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10 jaar Geheugenkoor Alkmaar; een feestelijke terugblik 

Ik weet het nog zo goed: de start van het Geheugenkoor 10 jaar geleden! 
Wat een grote sprong in het diepe en wat een zenuwen. Zouden Mieke, Bernadette en 
ik dit wel kunnen? Zouden de mensen het waarderen? Hebben we een goede formule 
met de vrijwilligers en mantelzorgers erbij? En hoe valt de keuze van de liedjes?  
En eerlijk is eerlijk: het was meteen goed: de sfeer, het zingen, de traantjes én de 
zenuwen erbij. Alles goed!! 
 
We zijn langzaam verder gegroeid in omvang en op inhoud; er kwamen nieuwe zangers 
bij en nieuwe vrijwilligers, die ook scholing kregen. Ook het orkest breidde uit: naast de 
pianist, toen Riet, kwam een gitarist, Loek en een accordeoniste, Annemiek. 
 
Het rolde en vonkte en onze zangers, vrijwilligers en mantelzorgers waren enthousiast. 
We kregen al gauw een wachtlijst voor nieuwe zangers én voor nieuwe vrijwilligers. 
We ontwikkelden een programma met een aantal vaste onderdelen: bewegen en 
inzingen, welkomstlied, veel afwisseling van liedjes die ook door onze zangers werden 
en nog steeds worden ingebracht. Oude liedjes, nieuwe liedjes, zelfgemaakte liedjes 
zoals het beroemde koorlied over ons eigen koor door Els, hertalingen van bekende 
liedjes zoals het lentelied op de muziek van ‘Halleluja’ van Leonard Cohen. Ook liedjes 
met bewegingen en klanken; onder andere Afrikaanse of Surinaamse liedjes en vele 
canons. Ook is er iedere koormiddag een gedicht, een muzikaal intermezzo en 
regelmatig een solo van een van onze deelnemers bijvoorbeeld van An of Ans of Nico en 
nu van Johanna of Greet. En meestal wordt er ook enthousiast gedanst of op 
instrumentjes gespeeld. 
 
We hebben in de jaren 
geregeld afscheid genomen en 
weer nieuwe zangers en 
vrijwilligers ontvangen. En 
zelfs toen Mieke Korteweg, 
een van onze oprichters, 
wegging, hebben we een heel 
geschikte opvolgster gevonden 
in Roos Hoogedoorn. En ook 
waren er vrijwilligers die heel 
veel organisatorische taken  
op zich namen zoals 
Bernadette en Marja. En ook 
deze taken hebben nieuwe 
handen gevonden. Net als in 
het orkest.  
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Greta en Edwin wisselen elkaar af op de piano en Mieke heeft Loek opgevolgd op de 
gitaar. Het rolde en het trilde en de muziek zinderde – zoveel mooie middagen! 
En ik, Gertje maakte dit allemaal mee. 
 
Wat ook mooi is, is dat er een nieuw koor met dezelfde formule is opgericht bij het 
kleinschalig woonproject voor mensen met dementie: ‘Warm Thuis’ in Oterleek. Ook daar 
konden Loek, Annemiek en ik heerlijk doorgaan op de opgebouwde ervaring. 
 
Daarnaast zijn er in die 10 jaar 2 cursussen gegeven voor toekomstige koordirigenten, 
waar Mieke en ik de ingrediënten van zo’n koormiddag deelden en trainden met de 
aanwezige cursisten. 
 
Zelfs toen de Corona roet in ons eten gooide, hebben we het lijntje weten door te trekken 
en het contact met de zangers weten te behouden door onder andere door filmpjes op 
YouTube met het complete programma als op de koormiddagen waarbij de zangers thuis 
konden meezingen en -bewegen.  
 

 
 
En zo begonnen we in het voorjaar weer heel voorzichtig met het koor – eerst meer 
luisteren en later ook weer zingen en tot dansen aan toe. 
Helaas is door Corona het koor toch onderbezet geraakt en komen we bij de organisatie 
handen te kort.   
 
