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Lieve Allemaal  
 
Nog even een laatste nieuwsbrief voordat we het 
oudejaar uitzwaaien en het nieuwe jaar 
verwelkomen. 
 
We hebben leuke reacties gekregen op het 
Kerstcadeautje. Laten jullie weten als er prijzen zijn 
gevallen? We hebben dit met Liefde voor jullie 
gedaan. 
 
Ook gebeuren er verdrietige gebeurtenissen in de 
decembermaand. Het is niet alleen maand van Liefde 
en Licht. Daarbij denken we aan Anneke, we zijn in 
gedachten bij je. 
 
Ik wens jullie dan ook heel veel gezondheid toe in het 
nieuwe jaar. Want dat is toch het belangrijkste in een 
mensen leven. 
 
Laten we hopen dat 2022 een goed zangjaar gaat 
worden. Aan ons zal het niet liggen. 
 
Knuffel Mar Beunk  

 
Financiën 
 
Het is me wat. Waren we weer zo heerlijk op dreef en 
nu weer in een soort van halve lockdown. Je zou er 
moedeloos van kunnen worden. Maar dat doen we 
natuurlijk niet. 
 
Op het financiële gebied hoeven we momenteel in 
ieder geval niet te somberen. Het nieuwe jaar kunnen 
we rustig beginnen.                                                                                          
Dat is mede dankzij het feit dat het overgrote deel 
van de leden de contributie zo trouw en regelmatig 
betaalt, ook tijdens de coronaperiode. 
Zo kunnen we doorgaan en de komende tijd met 
vertrouwen tegemoetzien.  
 
Vandaar dat we ook besloten hebben om vanaf 
januari 2022 voorlopig dezelfde contributie als in 
2021 te vragen. Dus vooralsnog gaan we uit van  
€ 180,- per jaar in totaal. 
 
En dan stellen we voor om, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering “ergens” in het begin van 2022, 
uitgebreider op de financiën en de financiële 
toekomst in te gaan. We zullen dan een begroting 
over 2022 laten zien en daaruit zou een besluit tot 
verhoging van de contributie kunnen vloeien. Maar 
dat is dan een gezamenlijk genomen besluit 
waarover gepraat en gestemd gaat worden.  
 
 

   Zoals gezegd hebben we daar de tijd voor, financieel 
“zingen“ we het echt nog wel uit, momenteel. 
Het belangrijkste voor het koor blijft de ledenwerving.     
Dat houdt het koor levendig en financieel gezond. 
 
Iedereen hele mooie dagen gewenst, blijf gezond en 
tot in 2022.  
                                               
Elly                                          

 
Website 
 
Neem een kijkje op onze website en laat ons weten 
wat je ervan vindt. 
 
De website proberen we aantrekkelijk en bij de tijd te 
houden. We willen graag weten wat de koorleden 
ervan vinden. Wat is er goed, wat kan er beter? 
Reacties graag naar  Philomeen Doolaard 
doolaardwg@planet.nl of Kees Plaisier 
basnik@priatnov.nl  
 
Koorleden aan het woord op de website 
 
Tot nu toe staan er drie koorleden op de website met 
een korte tekst over waarom ze zo graag bij het koor 
zijn. We hebben er nog meer nodig, omdat we elke 
veertien dagen een nieuw geluid willen toevoegen. 
Kijk even naar wat er al op de website staat en stuur 
je bijdrage naar Philomeen Doolaard 
doolaardwg@planet.nl  of Kees Plaisier 
basnik@priatnov.nl 
 
Optredens en mini-optredens 
 
Helaas kon het optreden in Hoppesteyn niet 
doorgaan. Maar het koor is altijd op zoek naar 
mogelijkheden om op te treden. Heeft iemand 
suggesties, stuur die dan naar Cor Doornhof 
cor325@hotmail.com  
 
We kennen nu ook het verschijnsel Mini-optredens. 
Dat is bedoeld voor een klein feestje, In de familie, 
op het werk, In een vereniging. Bij een jubileum 
bijvoorbeeld, een bijzondere verjaardag of  een 
unieke prestatie. Drie of vier leden van het koor 
zingen een paar bekende Rotterdamse liedjes. Plus: 
een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. 
Een gemoedelijk mini-optreden dat de gebeurtenis 
opvrolijkt. Niet hetzelfde als de kwaliteit van het hele 
koor, maar praktisch en feestelijk. 
Informatie bij Kees Plaisier basnik@priatnov.nl 
Boeken bij Cor Doornhof, cor325@hotmail.com  
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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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Social Media 
 
Ga het koor volgen op twitter en op Facebook en 
beveel dat aan anderen aan. Hoe meer 
bekendheid, hoe groter de kans op nieuwe leden en 
op optredens. 

 
Nieuw liedje van Kees 
 
Kees heeft voor ons weer een nieuwe tekst op het 
kerstlied “’de herdertjes lagen bij nachten”” 
gemaakt. Deze stuur ik als bijlage met de 
nieuwsbrief mee. De nieuwsbrief wordt ook op de 
ledenpagina van de website gezet. 

 
Repetitie 
 
Na de persconferentie van november is het idee 
ontstaan om de repetitie van dinsdagavond naar 
maandagochtend te verplaatsen i.v.m. de sluiting 
van de Romeynshof na 17.00 uur. We gebruiken de 
grote zaal om zo voldoende afstand te kunnen 
houden. De buitendeur bleef de eerste maandag op 
een kier, nou dat hebben we geweten. De ijspegels 
hingen aan je neus. Maar we zijn bikkels en hebben 
het 1,5 uur volgehouden. De 2de maandag was het 
wat minder koud, maar iedereen was de 1ste 
maandag nog niet vergeten en had zich extra warm 
aangekleed. Maandag is de laatste repetitie van dit 
jaar en starten we in de week van 10 januari 2022. 
Ik noem expres de week, omdat we op dit moment 
nog niet weten of we maandag 10 januari gaan 
repeteren. De informatie volgt in de 1ste week van 
januari 2022. Eerst maar even afwachten hoe de 
vlag er tegen die tijd bij hangt.  
 
Rotjekoor 
 
We staan ingeschreven om op 18 juni 2022 mee te 
doen aan Rotjekoor. De loting zal begin januari 
plaatsvinden en dan maar hopen dat we erbij zitten. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen we ons 
inschrijven bij het festival in Hoek van Holland. 
 

Opzegging 
 
Betty Zuiderwijk   
 
Wij wensen jullie 
 

 
 
 

 


