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Trekking lotenverkoop Grote Club Actie

December 2013

September, oktober en de eerste twee weken van november stonden in het teken van de Grote
Club Actie. Er zijn weer heel veel leden van onze vereniging op pad geweest om loten voor deze
Actie aan de man of vrouw te brengen. Sommigen zijn alle familieleden afgegaan met hun loten
boekje, anderen hebben buren en andere buurtgenoten weten over te halen een of meerdere
loten te kopen.
Aan het eind van de actie stond onze teller op 310 verkochte loten. Dat zijn iets minder loten dan
vorig jaar, maar zeker niet onverdienstelijk!
Dit betekent immers weer een aardige impuls voor ons clubkas!
Het exacte eindbedrag is nog niet bekend, maar er is zeker weer meer dan € 500 netto voor onze
vereniging beschikbaar.
Het staat in de planning om volgend jaar weer mee te doen aan deze actie. Hopelijk doet u dan
(ook weer) mee!
Heeft u ook loten gekocht en wilt u weten of u in de prijzen gevallen bent?

kijk op: www.clubactie nl of via de speciale button*) op onze site.
(beschikbaar t/m 31 december 2013*)

Donateurs en vrienden
onmisbaar voor de vereniging
Sinds begin van het vorig seizoen is ‘De Club van 50’ in het leven
geroepen. Dat is een groep donateurs, die €50 of meer aan onze
vereniging doneert.
Deze groep bestaat momenteel uit 14 donateurs, waarvan 11 worden
genoemd op onze website. De anderen hebben hun naam liever niet
op de site, hetgeen wij uiteraard respecteren!
Wilt u ook tot het selecte gezelschap van deze Club van 50 gaan
behoren? Neem dan contact op met het secretariaat, of met
Hans Pallada, onze penningmeester.
Secretaris,
Marijke Vos
******************************************************************

Het bestuur van SOB wenst u en allen
die u lief zijn Fijne Kerstdagen en een
gezond, liefdevol maar vooral
muzikaal 2014 !
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Concertagenda
houdt deze
data vrij!
Concert SOB
Zaterdag 14 dec. 2014
voor toegangskaarten en
programma zie elders in
deze nieuwsbrief.
Concerten in 2014.
Concert JO / JUSO
12 april 2014
Verenigingsconcert
5 juli 2014
Locaties worden nog bekend
gemaakt.

In de voorverkoop, via de
site of een van de leden
altijd € 2,50 korting tot
en met één dag vóór het
concert.

Nieuws van de bestuurstafel

Symfonieorkest Bloembollenstreek
Nog meer nieuws van het bestuur
JO

Begin dit seizoen is in opvolging voorzien van de coördinator van het JO: Marjolein van ‘t Oever
had begin vorig seizoen al aangekondigd na haar 4e jaar als coördinator af te zullen treden. Echter
in haar opvolging was nog niet voorzien.
Gelukkig heeft Sanja Bemelman zich bereid verklaard het coördinatorschap van Marjolein over te
nemen. Vanaf deze plek danken wij Marjolein voor haar grote inzet voor het JO en heten Sanja
van harte welkom in ons midden!

JUSO
Bij het JUSO heeft zich ook een wijziging voorgedaan. Anne Marie Dorsman, sinds ruim twee
jaar coördinator van het JUSO, heeft moeten besluiten niet langer voor het JUSO beschikbaar te
kunnen zijn. Ook haar zijn wij heel veel dank verschuldigd.
In haar opvolging is voorzien door 2 personen, Renske Hamstra en Nancy van Moorten, beiden
hebben een kind in het JUSO. Ook hen zijn met open armen in ons bestuur ontvangen.

