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De laatste nieuwsbrief van 2022. 

 

We hebben nog een optreden voor de boeg 

20 december Hoppesteyn. 

 

Dan gaan we naar de  Kerstdagen en luiden het 
oude jaar uit. Wat gaat 2023 ons brengen. 

Het nieuwe jaar luiden we in op 10 Januari met een 
Kitty hapjes en een drankje. Voor de nieuwe leden 
onder ons, er wordt eerst gezongen die avond en 
daarna gaan we aan de borrel met een hapje.  

Kittyhapjes zijn 5 of 6 hapjes die ieder 
lid meeneemt naar de eerste zangavond in het 
nieuwe jaar. Niets is verplicht. 

Voor zaterdag 21 januari staat er een optreden 
gepland in Nijeveld. 

 

De Leden vergadering staat ook op de rol. 

De datum horen jullie vanzelf net als de oproep om 
toe te treden tot het bestuur. Dit zijn 3 projecten die 
zeker zijn in 2023. 

De rest is allemaal nog een vraagteken. 

Gelukkig maar. 

Geniet van het Leven en de Kleine Lichtpuntjes, die 
soms zomaar voorbij  komen. 

  

Het is makkelijker gezegd dan gedaan in deze 
woelige tijden . 

 

Hele fijne dagen en een Gezond en Liefdevol 2023 
toegewenst. 

Ellen, Elly en Mar    

 

 

 

 

 

 

 

Financiën 

 

Beste mede-koorleden, 

  

Financieel hebben we een goed jaar gehad, zoals 
al eerder gemeld.  

Als we zo doorgaan en ons ledental groeit naar de 
50, en de kosten (energie Romeynshof) rijzen niet 
de pan uit, dan kunnen we 2023 met vertrouwen 
tegemoetzien.   

  

Het overgrote deel van de contributie over 2022 is 
al door ons ontvangen.  

  

Het totale bedrag over het hele jaar 2022 is € 195,-- 
per persoon. Dit jaar hebben we over de eerste 6 
maanden € 90,- betaald en voor de tweede helft      
€ 105,- Graag zou ik degenen die nog niet het 
volledige bedrag hebben betaald, willen vragen om 
eerst zelf even na te gaan of je het koor nog geld 
verschuldigd bent. Natuurlijk betalen de leden die 
later dit jaar zijn begonnen het verschuldigde deel 
hiervan. 

  

Binnenkort zal ik degenen die nog niet alles betaald 
hebben per mail benaderen met de vraag of zij het 
resterende bedrag willen overmaken.  

Het liefst ontvangen we namelijk alle contributie 
binnen het kalenderjaar.  

Alvast bedankt voor de medewerking. 

  

Allemaal alvast een hele mooie decembermaand 
gewenst en dat we in januari 2023 maar weer 
gezond en wel de draad oppakken.   

  

Elly  

 

Oproep voor de Web-site 

 

Vertel op onze website waarom je graag in ons koor 
zingt .Regelmatig vertellen leden van het koor op 
de website waarom ze het koor zo leuk vinden. 
Wil je dat ook doen? Stuur dan een mailtje naar 
Kees Plaisier basnik@priatnov.nl 
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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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De geschiedenis van ons koor 
 
Ik verzamel foto's documenten, muziek en 
herinneringen over het koor. 
Als je mooie of bijzondere herinneringen hebt, stuur 
ze dan naar mij per e-mail. 
Dat geldt ook voor foto's documenten en muziek. 
 
Alvast bedankt! 
Kees Plaisier 
basnik@priatnov.nl of 0629011009 
 

 

The day after Sinterklaas 

 

Ondanks dat Sinterklaas alweer op weg is naar 
Spanje zijn we afgelopen dinsdag de repetitie 
gestart met chocolademelk en banketstaaf. 

 

 

Kees had op onnavolgbare wijze 3 bestaande 
liedjes omgetoverd tot Sinterklaasliedjes. 

Deze stuur ik mee met de nieuwsbrief. 

 

En het bleef die avond nog lang onrustig…. 

 

Geplande optredens 2022 

Dinsdag 20 december   Hoppesteijn 
 
De kledingkeuze is die middag helemaal in het 
zwart. De dames met de witte gebloemde sjaal en 
de heren met de groene stropdas. 
 
Ondanks dat we die dinsdagmiddag optreden gaat 
de repetitie ’s-avonds gewoon door. Dit i.v.m. het 
geplande optreden in Nijeveld. 
 
Dit is tevens de laatste repetitieavond van dit jaar. 
 
Geplande optredens 2023 

 
Zaterdag     21 januari     Nijeveld 
Woensdag    8 februari    Vijverhof 
Zaterdag     25 maart       Oranjehoeck  
Zaterdag       6 mei          Hoek van Holland 
Donderdag  11 mei          Hoppesteyn 
Zaterdag      10 juni          Rotjekoor 
 
 
 
 
 

 
De organisatie van de festivals in Hoek van Holland 
en van Rotjekoor zijn in nog in de oriënterende 
fase. Alles is afhankelijk van de gemeente, subsidie 
e.d.. Dinsdag liggen er lijsten klaar om je alvast in 
te schrijven, zodat we kunnen zien of er voldoende 
belangstelling voor is om mee te doen. 
 
De uitnodiging van Luxor zit nog in de pijplijn. 
Begin januari is er een gesprek gepland met een 
contactpersoon van het Luxor om duidelijk te 
krijgen wat ze van het koor verwachten. Zodra er 
meer bekend is horen jullie hiervan. 
 
Coördinator optredens 
 
Cor Doornhof heeft te kennen gegeven om het 
stokje over te willen geven, als coördinator 
optredens. Wie voelt zich geroepen om het stokje 
aan te pakken en zich beschikbaar te stellen als 
contactpersoon voor de optredens? 
Lijkt het je leuk laat het dan even weten. Wij als 
bestuur zijn er heel blij mee.  
 
Volg ons op Facebook en Twitter. 
 
Het koor is 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/Rotterdams-
Smartlappenkoor-Mag-Geen-Naam-Hebben-
107583048334703 
 
Twitter: smartlappenkoor @koorMGNH 
 
 
Nieuwe leden 
 
Esmeralda Meeder         sopraan 
Marina Dommanschet    alt 
 
Opzegging 
 
Annemieke de Jong        sopraan 
Hélène vd Vlies               sopraan 
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