert
met ruim 40 koorleden
‘proefgezongen’ in de Antonius
Abt, waarbij Aarnoud het orgel
bespeelde. Na het akkoord van
Aldert is definitief voor deze kerk
gekozen.
24-1 2-201 5: Medewerking
Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk
Delft.
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Financiën

Gertjan geeft een toelichting op
de cijfers zoals die in de stukken
voor de Algemene
Ledenvergadering staan. Deze
toelichting zal hij ook op de A.L.V.
geven.
Diversen

Op 25 februari heeft het bestuur (
na het zingen in de H.Antonius
Abt) gesproken met de dirigent.
Op de vraag of hij het nog naar
de zin heeft bij het C.R.M.
antwoordde hij volmondig ja.
Daarna werd het Kerstconcert en
de reacties daarop van koorleden
en bezoekers besproken, waarbij
aangetekend dat er zowel
positieve als negatieve reacties
waren. Aldert zelf had het concert
positief beleefd. Niettemin heeft
het bestuur, ook uit
kostenoverweging, besloten dit
jaar uit te wijken naar genoemde
kerk. Over het programma en de
medewerkenden moet nog
worden besloten.
Wat het C.R.M.- repertoire betreft
zijn zowel dirigent als bestuur van
oordeel dat er naast het bekende
repertoire ook ruimte moet zijn
voor vernieuwing. Het moet een
uitdaging voor het CRM zijn om
nieuwe stukken in te studeren.
Ook is de aanstelling van een 2e
dirigent aan de orde geweest.
Aldert zou het op prijs stellen om
een 2e dirigent te hebben,
waardoor vaker gescheiden
gerepeteerd zou kunnen worden.
Deze mogelijkheid wordt nu
onderzocht.
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Opening

De voorzitter opent de
vergadering met het lezen van
Marcus 1 2, vers 6, en 1 Korintiërs
2, vers 8, geeft daar zijn
toelichting bij en gaat voor in
gebed..
Ingekomen post

Naar aanleiding van een aanbod
van ‘I Sing Projects’ voor een
cursus zangtechniek wordt
besloten met Aldert te overleggen
over het eventueel herstemmen
van de leden.
Evaluatie activiteiten

- Medewerking Zangdienst ‘de
Hoeksteen’ Maasdijk: er is goed
gezongen in een goed gevulde
kerk.
- Dankdienst Leo Hordijk: er
waren 53 koorleden aanwezig.
De familie was dankbaar voor
onze medewerking.
- Algemene Ledenvergadering: er
was nauwelijks respons vanuit de
leden. Daardoor werd het een
snelle vergadering die nog geen
uur duurde.
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(Concert)agenda

09-05-201 5: Vierkoren
bevrijdingsconcert: ieder lid heeft
2 kaarten meegekregen om te
verkopen. Van het C.R.M. wordt
echter verwacht dat er zo’n 400
kaarten worden verkocht. De
sponsors van ons kerstconcert
zullen worden benaderd met een
aanbod van een VIP-

arrangement. Deze mogelijkheid
zal ook aan de leden worden
geboden.
Op 8 april zal er een
gezamenlijke repetitie met
Jubilate worden gehouden in de
Bergkerk. De ‘pregenerale’repetitie met alle
koren,soliste en orkest wordt
gehouden op woensdag 6 mei in
de inmiddels bekende locatie in
Katwijk, aanvang 1 9.30 uur.
30-05-201 5: Inloopconcert Grote
Kerk Schiedam:.
24-06-201 5: Slotrepetitie: aan
deze avond zullen Aarnoud de
Groen en Ellen van Beek
meewerken.
09-09-201 5:
Zomeravondzangdienst in
Katwijk.
1 6-1 2-201 5: Concert in
Kerstsfeer Groote Kerk
Maassluis.
1 8-1 2-201 5: Kerstconcert in de
H.Antonius Abt kerk op
Scheveningen: met Aldert zal op
korte termijn worden overlegd
over de invulling van dit concert
24-1 2-201 5: Medewerking
Kerstnachtdienst Nieuwe Kerk
Delft.
Financiën