Maar de pret en de muziek en de gezelligheid gaan gewoon door. Het is  altijd weer 
genieten van de warme sfeer, het zingen, de lol met elkaar. En… de blije gezichten als 
ieder weer op huis aan gaat. 
Wat een mooi koor! En wat een voorrecht dat ik er al die tijd van heb mogen genieten!  
En natuurlijk niet te vergeten: dank aan alle vrienden van het koor die ons financieel 
ondersteunen! En natuurlijk ook de gemeente Alkmaar die ons een belangrijke subsidie 
geeft. Goede support waar we heel erg blij mee zijn!  
 

Met groet, Gertje Hutschemaekers 10 jaar Geheugenkoor Alkmaar 
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Hoe gaat het nu met het koor 
 
In december brachten we geen nieuwsbrief uit. Graag laten we nu weer van ons horen. 
In het najaar hebben we zeven koormiddagen kunnen houden maar rond kerst viel alles 
weer stil.  
 
Dus wat waren we opgetogen toen we eind februari weer samen konden zingen zonder 
beperkende maatregelen maar wel, uit voorzorg, in de grote zaal met veel onderlinge 
afstand.  
 
Voor het eerst hadden we geen wachtlijst meer, dus startten we een wervingsactie. Dat 
leidde al snel tot resultaat: vier nieuwe koorleden, die weer nieuwe liedjes inbrachten. 
Maar er kunnen nog meer zangers bij.  
 
Tot de zomervakantie kwamen we negen keer bij elkaar. We genoten van ons oudste lid 
Greet die weer uit het hoofd  haar smartlappen zong. Liedjes als: ‘Hallo Bandoeng’ en 
‘Kunt u mij vertellen waar woon ik’ oogstten groot applaus. Maar we zongen ook ‘Wooden 
heart’ van Elvis Presley en ‘De glimlach van een kind’ van Willy Alberti, beide favorieten 
van nieuwe koorleden. En natuurlijk altijd wel een lied als ‘Bele mamma’ van het genre 
wereldmuziek. Zo’n liedje is gemakkelijk in te studeren en uit het hoofd te zingen.  
 
Ons repertoire telt inmiddels meer dan tweehonderd nummers, waar we met gemak 
programma’s mee kunnen maken waar iedereen van kan genieten.  
Ook hebben we twee nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen, zodat alle zangers die 
alleen komen in ieder geval een vast maatje hebben. 
 
Helaas moesten wij besluiten om de laatste twee middagen voor de zomervakantie af te 
zeggen vanwege een Corona uitbraak in de laatste week van juni.  
We hopen op een nieuw begin in september. 
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Even voorstellen: 
 
Mijn moeder en ik genieten elke keer weer als we naar het 
Geheugenkoor gaan. 
Zelf hebben we een draai aan de naam gegeven en noemen het 
“Zing en Swing”. 😊 
 
Het totaalplaatje is als een passende puzzel, geweldig gewoon! 
Zo wordt je bij de entree al opgewacht door zoals wij noemen het welkomstcomité, met 
een lach stap je dan al naar binnen.  
Ook daar staan de vrijwilligers je vriendelijk te woord en krijg je koffie en/of thee 
aangeboden. Onder het genot hiervan nemen de deelnemers plaats.  
 
Ieder heeft zijn kwaliteiten en beperkingen en daar houden de begeleiders zo goed  
rekening mee, je voelt je hier geen nummer maar een deelnemer en maakt deel uit van 
de groep. Wat een fantastische begeleiders/vrijwilligers met hun overgave heeft iedereen 
het naar zijn zin.  
 
Na het welkomstlied waarbij ieder zich voorstelt, gaan we van start met een lied en 
bewegen mee wat ons word voorgedaan.  
 
