Jaarverslag koor Nova Zembla 2017

Januari : Onze zangochtenden stonden in het teken van ons aankomende benefietconcert. Met veel
plezier lasten we een extra zangochtend in om zo het hele repertoire met elkaar onder de knie te
krijgen. Er begon een gezonde spanning te groeien naar ons optreden.
Februari: Op zaterdag 4 februari hebben we een bijdrage geleverd aan de open dag van Het
Behouden Huys, het psycho-oncologisch centrum in Haren/Groningen. We zongen in de
ontvangsthal. Het Behouden Huys faciliteert onze ruimte incl. koffie en thee, waar wij heel blij mee
zijn. Er was een grote groep luisteraars.
Op zondag 5 februari vond ons Benefiet theeconcert plaats in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.
Onze voorbereiding was perfect, de generale repetitie had de dag ervoor plaats gevonden, wij waren
er klaar voor. Maar de kachel bleek die ochtend stuk te zijn in de kerk. In dikke winterjassen hebben
we voor de pauze een mooi concert te berde gebracht, de akoestiek was prachtig. Het publiek werd
warm toegezongen. Koffie en thee werd in de pauze in het tegenover gelegen buurthuis geschonken.
Hier was het heerlijk warm en hier ontdooide iedereen weer een beetje. De koorleden hadden
mooie taarten en cakes en hartige hapjes gebakken die werden verkocht ten bate van het koor. Ook
waren er allerlei eigengemaakte cadeautjes te koop. Wij besloten om de tweede helft van het
concert in het dorpshuis te zingen. De koorleden stonden op het podium, Antien onze dirigente
improviseerde dat het een lust was en alle toehoorders zongen soms onder haar bezielende leiding
enthousiast mee. Het was een zeer geslaagd concert! De opbrengst van dit theeconcert was 1182,50
euro. Er zijn 3 personen Vriend geworden van Koor Nova Zembla en zij hebben hiervoor een
prachtige mok gekregen met ons motto: “je moet zeilen op de wind van vandaag”.
Maart en April : In deze maanden konden we 4 nieuwe leden begroeten. Ook maken we opnames
van geliefde liederen die telefonisch gestuurd worden naar koorleden, die niet aanwezig kunnen zijn,
om hen een hart onder de riem te steken.
Mei: Op 4 mei overlijdt ons koorlid Marja den Uyl. Koor Nova Zembla mocht zingen op haar afscheid.
Koor leden geven zelf aan of zij dit aan kunnen en/of willen. Wij missen Marja, zij is als een vrije
vogel uitgevlogen.
In mei werd het koor verrast met een prachtige donatie 507,30 euro. De oudste dochter van koorlid
Astrid Lefrandt, heeft op de jaarlijkse sportdag van school samen met haar vriendinnen, een
sponsorloop georganiseerd, voor Koor Nova Zembla. Hier zijn wij heel blij mee! Wat een kanjers die
meiden.
Antien weet tijdens de zangochtenden het koor ontzettend goed mentaal te steunen. Wij zingen
gepaste liederen en proberen met elkaar het afscheid van Marja een plaats te geven en de emoties
die dit teweeg brengt bij ieder koorlid en wij als koor in het geheel. Wij voelen ons gesterkt en
bemoedigd. Zingen is voor een ieder van ons zo’n mooie expressie: “Wij zingen voor ons Leven“.
In juni wordt één zangochtend alternatief ingevuld omdat Antien onze dirigente op vakantie is: Er
zijn van tevoren opnames gemaakt van Antien haar piano spel. Dezen zijn het eerste uur gebruikt ter
ondersteuning van het samen zingen onder leiding van Elvira. Ook Han heeft ons begeleid op de

piano en na de pauze is de groep in drieën verdeeld voor een quiz. De vragen gingen
allemaal over ons koor en het repertoire. De groep "bassen" had gewonnen. Iedereen kreeg
na afloop voor zijn/haar inzet een voucher mee voor 3 uurtjes in een wellness resort. Die
vrijdag ochtend was echt heel gezellig.

In juli sluiten we dit eerste half jaar zingen af met een brunch in de tuin van Ank. We zingen in de
buitenlucht, de zomer is in aantocht…..In de zon genieten we van een gezellig samenzijn.
Op 1 augustus overlijdt ons koorlid Astrid Lefrandt. Koor Nova Zembla is aanwezig op haar uitvaart.
Wij missen Astrid en haar sprankelende levenslust.
Per 31 augustus stopt onze voorzitter Hilma ten Cate als koorlid en als bestuurslid. Deze
bestuursfunctie is nu vacant.
Na de zomer in september komt het koor in zwaar weer terecht. Het Behouden Huys meldt ons dat
wij niet meer op onze vaste vrijdagochtend gebruik kunnen maken van de groepsruimte in het
Boshuys. Zij hebben deze ruimte zelf nodig. De groepsruimte staat buiten kantoor uren tot onze
beschikking. Na veel wikken en wegen maken wij de beslissing samen met de koorleden om onze
zangochtend te verplaatsen naar de zaterdagochtend in de oneven weken. Heel spijtig heeft dit tot
gevolg dat 7 leden niet meer naar de zaterdag mee kunnen gaan. Gelukkig treden er weer 5 nieuwe
leden tot het koor die wel graag op zaterdagochtend willen en kunnen zingen! Wij zijn Het Behouden
Huys dank verschuldigd dat zij de groepsruimte in het Boshuys ons ter beschikking stellen. Het is zo’n
mooie ruimte met uitzicht op bos en natuur, waar eekhoorntjes langs het raam springen en reeën
door het veld lopen.
Vanaf 1 oktober komen we op zaterdagochtend samen om te zingen. Eerst nog onwennig, we missen
veel trouwe leden, maar vol goede moed maken we een nieuwe start met de nieuwe leden. We zijn
blij dat zij zich bij ons koor hebben aangesloten.
In november wordt alles wat bestendiger. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. We
leren weer nieuwe liederen zodat ook de nieuwe leden gemakkelijker in kunnen stromen.
December: Wij hebben een nieuwe voorzitter gevonden: Guus Slauerhoff. We hebben weer een
voltallig bestuur.
2017 een bewogen jaar, voor Koor Nova Zembla, wordt afgesloten met een mooie, warme kerst
zangochtend: We geven elkaar cadeautjes in de vorm van een gezongen lied, een verhaal , een
gedicht en geven elkaar kaarslicht. We herdenken onze overleden koorleden door hun favoriete lied
te zingen. Op voorstel van Coby zijn er dierbaren meegekomen, dit blijken allemaal mannen te zijn.
Antien benadrukt nog eens hoe mooi zij het vindt dat er zoveel mannen zijn! Het Boshuys is gevuld
met kerstklanken…
Wij nemen in warmte afscheid van elkaar en van 2017 en kijken in vertrouwen uit naar 2018.