Op grond van een boetebeding
in de huurovereenkomst met de
Grote Kerk voor het kerstconcert
zou vanwege het annuleren van
deze overeenkomst een boete
van ca. € 2700 moeten worden
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betaald. De penningmeester is
nog in overleg met het bestuur
van de stichting de Grote Kerk
om dit bedrag te verlagen.
Diversen

In de vorige bestuursvergadering
is de aanstelling van een 2e
dirigent aan de orde geweest.
Zoals op de A.L.V. al is
meegedeeld heeft Aarnoud de
Groen zich bereid verklaard
zonodig assistentie te verlenen.
Chiel Bakker en John Trommel
zijn enthousiast aan de slag om
voor 201 6 een koorreis te
organiseren. Zo spoedig mogelijk
wordt u nader geïnformeerd.
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Wat hadden we een honger in 1 944.
Januari 1 944 zal ik niet gauw vergeten.
Het was een maand van suikerbieten en
bloembollen en we vonden het nog lekker ook !
Nou ja, je moest wel.
Alles was op de bon.
Ook het brood en de honger sloeg zo hard toe dat
ik op achtjarige leeftijd op het toilet een half bruin
broodje op zat te peuzelen terwijl de familie er
naar kon fluiten.
Waar gebeurde dat: op het toilet met het haakje er
op zodat ik rustig door kon gaan met eten.
Het was me wat.
Ik heb het natuurlijk wel daarna tegen mijn ouders
verteld die me al gemist hadden.
Er gebeurde nog meer.
Bruinebonen meel: dat was een versnapering in
die tijd.
Nu zouden we zeggen: niet te vre.....!
Bij Simon de Wit op de
Apeldoornselaan/Voorthuizenstraat stond je
daarvoor in de rij.
Ik ook dus op mijn achtjarige leeftijd met mijn
dunne spillepootjes.
Je moest een pannetje meenemen en daar werd
het meel in gekwakt.
Ik weer naar huis nadat ik de bon had ingeleverd.
We konden weer verder leven.
Op een zaterdag in januari 1 944 zaten mijn
ouders en mijn 1 2 jaar oudere zus in de keuken.
Annie (dat was de naam van mijn zus) maakte
stroop van suikerbieten.
Een hele zak van dat spul stond in de schuur op
het balkon van de Zuiderparklaan hoek
Hilversumsestraat.
Er werd pulp van gemaakt en daarna stroop.
Een kleverige boel! Maar goed, je had wat!
In de keuken maakte mijn moeder een soort pap
van het bruine bonenmeel van Simon de Wit.
In een kwartier was alles gereed.
We konden eten.Dat hebben we geweten.
Wat een ellende.
Eerst hing mijn zus over de gootsteen, doodziek,
toen mijn moeder en vervolgens ik.
Het bruine bonen meel was vergiftigd.
Behoorlijk ook. Oud meel .Te oud.
Dat kon je aan de buitenkant niet zien.
Je moest het ondergaan.
Dan te bedenken dat er voor dat je naar bed ging
ook nog een eetlepel levertraan in moest.
Gelukkig hebben we het overleefd.
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In februari( het was nog steeds hongerwinter) werd
ik naar Dedemsvaart overgebracht in een grote
verhuiswagen van de bekende firma Kalisvaart aan
de Beeklaan.
Mijn zus en ik gingen mee naar Overijssel.
Doodsbang reden we in een onverlichtte wagen
naar de streek waar nog voedsel was.
Bij de boeren( die zochten nog geen vrouw, want
die hadden ze al ) werden nog varkens geslacht,
heel gewoon!
Mijn opa en mijn tante woonden daar en konden wij
daar logeren.
Twee keer eten bij opa en driekeer bij diverse
boeren.
Eigenlijk wel leuk voor een jongetje van acht jaar
die al gauw achter de kippen aan zat.
Vriendjes waren er in overvloed en in Dedemsvaart
kon ik ook nog naar de "lagere school met Den
Bijbel".
In 1 945 konden mijn zus en ik weer terug naar Den
Haag.
Het was toen Bevrijdingstijd.
Nu dus zeventig jaar geleden.