Als het lichaam los is nog even de stembanden opwarmen en dan komen de liedjes-
mappen tevoorschijn. Goed afwisselend assortiment en ook worden verzoeknummers 
gezongen. Als we “aan de Amsterdamse grachten” zingen, knijpt mijn moeder in mijn 
arm, en zegt: “Amsterdam nee…. ik ben een Drent” en geeft een knipoog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat een vrolijke groep, de uitgereikte muziekinstrumenten zijn ook geliefd bij de 
zanggroep. Soms is de muziek zo uitnodigend en gaan we in het midden dansen, of 
achter elkaar, of met elkaar niets moet alles mag. Ervaring is laagdrempeligheid en dat 
relaxed een ieder. 
 
Het afsluitlied zorgt nog voor verbinding terwijl we een ieder bedanken en afscheid 
nemen.  

Muzikale en lieve groet van Thecla & Dorine 
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Nieuw lied op het repertoire: ‘de Kleppermars’ 
 

 
De Kleppermars leek ons een leuk 
lied voor het koor omdat je met 
behulp van castagnetten en 
andere klik instrumentjes zo 
lekker mee kan ‘klepperen’ op het 
refrein.  
Maar kende iedereen het lied nog?  
Bij de voorbereiding met het 
orkestje spraken we af hoe we het 
lied zouden introduceren en hoe 
het aan te leren.  
Maar het bleek geen enkele 
introductie nodig te hebben.  
Sommige zangers herinnerden zich 
de houten plankjes die je tussen je 
vingers beweegt nog precies en bij 
de eerste tonen van het orkest 
begon het hele koor gelijk mee te 
zingen. Een blijvertje dus dit lied. 
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Bericht van het Bestuur 
 
Heel blij waren we dat de gemeente Alkmaar ons voor 2022 de gevraagde subsidie 
verstrekte. De aanvraag was beduidend lager omdat we tijdens al die lock downs 
minder geld hadden uitgegeven. Ook de vrienden van het koor bleven ons 
ondersteunen. In deze moeilijke periode van dreigende coronabesmettingen is het van 
belang dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de financiën.  
 
Veel aandacht ging uit  naar de werving van nieuwe leden en vrijwilligers en daar gaan 
we mee door tot we op de optimale bezetting zitten. We hielden een vrijwilligers 
bijeenkomst om nieuwe mensen in te wijden in onze werkwijze. 
We realiseerden ons dat onze dragende muzikale duizendpoot Gertje aardig wat 
regelzaken deed wat best een pittige extra klus voor haar was. Dit betekent dat we nu 
als bestuur hebben besloten deze zaken van haar over te nemen waardoor zij zich 
helemaal vrij kan maken voor de muzikale en inhoudelijke taken samen met onze 
tweede duizendpoot Roos.  
 
Heel fijn dat we ons bestuur konden versterken met Connie Denneman die in het 
bijzonder de contacten met de zangers gaat verzorgen. Zoals eerder vermeld werden 
we gedwongen eerder met zomervakantie te gaan. Tijd voor bezinning en met goede 
moed ons voorbereiden op een nieuw seizoen.  
 
Met vriendelijke 
groet,  
ook namens de 
bestuursleden  
Marjo Kunst en 
Connie Denneman.  
 
Gerard Eggerding,  
 
penningmeester  
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon Geheugenkoor Alkmaar:  
Website:     www.geheugenkooralkmaar.nl   
Email:         geheugenkooralkmaar@gmail.com   
Facebook:   www.facebook.com/geheugenkooralkmaar  

 
Informatie over het koor en contact over zangers:  
Connie Denneman: 072- 5124264 of Gerard Eggerding: 072-5627764 

 
Informatie over en contactpersoon voor de vrijwilligers: 
Marjo Kunst: 072  512 3459  

 
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Roos Hoogedoorn en Mirella Wouters 
Foto:   bladzijde 1 is van Erik Boschman 
Foto’s: bladzijde 2 tot en met 6 zijn van Mirella Wouters 


