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Nieuwsbrief januari 2022 
 

Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden 
 
 
 

Beste muziekvrienden, 
 
 

Een nieuw jaar - terugblik en vooruitkijken 
 
Het nieuwe jaar nodigt uit voor een terugblik op het voorgaande jaar 2021. 
Dat jaar werd beheerst door corona. We konden nog steeds niet oefenen in onze fijne ruimte in de Nieuwe 
Muziekschool, maar gelukkig hebben we een mooi alternatief gevonden in Het Kruispunt aan de Van Nesstraat in 
Alphen. Tenminste: als we samen konden zingen. Deels hebben we ook weer moeten teruggrijpen op het zoomen. 
Maar we zijn blijven zingen! 
En zelfs ons uitgestelde 4-mei concert heeft plaatsgevonden.  
Net voor de nieuwe lockdown voerden wij op 2 november 2021 het requiem  
van Fauré uit tijdens ons Allerzielenconcert voor bijna 300 toehoorders 
in de Adventskerk. Tevens was het bij die gelegenheid voor het eerst  
mogelijk om het concert via live-stream te volgen. Zo konden ze van  
Groningen tot Limburg en zelfs in Tanzania naar ons concert luisteren. 
 

Maar veel belangrijker is de blik vooruit naar 2022. 
We begonnen het jaar weer met zoomen. Samen zingen mocht niet. Extra erg, omdat ons volgende concert (de 
Petite Messe Solennelle van G. Rossini) alweer gepland staat voor 12 februari 2022. We moeten daarvoor echt 
sámen oefenen. Het nieuwe kabinet liet de teugels wat vieren en versoepelde de lockdown zodat we plotsklaps 
vanaf 15 januari wel weer samen mochten zingen.  
Dat deden we uiteraard meteen. We hadden immers op diezelfde  
15e januari een oefenzaterdag gepland staan. Ondanks de onverwachte  
mogelijkheid kwam het merendeel van de koorleden lekker zingen.  
Er is goed gewerkt.  
 
Afwachten is nu of 
1. We tijdig toestemming krijgen om te zingen met (voldoende) publiek en 
2. Of onze dirigent van mening is dat het muzikaal verantwoord is om op 12 februari aanstaande het Rossiniconcert 

ten gehore te brengen. 
 

 

Van de voorzitter 

http://www.oratoriumkooralphen.nl/
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Het jaar 2021 is voor het koor en bestuur een roerig jaar geweest waarop we zo goed mogelijk hebben geprobeerd 
mee te bewegen op de richtlijnen en voorschriften van de overheid en die te vertalen naar mogelijkheden om te 
zingen. Veel dank aan leden van het koor, dirigent en mede bestuursleden vanwege hun flexibele opstelling ten 
aanzien van de steeds weer gewijzigde plannen. Mijn dank gaat ook uit naar Niek Brokamp, voormalig bestuurslid en 
gewaardeerd lid van het koor. Hij heeft vanaf 2016 de nieuwsbrieven verzorgd. Voor hem was nu de tijd gekomen 
om de pen neer te leggen en het stokje over te geven aan Marian Hendrickx, algemeen lid van het bestuur en 
verantwoordelijk voor de Commissie PR.  
We gaan met een optimistisch gevoel 2022 in en hopen dat we er een mooi muzikaal jaar van mogen maken. 

 
Website 
 
Het nieuwe jaar was voor ons ook een mooie gelegenheid voor een  
actualisatie van onze website. Een delegatie uit het bestuur is bij elkaar gaan  
zitten om hier een voortvarend begin mee te maken. Wij nodigen al onze leden,  
sponsoren en vrienden graag uit om alvast eens een kijkje te nemen. 
www.oratoriumkooralphen.nl 
 

SponsorKliks 
 
We hebben ons enige tijd geleden aangemeld bij SponsorKliks, onder het motto: baat het niet dan schaadt het ook 
niet. Wij hebben inmiddels een bedrag van ruim € 50 op onze rekening gestort gekregen. Daar zijn we uiteraard heel 
blij mee. Alle kleintjes zijn meegenomen.  
Hierbij nog eens de oproep aan onze lezers om bestellingen op het internet indien mogelijk via de knop SponsorKliks 
(te vinden op de 1e pagina van onze website) te doen. 
 Hoe werkt dat ook alweer? 

Een druk op de knop brengt u naar de pagina waar alle internetwinkels  
die meedoen te vinden zijn. Uw bestelling kunt u dan meteen bij de  
gevonden winkel doen, waarna wij (dat is degene via wiens site de knop  
sponsorKliks geactiveerd is) een klein percentage van het aankoopbedrag  
na verloop van tijd op onze rekening bijgeschreven krijgen. 

                      
      

Sponsors 
 

En ‘last but zeker not least’ in deze nieuwsbrief een woord van dank aan onze vaste sponsoren in 2021 en hopelijk 
ook weer in 2022 
 
 
 
   www.deknikkerkeukens.nl 

 

en onze projectsponsoren Fonds Alphen en Omstreken en Stichting Rijnkade 1630 en overige sponsoren. 
Hun financiële steun is onmisbaar. 
 
 

Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Marian Hendrickx 
PR-bestuurslid 

http://www.oratoriumkooralphen.nl/