Wat een feest om in die zelfde vrachtwagen naar
den Haag terug te rijden van het Oosten naar het
Westen van ons land.
Ons CRM mannenkoor bestond toen 1 8 jaar en
alleen mijn vader was een van de toen 48 leden, er
werd echter in de oorlogstijd niet of nauwelijks
gerepeteerd.
Na drie uren rijden kwamen we aan in de
Jasmijnstraat.
Eindpunt van de rit.
Ik liep op een paar houten kleppers( ja zo ging dat )
waarvan er een gebroken was.
Zo sjouwden we naar de Zuiderparklaan waar we
werden opgevangen door de familie.
Ik zal dit alles nooit vergeten en ik wens jullie
allemaal geen bloembollen en suikerbieten meer
toe maar zeker wel een mooi en grandioos concert
op 9 mei met : "The Armed man "
Peter Willemse
wilbo@casema.nl
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Enveloppe met 2 kaarten: deze kaarten zijn bedoeld om te verkopen
CRM staat garant voor de verkoop van 400 kaarten, dus er is nog heel wat werk aan de winkel
In de pauze van de repetities:
- kunnen extra kaarten worden gekocht;
- kan middels het bestelformulier busvervoer naar Rijnsburg voor bezoekers worden opgegeven en bij
inleveren van het formulier worden betaald (€ 8,50 per persoon). Na betaling ontvang je dan een ticket voor
de bus;
- kan een broodmaaltijd voor tussen de generale repetitie en het concert op 9 mei aanstaande worden
besteld, kosten € 7,50
Broodmaaltijd bestaat uit:
• 1 kop soep
• 1 broodje ham of kaas
• 1 broodje warme bal of worst
• 1 glas melk
• 1 kop koffie of thee
• 1 appel
Later krijg je tegen betaling van € 7,50 een bon, waarmee de broodmaaltijd kan worden afgehaald.
Aan iedereen is een mail gestuurd met daarin een poster met toegangsprijs en aanvangstijd;
zend die zoveel mogelijk door aan mensen in je mailadresboek.
In diezelfde mail zit ook een brief voor crowdfunding. Hierin is sprake van 1 0 (tien) stoelen bij een
gereserveerde tafel, terwijl in de tekst in de mail wordt gesproken over 8 (acht) stoelen. Na overleg tussen de
koren is besloten om 8 stoelen aan te houden. De tekst in de brief moet dus aangepast worden voordat deze
verstuurd of afgegeven wordt.
- We zijn uitgenodigd door Songs for You om dinsdag 21 april aanstaande om 1 9:30 uur in Beverwijk mee te
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We hopen met z’n allen 1 500 bezoekers te mogen ontvangen. Dat dit veel geld kost, moge duidelijk zijn.
Gelukkig zijn er al sponsorbedragen toegezegd. Om nog meer geld te fourneren is het volgende bedacht.
U sponsort het Bevrijdingsconcert met 350 euro.
U krijgt daarvoor 8 toegangskaarten voor gereserveerde plaatsen.
U wordt vóór het concert ontvangen met een kopje koffie of thee aan een voor u gereserveerde tafel met 1 0
stoelen in een afgeschermde ruimte.
In de pauze krijgt u een drankje en een hapje geserveerd en na afloop kunt u onder het genot van nog een
drankje met uw genodigden deze bijzondere ervaring delen. Dit is echt een geweldig aanbod.
Interesse of meer informatie ?
Bel met het secretariaat (Chiel Bakker) 070-3228282 of meld u aan via crmmannenkoor@hetnet.nl
2015

1 8-04: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
06-05: Gezamenlijke repetitie Vierkoren bevrijdingsconcert
09-05: Vierkoren bevrijdingsconcert
30-05: Inloopconcert Grote Kerk Schiedam
24-06: Slotrepetitie
09-09: Zomeravondzang Oude Kerk Katwijk
1 6-1 2: Concert in Kerstsfeer Groote Kerk Maassluis.
1 8-1 2: CRM Kerstconcert H. Antonius Abt Kerk Scheveningen
24-1 2: Kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk, Delft
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