BESTUUR
Helaas moeten wij u ook melden dat het bestuur van onze vereniging het per half november
zonder voorzitter moet doen.
De heer René van Dijk, voorzitter sinds de ALV van september 2012, heeft om persoonlijke en
gezondheidsredenen zijn functie als bestuursvoorzitter moeten neerleggen. Wij zijn de heer
Van Dijk dank verschuldigd voor zijn inzet.
Wij zijn naarstig op zoek naar een opvolger, voorlopig nemen de overige bestuursleden zijn taken
over.

BILIOTHEEK
Onze muziekbibliotheek werd tot aan september jl gerund door Margriet Hunter en Riëtte
Eggink. Zij zorgden er geruisloos voor, dat alles wat met de bibliotheek te maken had, zonder
problemen verliep.
Beide dames hebben in de nabije toekomst andere plannen, en vooruitlopend op die plannen
hebben ze zelf een opvolg(st)er gezocht en gevonden. Al vanaf begin 2013 is Susanne Fuchs door
de beide dames ingewerkt en vanaf het eind van vorig seizoen heeft zij het zelfstandig
overgenomen.
Susanne heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de bibliotheek, hetgeen natuurlijk een
heleboel fysieke opslagruimte zal opleveren.
Evenals de bibliotheek medewerksters Margriet en Riëtte, werkt Susanne geheel zelfstandig.
Een hele geruststelling voor het bestuur!
De webmaster is bereikbaar via: webmaster@symfonieorkest-bloembollenstreek.
De Bibliothecaris is te bereiken via: bibliotheek@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
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Dansende Sint en Pieten op Sinterklaas muziekfeest

Op zaterdag 30 november organiseerde het
Symfonieorkest Bloembollenstreek een
voor deze streek uniek Sinterklaasmuziekfeest. Ruim 50 kinderen van 6 tot
ca. 14 jaar, die een muziekinstrument bespelen, kwamen vanuit alle Bollenstreek
gemeenten naar het Teylingen College in
Noordwijkerhout, bij elkaar, om met z’n
allen sinterklaasliedjes te spelen. Aan het
einde van de middag werd een Sinterklaasconcert gegeven voor een zaal vol met ouders, broertjes , zusjes en streekgenoten.
Het Sinterklaas Muziek feest is een voor de Bollenstreek uniek concept waar alle kinderen die langer
dan een jaar een instrument bespelen aan mee
konden doen. Voor veel kinderen was het voor het
eerst om in een echt orkest te spelen. Een ervaring
die ze nooit meer zullen vergeten. Dirigent Marcus
Vliegen studeerde met de kinderen waaronder ook
de leden van het JUSO (Junioren Symfonie
Orkest) in nog geen 2 uur tijd maar liefst 11 sinterklaasliedjes in.
Om 15.30 u. werd de repetitie verstoord door luid
gebonk. Het orkest zette direct ‘Sinterklaasje kom
maar binnen” in. Ja hoor, daar was hij, de goede
Sint met Slimme en Pingelpiet. Deze laatste Piet
deed zijn naam eer aan en speelde vrolijk met Melanie mee achter de piano.

Secretariaat
Marijke Vos
Beukenrode 364
2215 JT Voorhout
Tel: 0252-226472
E-mail: secretariaat@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
Website: www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
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De Pieten en Sint namen de aanwezige
instrumenten onder de loep. De Contrabas van Joost en de Trompet van Philip
mochten even voor stoomboot spelen.
Naast de vele violisten werd er ook stoer
meegespeeld door Casper op hobo en
Joep op Klarinet.
De feestelijke middag werd afgesloten met
een heus concert voor een volle zaal. De
lichten dimden en de stoomboot kwam
aan……. De vrolijke sinterklaasliedjes vulde de zaal aangevuld met de zang van het
Publiek. Het applaus na afloop gaf de kinderen een echte kick. Dat hadden ze toch
maar mooi gedaan met elkaar, echt samenspel.
Voor meer informatie en foto’s kunt u
terecht op ons web: www.symfonieorkestbloembollenstreek.nl

Onze sponsors:
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