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TERUGBLIK OP ROTJEKOOR 15 JUNI 2019
Het is alweer even geleden dat we hebben deelgenomen aan
Rotjekoor in Rotterdam.
We verzamelden ons in de Laurenskerk en de opkomst was zoals
gewoonlijk weer als vanouds. Iedereen was weer keurig op tijd.
Om 13.00 u was daar ons eerste optreden. Door de begeleiding
van Ardjoena Soerjadi op de piano en onze dirigent Robert Kops,
ging het ook deze keer weer goed.
Na ons optreden bleven sommige leden nog genieten van optredens van andere koren in de Laurenskerk.
Om 15.00 u werden wij verwacht in de hal van het Stadhuis.
Ons optreden viel erg in de smaak en een aantal bezoekers maakten complimenten. Zelfs de dame
die het op- en afgaan van de koorleden regelde was erg onder de indruk!!
Daarna konden we genieten van andere koren op diverse locaties. Een succesvolle dag!
Anneke Ouwerkerk

MEDEDELINGEN
In 2019 verschijnt de INFO op 19 NOVEMBER en in 2020 op 21 JANUARI.
Wijzigingen voorbehouden.
De Grote Clubactie is weer gestart. Loten à € 3,00 per stuk.
De opening van het Cultureel Seizoen is zaterdag 28 september a.s. van 11.00 u /16.00 u.
in het Gemeentehuis van Ridderkerk. Het Ser-koor is daar ook vertegenwoordigd!
Koorrepetities: alle dinsdagen.
Extra repetities:
Vrijdag 27 september a.s. om 19.45 u. (met solisten); Vrijdag 4 oktober a.s. om 19.45 u.
Zaterdag 12 oktober a.s. om 11.30 u in de Levensbron.
Kleding: (’s avonds)
Dames: zwart (rok of broek), zwarte panty, zwarte schoenen, zalmkleurige corsage.
Heren: zwart met zwarte strik en zwarte pochet, zwarte schoenen, overhemd met blinde
sluiting.
Agnes
Na diverse medische onderzoeken zijn er o.a. een MRI scan en een PET scan gemaakt
waarbij bleek dat de derde lendenwervel is aangetast.
Na een punctie uit de wervel volgde de diagnose: Non-hodgkin lymfoom (agressieve type)
dus leukemie. Gunstige bijkomstigheid: het is goed behandelbaar en er is een grote kans op
genezing. Op dinsdag 3 september jl. is de eerste chemokuur gestart. Het is heel belangrijk
dat Agnes geen infecties en vervelende virussen oploopt gedurende deze looptijd. Als je op
visite wilt komen, eerst met Dick/Agnes bellen en niet komen als je zelf ziek bent, dit om
besmetting te voorkomen. Een kaart naar Agnes sturen kan natuurlijk altijd naar haar huisadres.
Toos Sterk is verhuisd naar Beiersestraat 36, 2983 SG Ridderkerk. Haar vaste telefoonnummer blijft hetzelfde. Het mobiele nummer is 06-20774237.
Helaas heeft Ria Zijlstra per 1 augustus 2019 wegens gezondheidsredenen haar lidmaatschap op moeten zeggen.
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INRUIMSCHEMA
SEPTEMBER 2019
Nel Hartman
Toos Sterk
Carla Kunst

OKTOBER 2019
Erica van der Goes
Greet van Gurp
Froukje van Urk Dam
Elly de Ruijter

NOVEMBER 2019
Wim de Schipper
Elisabeth Velthuizen
Jaap Louwen
Joke Louwen

IMPASSE
De man was moe, hij zag het leven niet meer zitten,
Hij zag zichzelf alleen maar zitten op zijn stoel.
Hij had geen kracht meer om z’n tuintje om te spitten
En kreeg een grenzeloos, vereenzaamd, leeg gevoel.
Toen heeft hij heel lang aan zijn kamerraam gezeten,
Alsof hij wachtte op een teken, een geluid
van buitenaf dat hem weer nieuwe kracht zou geven,
Maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit.
Zo heeft hij héél lang aan dat stille raam gezeten,
De tuin werd groen, grijs en toen weer groen,
Totdat godzijdank hij tenslotte heeft begrepen
Dat er geen teken kwam….dat hij het zelf moest doen.
Bron: onbekend

