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Lieve Allemaal,
Een nieuwsbrief voor jullie op de overgang van
zomer- naar wintertijd.
Op naar de herfst!
In deze nieuwsbrief blik ik kort terug op het feest,
nieuwe leden en de stemtest.
We zijn nu twee maanden aan het zingen, we
hebben het feest gehad bij van der Valk.
Eindelijk! Maar het was het wachten waard.
We hebben een gezellige avond gehad; bij kunnen
kletsen en lekker gegeten. Dank aan de
feestcommissie voor het organiseren hiervan.
We kunnen nu vooruitkijken naar twee optredens:
Hoppesteyn en Hoppesteyn Kerst.
Dank jullie wel Elly en Cor!
Ook zijn er weer nieuwe leden bijgekomen.
Dankzij Kees en Philomeen van de PR, ledenwerving
en door de website die door Inge wordt beheerd.
Welkom aan de nieuwe leden; ik hoop dat jullie het
naar jullie zin hebben bij ons koor.
Afgelopen donderdag hebben we als bestuur en
dirigent uitgebreid gesproken. We zijn er eens echt
lekker voor gaan zitten. De opstart na corona en de
daarbij behorende maatregelen, de PR,
ledenwerving, Sander de Kramer, optredens,
financiën, de kwaliteit van ons koor, Aad Klaris, de
muziekcommissie en de stemtest. Noem maar op,
alles wat je kunt verzinnen is de revue gepasseerd.
We hebben wat afspraken gemaakt, onder andere
over de stemtest. Reden hiervoor is de onrust die er
is binnen het koor over de stemtest.
De stemtest wordt afgenomen door Nicky en is nodig
omdat wij als koor vierstemmig zingen. Wij zullen het
vierstemmig zingen weer gaan benoemen op de
website en in de flyers. Nicky beoordeelt aan de
hand van de test bij welke stemgroep je hoort. De
test is hetzelfde als het inzingen. Nicky neemt de
stemtest af, wanneer er twijfel is over de test, dan
sluit er iemand van het bestuur aan. In overleg wordt
dan een besluit genomen.
We hopen dat dit de onrust binnen het koor weg zal
nemen. Mocht dit niet het geval zijn, schroom niet om
iemand van het bestuur hierover aan te spreken.
We zijn er voor jullie!
Knuffel, Mar Beunk

De bladeren vallen
Het wordt weer vroeger donker,
Steek een kaarsje aan,
Haal het licht in huis,
want dat hebben we nodig met deze donkere dagen
Verslagje van het feest, nagebootst in de stijl van
Kees.
Jubileumfeest 5-10-2021
(op de wijs van Mooi was die tijd nummer 90)
Mooi was het feest, waar wij gezellig samen zaten
Eten, drinken, lachen, praten
Bij van der Valk, vloog ieder uur snel voorbij
Mooi was het feest, met liedjes aan Kees’ brein
ontsproten Maar wel op ons bekende noten
Allerlei historie van het koor kwam voorbij
*En daar kwam Roland Vonk
om ons over Ketelbink te informeren
Heel erg boeiend, we konden heel veel van hem
leren Alleen Ketelbink blijkt Mokums makelij
Maakt ons niet blij, maakt ons niet blij, maakt ons niet
blij, maakt ons niet blij
Mooi was het feest,
we hadden het dessert koud binnen
Toen ging Esther’s spel beginnen
Een rood en blauw team kregen vragen over ‘t koor
Na deze strijd, en het zingen van wat liedjes
Gingen we er zoetjesaan vandoor
*Toen we ons hesen in onze jassen, kwam Mar ons
nog verrassen Met een fleurig afscheidsgroetje uit
de kassen en zo was het feest voorbij, voorgoed
voorbij
tot volgende keer, volgende keer, volgende keer,
volgende keer, die keer
Elly
QR-code
Helaas moeten wij er ook aan geloven en wordt de
QR-code bij binnenkomst gecheckt. De Romeynshof
wacht op dit moment op instructies van hoger hand
hoe ze dit in het vat moeten gaan gieten. Mocht de
Romeynshof bij binnenkomst nog niet checken, dan
gaan we dit als koor, voorlopig zelf doen. Geen QRcode, dan helaas geen toegang. Neem voor alle
zekerheid ook een mondkapje mee.

