Facebook en Vrienden van het Koor
Het is alweer december; een maand waarin iedereen terugkijkt op het
afgelopen jaar. Dat wil ik hier graag met u doen aan de hand van de
Facebookberichten die in 2019 het meest gewaardeerd werden.
Hopelijk inspireren de foto’s u om eens een kijkje te nemen op onze
Facebookpagina. Én te klikken op de button: Vind ik leuk. U ontvangt dan
automatisch een update als er een nieuw bericht verschijnt over onze
zangmiddagen of interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief kon lezen, hou ik mij ook bezig met het
werven van Vrienden voor het Geheugenkoor.
Het doet ons goed dat u ook dit jaar weer
Vriend van het Geheugenkoor was! We hopen
u nog vele jaren als Vriend op de hoogte te
mogen houden van onze koormiddagen en
andere interessante informatie.
Dit doen wij via deze Nieuwsbrief, onze
website en onze Facebookpagina. Waar ik nu
erg benieuwd naar ben is hoe u onze manier
van communiceren ervaart.
Vandaar dat ik graag een momentje van uw tijd wil vragen.
In de Nieuwsbrief van juli vroeg ik wat u vond van de Facebookpagina van het
Geheugenkoor. Daar zijn helaas niet veel reacties op gekomen. Daarom heb ik
een enquête gemaakt. Ik hoop dat het hiermee gemakkelijker is om te
reageren. U kunt in de enquête ook uw tips, adviezen en verbeterpunten
invullen.
Als u hier klikt komt u bij enquête uit:
https://nl.surveymonkey.com/r/GH3N7HV
Ik ben erg benieuwd naar uw reacties!
En ik wens u hele fijne en gezellige Feestdagen met uw dierbaren.
Mirella Wouters
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Alweer een Nieuwsbrief van het Geheugenkoor Alkmaar. Een koor met vijftien
zangers en minstens zo veel vrijwilligers die tweewekelijks op vrijdagmiddag
bij elkaar komen om te zingen en muziek te maken. Maar dat niet alleen. Er is
kontakt, kontakt met elkaar en met onszelf. En dit allemaal in een vrolijke en
gezellige sfeer. Soms wat uitbundiger, soms wat serener. Maar altijd warm en
betrokken. En iedereen kan meedoen! Ieder op zijn eigen manier, zingend,
pratend, neuriënd, fluitend, trommelend. Alles kan en alles is goed.
Veel zangers komen met een mantelzorger. Als dit niet kan, is het vervoer wel
eens een probleem. Het is goed om te weten dat er binnen de gemeente
Alkmaar verschillende betaalbare mogelijkheden zijn om van deur naar deur
gebracht te worden. Bijvoorbeeld met de Maxmobiel, de regiotaxi (met
vervoerspas van de gemeente), of de rolstoelbus in Alkmaar. Op internet is
hierover meer informatie te vinden, bijvoorbeeld op www.alkmaar.nl of
www.regelhulp.nl.
In de zomer 2019 hebben we folders van het Geheugenkoor neergelegd in de
wachtkamers van de huisartsen in Alkmaar. Dit met het doel belangstellenden
bekend te maken met het koor. En natuurlijk om Vrienden te werven die het
koor financieel willen steunen. Wilt u ook een folder ontvangen? Mail dan naar
geheugenkooralkmaar@gmail.com
Veel leesplezier!
Marja Ruts

Vriend van het Geheugenkoor

Colofon Geheugenkoor Alkmaar

Vriend van het Geheugenkoor wordt u door het storten van 10 euro per jaar (meer mag
natuurlijk ook) op ibannr.: NL94 INGB 0007279827, ten name van Stichting Geheugenkoor
Alkmaar.
U ontvangt dan tweemaal per jaar per mail (eventueel per post) de Nieuwsbrief.
Vergeet dus niet bij storting een emailadres (of huisadres) te vermelden.