Ingezonden door Riet Roggeveen

MISVERSTAND!
Een klein misverstand tijdens een rondleiding door het centrum.
Het was een van die dagen dat het weer nogal onbestendig was.
Een Belgische groep dames was op bezoek in Rotterdam en
wilde graag een rondleiding.
Tijdens de rondleiding moesten we regelmatig vluchten in
een winkel of café om aan de stortregen te ontkomen. Daardoor liep de rondleiding vertraging op.
Toch stond de groep erop om de wandeling af te maken.
Na verloop van tijd merkte ik dat er steeds dames achterbleven.
De groep wachtte tot ze er weer bij waren en ik vroeg: "Dames, zeg het maar eerlijk, zijn jullie het
zat?" Daarop kwam een verontwaardigd antwoord. "Zat? Nee hoor, in geen geval, we hebben nog
geen druppel op!
Bron: Mary Onderdijk
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TELEFOONCIRKEL S.E.R.-KOOR
NOG EVEN DIT:
In het bijzonder bij het overlijden van koorleden en in de winterperiode (bij slecht, glad, weer) is
het zeer belangrijk dat alle leden zo snel mogelijk worden gebeld.
De telefooncirkel wordt nooit voor niets opgestart!
Uw naam staat gesorteerd op stemsoort en op alfabet.
Echtparen zijn bij elkaar gevoegd om verwarring te voorkomen en dan wordt u ook niet 2 keer gebeld.
Wilt u eventuele wijzigingen/fouten – schriftelijk – doorgeven aan de secretaris.
WERKWIJZE:
1. De telefooncirkel wordt door het bestuur, in feite de voorzitter, opgestart.
2. Wanneer u wordt gebeld, wordt van u verwacht dat u zo snel mogelijk de persoon die onder uw naam staat belt.
3. Is deze persoon niet thuis dan belt u direct de daaronder vermelde persoon, zodat de cirkel kan
doorgaan.
4. De persoon die niet thuis was wordt door u op een later tijdstip gebeld.
5. De op een na laatste vermelde persoon van iedere groep belt de als laatste (tevens eerste) persoon. Hierdoor kan worden gecontroleerd of de cirkel is “rond” gegaan.
6. Iedere verantwoordelijke voor een cirkel belt de voorzitter dat zijn/haar cirkel “rond” gebeld is.
Het bestuur van het Algemeen Gemengd S.E.R.-Koor.

DE LANGSTE ROLTRAPPEN VAN EUROPA
De roltrappen van de Maastunnel waren bij de bouw in 1941 de langste van Europa en zijn geleverd
door een bedrijf, genaamd Flohr in Berlijn, dat in feite nog steeds bestaat, maar onder een andere
naam, namelijk OTIS.
In deze tijd zeer bekend als liftenfabrikant. De acht roltrappen in de Maastunnel doen ruim 75 jaar
lang hun werk.
Toch is het geen peulenschil om die loodzware houten trappen continu aan het rollen te houden. In
de machinekamers onder de trappen, onttrokken aan het oog van de reizigers, werken de monteurs
keihard om de boel aan de praat te houden of te krijgen.
Er zijn op dit moment vier roltrappen in restauratie, twee
op Noord en twee op Zuid’.
Aan bijna elk onderdeel dat de monteurs onder handen
hebben, mankeert wel iets.
Een hoofdas waar een breuk in zit of een naaf die gescheurd is.
Na zo veel jaar is dat natuurlijk niet vreemd, maar wel
heel lastig en tijdrovend. De roltrappen zijn uniek en veel
onderdelen zijn niet meer op de markt verkrijgbaar.
Omdat de Maastunnel een rijksmonument is, mogen kapotte onderdelen niet zomaar worden vervangen door andere materialen.
Neem bijvoorbeeld de bakelieten wieltjes. Die zijn aan vervanging toe, omdat de oude wielen versleten zijn en niet meer voldoen. Er zijn maar heel weinig bedrijven die nog bakeliet produceren.
Ze worden nu in België gemaakt.
Als de wieltjes worden vervangen, wordt de trap stil gezet.
Gedurende de restauratie lopen reizigers dus regelmatig tegen stilstaande roltrappen aan.
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GIUSEPPE VERDI - MACBETH
* (09)10-10-1813 Le Roncole † 27-01-1901 Milaan (Busseto)
Libretto van Francesco Maria Piave en Andrea Maffei, naar de tragedie Macbeth van
Shakespeare en Schillers.
Akte I
Macbeth en Banquo twee generaals van Koning
Duncan zijn op weg naar huis na een gewonnen
gevecht tegen de vijand.
Zij ontmoeten de heksen, (vertegenwoordigd door
drie groepen van zes zangers), die Macbeth voorspellen dat hij Koning van Schotland zal worden,
en Banquo de vader van de toekomstige Koningen. Als de heksen verdwenen zijn komen boodschappers aan Macbeth melden dat Cawdor is
geëxecuteerd als een verrader en dat hij in Thane's
plaats benoemd is.
Macbeth en Banquo zijn verbijsterd dat een deel
van de voorspelling van de heksen zo snel is uitgekomen. In het kasteel van Cawdor leest Lady
Macbeth het verslag van haar echtgenoot over de
voorspellingen van de heksen. Een dienaar meldt
de komst aan van Macbeth en van Koning Duncan. Wanneer haar echtgenoot verschijnt, sterkt zij
hem in zijn plan om de troon te veroveren.
Zij is ervan overtuigd dat hij haar hulp nodig zal
hebben. Koning Duncan en zijn zoon Malcolm
blijven logeren en worden door hun gastheer naar
hun kamers begeleid. Bij het luiden van de klok
gaat Macbeth de kamer van de Koning binnen.
Lady Macbeth haalt haar twijfelende echtgenoot
over om Koning Duncan te vermoorden om zo de
weg naar de troon vrij te maken. Macbeth is hevig
ontsteld over zijn misdaad, maar Lady Macbeth
pakt de dolk en legt het bebloede moordwapen
terug bij het lijk. Zij zal ervoor zorgen dat de
wachters beschuldigd zullen worden.
Akte II
Macbeth, nu Koning van Schotland, heeft een
bezwaard geweten, maar Lady Macbeth spreekt
hem moed in.
Omdat Banquo teveel weet besluiten zij dat hij uit
de weg geruimd moet worden, samen met zijn
zoon Fleance.
In een bos bij het kasteel van Macbeth uit Banquo
zijn bange vermoeden dat hij vermoord zal worden in zijn. De huurmoordenaars brengen Banquo
om het leven, maar zijn zoon weet te ontkomen.
Tijdens een feestmaal onderhoudt Macbeth zich
met zijn edelen. Lady Macbeth zingt een drinklied
voor de gasten. Macbeth ziet Banquo's geest verschijnen en plaats nemen op de stoel die voor hem
bestemd was. Het feestmaal eindigt in wanorde.
Macbeth besluit opnieuw de schikgodinnen te
raadplegen.

