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Nieuwe voorzitter
Na het aftreden van de heer Van Dijk in november 2013, moest het
bestuur op zoek naar een nieuwe (kandidaat-)voorzitter. Deze werd in
het prille begin van 2014 gevonden in de persoon van Martien Heus.
Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 12 maart jl
werd de heer Martien Heus met algemene stemmen aangenomen als
onze nieuwe voorzitter.
De overige bestuursleden zijn blij dat ze maar een heel korte tijd
voorzitterloos zijn geweest en heten hem van harte welkom in het bestuur.
Martien stelt zich verderop in deze nieuwsbrief uitgebreid aan u voor!

Programma Verenigingsconcert op 12 april a.s.
JUSO
Symphony 1 (Mahler)
In the hall of the Mountain King
Midsummer Night’s
Dream
March - Tchaikovsky
Lost
A little bit of Billie
A little bit of Steve
Deelnemers aan de Muziekinstuif van
‘s middags samen met
het JUSO en het JO
The Lion King

SOB
Konzert Ouvertüre ‘Die Hebriden’
Op. 26,
F. Mendelssohn Bartholdy

JO
Procession of the Sardar:
Ippolitov-Ivanov
Finnish Lullaby:
arr. Leroy van der Poel
Pelleas et Melisande:
Gabriel Faure
Into the storm:
Robert W. Smith

Alle orkesten

De schilderijententoonstelling Modest Moessorgsky
bewerking voor Jeugdorkesten
Promenade, Gnoom, Promenade, Het oude kasteel,
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Concert
agenda:
houdt deze
data vrij!
Verenigings
concert
12 april 2014
Bloemswaard,
Garbialaan 3,
Hillegom

SOB
10 mei 2014
De Hoeksteen
Hillegom

JO/JUSO
5 juli 2014
Locatie en programma van het slotconcert op 5 juli a.s.
wordt nog
bekend gemaakt.
In de voorverkoop,
via de site of een van
de leden altijd € 2,50
korting.

Symfonieorkest Bloembollenstreek
Nog meer nieuws van het bestuur
Bestuur zoekt nieuwe secretaris
De huidige secretaris, Marijke Vos, heeft aangegeven aan het eind van seizoen 2013-2014 te zullen stoppen met haar werkzaamheden. Natuurlijk laat ze niet direct alles vallen als er eind juli nog
geen opvolging is, maar er wordt naar gestreefd vóór de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering iemand te kunnen voordragen.
Interesse? Neem contact op met één van de bestuursleden, wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet!

*****************************************************
*************

Donateurs en vrienden
onmisbaar voor de vereniging
Sinds het seizoen 2012-2013 bestaat ‘De Club van 50’.
Dat is een groep donateurs, die € 50 of meer aan onze
vereniging doneert.
Deze groep bestaat momenteel uit 20 donateurs, daarvan
worden 17 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.
Sponsoren zijn onmisbaar voor èlke
vereniging, dus óók voor ons!
Oók sponsor worden?
Neem contact op met het secretariaat!
De bedrijven waarvan de logo’s
hiernaast zijn afgebeeld,
gingen u vóór!

De webmaster is bereikbaar via: webmaster@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
De Bibliothecaris is te bereiken via: bibliotheek@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl
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Nieuwe voorzitter stelt zichzelf voor

Mijn naam is Martien Heus; ik ben 70 jaar en woon al jaren in Noordwijkerhout. Ik ben getrouwd geweest, maar mijn vrouw is 2 jaar geleden overleden na een periode van 10 jaar opgenomen te zijn geweest in verpleeghuis Marienhaven te Warmond. Ik heb 2 kinderen van in de
40 en 8 kleinkinderen (waarvan 3 tweelingen) in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.
In mijn werkzame leven was ik eerst 10 jaar werkzaam als docent wiskunde op het College
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Door diverse fusies werd deze onderwijslocatie opgenomen als onderdeel van het Teylingen College. Van die fusieschool werd ik algemeen directeur.
De laatste 2 jaar voor mijn pensionering, werden het Teylingen College en het Fioretticollege,
die samen al onder 1 bestuur stonden, onder een eenhoofdige directie gebracht, waardoor ik
algemeen directeur werd over beide scholengemeenschappen. Na zo’n 42 jaar onderwijs ben
ik gestopt in 2007 met mijn werk en ging van mijn vrije tijd genieten.
Die tijd werd gevuld met regelmatige reizen naar diverse vakantieoorden, wat sporten en theaterbezoek. Naast het bezoeken van diverse soorten concerten, heb ik ook enige tijd getracht
wat piano te spelen. Als kind had ik wat les gehad en heb geprobeerd dit weer wat op te pakken. Dat vereist echter een behoorlijke en regelmatige oefentijd (daar kunnen de muzikanten
over meepraten !), waar ik niet altijd aan toe kwam. Het is dus niet echt wat geworden.
Ik houd van alle soorten muziek, als deze maar wel kwaliteit heeft. Alleen “house/hip-hop”muziek of heavy-metal, kan ik niet zo waarderen.
Ik hoop door mijn voorzitterschap een steentje te kunnen bijdragen om samen met u allen het
SOB verder uit te bouwen tot een toonaangevende muziekvereniging. Een vereniging van 3
orkesten, waar het prettig is om in harmonie met elkaar muziek te maken en aan het spel plezier te beleven.
In de verwachting van een prettige samenwerking,
Martien Heus

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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