
 
 
Jaargang 9/juli 2020/nr.1 
 
Hoe gaat het met het koor? 
 
In elke Nieuwsbrief stellen we de vraag Hoe gaat het met koor? En elke keer is het 
antwoord positief. Iets anders verwoord, met andere details, andere 
bijzonderheden. Maar onveranderd is de kern:  
We zingen met heel veel plezier, de koormiddagen zijn een groot feest en we 
voelen ons opgenomen in een hechte familie. 
Dit keer is het anders. Anno juli 2020 is de hele wereld anders.  
Als gevolg van het Coronavirus is de anderhalve meter-maatschappij is een feit en 
hoewel de teugels iets gevierd zijn, zijn er strenge maatregelen nodig om de kans 
op besmetting te beperken. 
 
De koormiddagen zoals we die gewend waren kunnen ook in september nog geen 
doorgang vinden. Onze zangers zijn kwetsbaar en ook de meeste vrijwilligers zijn 
niet meer de jongsten. De zangers zijn gewend om hartelijk ontvangen te worden 
met een hand, zoen en soms een omhelzing. Vaak hebben zij hulp nodig bij het 
lopen, met de jas, de koffie of thee, de muziekmap. Daarnaast moet de ruimte 
groot genoeg zijn om voldoende afstand te houden. Het vervoer moet geregeld 
kunnen worden. Als voorbeeld: de MaxMobiel waarmee ouderen binnen Alkmaar zo 
gemakkelijk kunnen reizen, wordt (nog) niet gebruikt omdat de auto te klein is. 
En tenslotte is nog onduidelijk of spreiding van het virus via de lucht door het 
zingen versterkt wordt. 
 
Daarom zijn we hard op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Zodra een besluit 
genomen wordt nemen we direct contact op met alle zangers, mantelzorgers en 
vrijwilligers. Voor nu is het allerbelangrijkste dat we gezond blijven! 
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Niet zingen op vrijdag, maar wel … 
 
 
Dat we niet samenkomen in Wijkcentrum Overdie betekent natuurlijk niet dat er 
niet gezongen wordt. De digitale wereld kent voor het Geheugenkoor geen 
geheimen. Onder het mom van komen de zangers niet naar het koor dan komt het 
koor bij hen, hebben de dirigenten Gertje en Roos en de muzikanten Annemiek en 
Loek twee geweldige films gemaakt waarmee iedereen thuis toch kan zingen en 
genieten. De filmpjes zijn te zien via deze linkjes https://youtu.be/3a7IiZuaxxI 
en https://youtu.be/doWikgtct7k 
Deze linkjes staan verborgen. Dat wil zeggen dat u de filmpjes alleen met de link 
kan bekijken. Het is niet de bedoeling dat de filmpjes (of de link) op social media 
worden gedeeld. De filmpjes zijn echt bedoeld voor de zangers en hun familieleden 
en vrienden.  
 
Op de website van het Geheugenkoor http://geheugenkooralkmaar.nl stonden 
onder het kopje Luister Hier al veel geluidsfragmenten van opnames van het 
Geheugenkoor.  
Loek, onze gitarist, heeft de teksten van de liedjes erbij gezet en kan er net als bij 
karaoke meegezongen worden. 
   
Roos heeft twee speellijsten gemaakt van ongeveer een half uur waarbij ook de 
teksten in beeld komen. Veel leuke liedjes, o.a. van Annie M.G. Schmidt en Wim 
Sonneveld.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAraYfvD8zDvr92UB9-o2O0v764qbXaEi en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAraYfvD8zDvMix-vvaeKxFuM5bAi-0e8  
 
Tenslotte plaatst Mirella op de facebookpagina van het koor af en toe leuke of 
mooie geluidsfragmenten. Zie www.facebook.com/geheugenkooralkmaar 
  
 

       
 
Thuis zingen is fijn. Maar we missen het samen dansen, de muziek en de creatieve 
bloemstukken van Ria enorm! 



Thuis toch een beetje koor! 
 
Dat de initiatieven van het Geheugenkoor zoals genoemd op bladzijde 2 op prijs 
worden gesteld blijkt uit de enorm leuke reacties die wij kregen.  
 
Twee berichten lichten we er graag uit. Die van Miranda Pferfisch. Zij begeleidt via 
haar bedrijf Nu voor U cliënten met o.a. dementie/Alzheimer. En die van Nanda 
Volkers. Zij werkt als verpleegkundige in haar bedrijf Volkers Zorg Service waarbij 
ze de zorg voor mensen thuis opstart, mensen thuis verpleegt en begeleidt met het 
doel hen zo lang mogelijk thuis te houden.  
Samen komen ze trouw met Ans en Anna naar de koormiddagen. 
 
Miranda schreef: “Dat ik bij jullie koor kwam voelde als een warm bad. Voor mijn 
cliënten Ans, Anna en Cor, maar ook voor mij. Het zingen maakt zoveel los! Ook op 
de terugweg in de auto werd er altijd nog volop gezongen! 
Nu we door de Corona noodgedwongen slechts 1op1 contact hebben, merk ik dat 
het bij elkaar zijn echt gemist wordt. Recent is Ans bij WarmThuis in Oterleek gaan 
wonen. Ik mis haar zeker. Maar ze is daar helemaal op haar plek en gelukkig wordt 
daar ook veel gezongen.  
Ik wil jullie groep echt een dikke pluim geven, omdat jullie zo persoonlijk zijn en 
iedereen elke keer een onvergetelijke middag geeft. Ik hoop dat we elkaar snel 
weer zien!” 
 
Nanda is al even enthousiast. Zij kijkt elke ochtend samen met Anna naar het 
filmpje. “Het is een warm filmpje en het lijkt voor Anna allemaal terug te komen. 
De warming up, het zingen. Anna doet alles mee en is elke keer weer heel gelukkig 
bij het geluid van de merel. Met het filmpje is ze weer helemaal op het koor. Ze 
wordt erin meegenomen. Je ziet de mensen toch wel achteruitgaan en dit haalt ze 
op.” 
Nanda noemt het filmpje een ‘prachtig product’ waar zij als verzorgster veel aan 
heeft.  
 

 
 

Anna (rechts), Ans (midden) en Miranda (links) 
 



Zingt u met ons mee 
 
Niemand laat zijn eigen kind alleen 
 

 
 
Dit lied van Willy en Willeke Alberti is een favoriet van zanger Eli. Wat hem betreft 
kunnen we het wel elke koormiddag zingen. Hij voert dan de vaders van ons koor 
aan, het mannenkoor. Zijn dochter Wendelmoet wordt bijgestaan door de meer dan 
genoeg dames voor de dochterpartij. De mannen beginnen aarzelend, krachtig 
gevolgd door de dochters waarvan veel er ook moeder zijn. De mannen laten zich 
niet op de kop zitten. Fors vervolgen zij hun partij. Het lied komt uit ieders tenen. 
Niemand laat zijn eigen kind alleen! 
 

  
 
================================================ 
 
Vriend van het Geheugenkoor 
 
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.  
 
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. 
 

Niemand laat zijn eigen kind alleen 
Je bouwt het liefst een muurtje om haar heen
Je wilt zo graag haar jeugd bewaren 
En haar veel verdriet besparen 
Niemand laat zijn eigen kind alleen 