Akte III
In hun hol zitten de heksen rondom hun magische
kookpot. Macbeth zoekt hen op en vraagt wat er
met hem zal gebeuren. Zij waarschuwen hem op
zijn hoede te zijn voor Macduff, maar zeggen dat
hij niet gedood kan worden door een persoon die
uit de schoot van een vrouw is gekomen.
De heksen roepen diverse geestverschijningen op,
als laatste een processie van acht Koningen die
allemaal het uiterlijk van Banquo hebben. Macbeth is bang en wil ze te lijf gaan maar valt bewusteloos neer.
Lady Macbeth verschijnt en zij besluiten tot de
moord op Macduff en zijn hele familie.
Akte IV
In het grensgebied van Schotland klagen de vluchtelingen van Macbeth's tirannieke bewind over
hun verbanning. Onder hen bevindt zich Macduff
die treurt over het uitmoorden van zijn familie.
Malcolm arriveert aan het hoofd van een Engels
leger en beveelt zijn manschappen takken van de
bomen te snijden om zich daarmee te camoufleren.
Zo marcheren zij samen met Macduff naar het
kasteel in Dunsinane. In het kasteel houden een
dokter en een hofdame de wacht buiten de kamer
van Lady Macbeth.
Zij is aan het slaapwandelen en voert opnieuw de
scène op van de moord op Duncan. Zij kan geen
rust vinden en gaat onder zoveel kwellingen gebukt, waardoor zij sterft.
In een ander gedeelte van het kasteel put Macbeth
troost uit de voorspellingen van de heksen. Hij
hoort dat Lady Macbeth dood is, maar hij is onbewogen en komt pas tot actie als de soldaten
oprukken naar het kasteel.
Op het slagveld ontmoeten Macbeth en Macduff
elkaar. Triomfantelijk vertelt hij dat de heksen
hem hebben voorspeld dat hij niet gedood kan
worden door een man geboren uit een vrouw. De
Engelsen rukken op en Macbeth wordt gedood
door Macduff, die niet door een vrouw werd gebaard, maar met de keizersnede ter wereld kwam.
Na een koor van vrouwen dat weeklaagt over de
bloedschande eindigt de opera met de acclamatie
van Macolm tot koning.
Bron: Operaweetjes
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