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Lieve allemaal 
 
Een nieuwe start na de Corona . 
 
We hebben alweer 2 zang avonden gehad . 
Helemaal compleet zijn we nog niet vanwege 
vakanties  maar er staan nog 32 leden op papier. 
Maar het was voor ons als bestuur fijn jullie weer te 
zien in goede gezondheid. 
 
Ook zijn er leden die actief bezig zijn om ons koor 
weer in  het zonlicht te zetten. 
Kees Plaisier en Philomena  Doolaard zijn druk bezig 
met de PR en de Leden werving. 
Cor Doornhof heeft het stokje overgenomen van 
Joep Driessen om de optredens te verzorgen . 
Martha Snoeren en Marianne Beukers worden het 
welkomstcomité om nieuwe leden op te vangen. 
De Website die Leo Helmy jaren heeft verzorgd en bij 
gehouden is overgenomen door Inge Hansen.  
En tot slot Gerja  Stilma-Smidse geeft het stokje  van 
de Lief en Leed Pot over aan Liesbeth Benkhuijsen. 
 
Het feest op 5 oktober komt ook steeds dichterbij . 
 
Laten we hopen dat er een opgaande lijn is en dat er 
een nieuw normaal komt en blijft. 
Want dat hebben we  wel nodig .       
 
Dans met je angsten  
Spreek met je zorgen  
Hoe zwaar het ook lijkt 
Het wordt altijd weer morgen  
 
Knuffel Mar 
 
Beste mensen, 

 
Na alle eerdere pogingen lijkt het 5-10-2021 dan 
eindelijk te gebeuren.  
Feest!!!!!!! 
Met het gezelligste koor van Rotterdam wordt dat 
natuurlijk een succes. Voor alle zekerheid hier alles 
nog even op een rijtje: 

 
Datum 
Dinsdagavond 05-10-2021 

 
Tijd 
Ontvangst 19.00 uur  
 
Locatie 
Van der Valk,  
Parallelweg Zuid 185,  
2914 LE Nieuwerkerk aan de IJssel  

 
 
 

   Vervoer 
We verwachten dat ieder op eigen gelegenheid naar 
Van der Valk komt en dat jullie dat onderling regelen 
met elkaar.  
Mensen die echter toch een probleem hebben met 
het vervoer kunnen zich melden bij  
Elly Post                     elly.lens@gmail.com 
Cor Doornhof             cor325@hotmail.com  
en dan helpen we bij het zoeken naar een oplossing.  

 
Feest 
Er zal een zeer gevarieerd koud en een warm buffet 
geserveerd worden. We hebben op 3 consumpties 
per persoon gerekend. Iedereen ontvangt bij 
binnenkomst 3 muntjes. De rest is voor eigen 
rekening.  

 
Tijdens en na het eten zorgen we nog voor wat 
vermaak.  
 
Dieet  
Zijn er toch nog leden met hele speciale 
dieetwensen, dan vragen we hen ook om dat s.v.p. 
vóór 20 september 2021 via de mail aan te geven 
bij Cor of Elly (zie boven) en dan zoeken we een 
alternatief.   
 
Wij denken dat het een fijne avond gaat worden,        
we hebben er zin in. 
De Jubileumcommissie, Cor, Kees en Elly  
 
Oproep van Kees 
 
Wie herinnert zich nog het jubileumfeest in            
Walhalla en het andere optreden op Katendrecht? 
Alle herinneringen zijn welkom, ook als het je het niet 
helemaal zeker weet. 
Stuur een mailtje naar Kees: basnik@priatnov.nl 
 
PR en communicatie 
 
Kees en Philomeen zijn druk bezig met de 
ledenwerving. Er is een flyer ontworpen en inmiddels 
hebben we een facebook pagina en een twitter 
account.  
 
Facebook kun je vinden met het adres 
https://www.facebook.com/Rotterdams-
Smartlappenkoor-Mag-Geen-Naam-Hebben-
107583048334703  
 
van het Twitter account is het adres 
https://twitter.com/koorMGNH 
       
 
 
 
 

Rotterdams Smartlappenkoor 
“Mag Geen Naam Hebben” 

 
Nieuwsbrief 

 

Secretariaat 
Ellen van der Jagt 
Oosteindseweg 61 
2661 EA Bergschenhoek 
tel: 06-12 34 96 04 
e-mail: secretariaat_mgnh@kpnmail.nl 
www.maggeennaamhebben.nl 
IBAN: NL24 SNSB 0898 8043 45 
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Er bestaat inmiddels ook een QR code met deze 
code kom je rechtstreeks op de website: 
 

 
 
Door met de camera van je telefoon op de code te 
richten, verschijnt bovenin je telefoon het volgende 
bericht: 
 
QR-code voor website 
Open maggeennaamhebben.nl in safari, door hier op 
te klikken kom je op de website. 
 
Ik zou zeggen probeer het eens, als het niet lukt niet 
mij bellen (-:. 
 
Opzeggingen 
 
Bea Stip 
Cok Remeeus 
Jeroen Spekenbrink 
Josephine Merckens 
Lija van den Hoek 
Marian van den Berg 
Mia Sonneveld 
Wil den Ouden 
 
Het ledenaantal is op dit moment 31. 
 
 

 

 