Syllabus

Kerstvakantie

Een aantal weken geleden is de Syllabus via de mail
naar jullie toegestuurd om wegwijs te worden over de
muziekleer. Het moge duidelijk zijn, dat de Syllabus
alleen verzonden is om het door te nemen en niet om
alles uit het hoofd te leren. Mag natuurlijk wel.

Dit jaar is onze laatste repetitieavond op
21 december. De start van 2022 is op
11 januari. Het rooster kun je ook vinden op onze
website.

Komende optredens
Er staan voorlopig 2 optredens gepland op
9 en 23 december a.s. beiden in Hoppesteyn.
Op 9 december treden we op o.l.v. Nicky, op
23 december met een pianist van Hoppesteyn.
I.v.m. de ruimte kunnen maximaal 30 leden aan
mee doen. Dinsdag liggen de intekenlijsten weer
klaar.
Uitnodiging Korenfestival '' RAWAZZI ''
De uitnodiging is voor zondag 22 mei 2022, alleen is
het niet naast de deur, maar in Son en Breugel. Dit is
in de buurt van Eindhoven dus ruim een uur rijden
vanaf Rotterdam. Cor is bezig om prijs op te vragen
bij busondernemingen. Door de kosten van de bus
zullen we aan jullie een eigen bijdrage vragen om
deze kosten te dekken. De vraag is alleen of er
belangstelling voor is om dit te doen. Denk er over na
of je het leuk vindt. We komen er binnenkort op
terug.
Website
Kees en Philomeen (Doolaard) zijn samen met Inge
druk bezig om de website aan te passen. De
besloten pagina is in gebruik genomen om daar
informatie te plaatsen, die alleen door de leden
gelezen kan worden. Denk aan de Nieuwsbrief,
nieuwe liedjes en MP3-tjes. Je hebt er een
wachtwoord voor nodig en dat is T@felberg2021. Dit
wachtwoord wordt elke 3 maanden vervangen. Het
nieuwe wachtwoord sturen we via mail toe. Het mag
duidelijk zijn, dat het wachtwoord binnen de muren
van het koor blijven, zodat niet iedereen deze
informatie kan lezen. Deze week worden er
documenten achter de besloten pagina geplaatst.
Volg ons op Facebook en Twitter.
Het koor is sedert kort ook op Facebook en Twitter te
volgen. Nodig mensen in uw omgeving uit om ons te
volgen en doe het zelf ook.
Facebook: https://www.facebook.com/RotterdamsSmartlappenkoor-Mag-Geen-Naam-Hebben107583048334703
Twitter: smartlappenkoor @koorMGNH
Algemene Ledenvergadering
De ALV staat gepland voor dinsdag 14 december
a.s.. Noteer het alvast in je agenda. Op zich is er
over het afgelopen jaar niet veel te melden, maar we
moeten wel samen met jullie naar de toekomst
kijken.

Mini-optredens (informeel en gemoedelijk)
De afgelopen maanden zijn er drie mini-optredens
geweest. Bij een boekpresentatie, bij een afscheid en
bij een jubileum. Een viertal leden van het koor
zingen dan een paar liedjes, a capella. Er is ook altijd
een liedje bij met een speciaal voor de gelegenheid
geschreven tekst. Het is infomeel en gemoedelijk. het
haalt niet bij de kwaliteit van het hele koor, maar dat
hoeft ook niet. Het levert het koor wat geld op en het
vergroot de naamsbekendheid van het koor. Dus
heeft een van jullie een klein feestje op het werk, in
de familie, in een vereniging, neem dan contact op
met Cor Doornhof of met Kees Plaisier.
Nieuwe leden
Afgelopen weken hebben wij nieuwe leden kunnen
verwelkomen. Dit zijn:
Philomeen Bex
Arie van Kastel
Marianne van Leersum
Lia Lobé
Rineke van Oudenaarde
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