Website
www.geheugenkooralkmaar.nl
Email
geheugenkooralkmaar@gmail.com
Facebook www.facebook.com/geheugenkooralkmaar
Contactpersonen Mieke Korteweg en Marja Ruts
Telefoon
072-5154196 en 072-7430134

Bedrijven en ondernemingen kunnen “Zakelijk Vriend van het Geheugenkoor” worden. Dit
kan door 50 euro per jaar (of meer) te storten op bovenstaande rekening o.v.v. Zakelijk
Vriend Geheugenkoor en uw mailadres. Ook u ontvangt dan tweemaal per jaar de
Nieuwsbrief en wij vermelden uw bedrijfsnaam in de Nieuwsbrief.

Deze Nieuwsbrief is geschreven door
en onder redactie van Marja Ruts.
Gedanst wordt er altijd

Feelgood met Muziek en Beweging

Het verhaal van Cor en Martha

In oktober hebben de vrijwilligers en mantelzorgers de workshop Muziek, spel
en beweging voor (kwetsbare) ouderen gevolgd. De Stichting Feelgood
bekostigde deze workshop uit de opbrengsten van het feelgoodfestival in
Alkmaar d.d. 23 juni jl.
Het doel van de workshop was te ontdekken hoe je in goed kontakt kan komen
met de zangers.
Jacqueline Koop en Bob Martens (www.muzischspoor.nl) lieten ons
kennismaken met de verschillende mogelijkheden om met behulp van muziek
(zang en instrumenten) en beweging dit te bereiken. Niet alleen theoretisch,
maar door doen en ervaren. Het motto was dan ook “Uit je hoofd en in je lijf!”
Samen kwamen we op ideeën die we bij het koor kunnen toepassen. Daarbij
goed kijkend naar de manier waarop de zangers hierin kunnen participeren
vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden.
Het was een leerzame middag, waarin we op een ongedwongen manier in een
heel goede sfeer gewerkt hebben!
Complimenten voor Jacqueline en Bob en veel dank aan het Feelgoodfestival!

Cor werkte vijftig jaar geleden als schilder/uitvoerder bij de Woningstichting in Alkmaar. Martha werkte daar op de administratie. En zo is het
gekomen …
Veel panden in Alkmaar zijn van binnen en buiten door Cor geschilderd.
Zo ook Huize Voorhout aan de Kennemerstraatweg. Elke keer als Martha
met Cor langs dit pand rijdt, vertelt hij nog hoe hoog en gevaarlijk het
was om daar te schilderen.
Thuis tekende Cor met houtskool, schilderde met aquarelverf en kookte
met de groenten die hij zelf verbouwde in zijn moestuin.
In de achtertuin verzorgde hij met veel liefde de twee kippen die
vernoemd waren naar de kleinkinderen.
Ze zongen altijd veel in koren, bezochten concerten en maakten een
muziekreis naar Wenen. Martha zingt nog steeds in Grootkoor Alkmaar en
speelt met veel passie klarinet. Samen zingen ze al ruim een jaar met
veel plezier bij het Geheugenkoor.

Martha en Cor

Roos en Gerard/feelgood.

Een paar van de nieuwe instrumenten

Johanna en Roos

Zingt u met ons mee?

Bericht van de penningmeester
Tot nu toe hebben wij elk jaar financieel kunnen afsluiten met een positief
saldo. Daar zijn we heel blij mee! Dit is voor een groot deel te danken aan de
bijdragen van de Vrienden van het koor. Regelmatig krijg ik als
penningmeester bij de overschrijvingen kleine berichtjes als "veel succes met
jullie mooie werk" en "dat jullie dit lang mogen blijven doen". Voor mij reden
om dit werk met plezier te blijven doen.
Dit jaar kregen we van de Bavo Stichting uit Heemstede een bijdrage van
€ 500,- verstrekt voor de aanschaf van muziekinstrumenten. Hartelijk dank!
En bent u als lezer van onze Nieuwsbrief ook zo enthousiast over ons koor (we
kunnen ons niet anders voorstellen), dan zou het fijn zijn als u uw
enthousiasme wilt delen met uw familie en vrienden en hen te vragen Vriend
van het koor te worden. Het hoe en wat over de Vrienden staat op pagina 4 in
een apart kader.
Met hartelijke groet van Gerard Eggerding, penningmeester.

Johanna leerde ons het lied A la presi. Zij leerde het op haar beurt van
haar half-Surinaamse kleinkinderen. A la presi is een loflied op alle
keukenprinsessen in de wereld. (en let op het nummer … lied 205 …)

