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WANNEER IS DE LENTE?
Om klimatologische redenen begint de meteorologische lente op het
noordelijk halfrond op een andere datum dan op het zuidelijk halfrond.
Voor Nederland op het noordelijk halfrond begint de meteorologische
lente op 1 maart en duurt tot en met 31 mei. Op het zuidelijk halfrond is de lente daarentegen van 1
september tot en met 31 november.
In 2003 begon de lente nog op 21 maart, maar sindsdien en ook in de komende
decennia begint de astronomische lente vrijwel ieder jaar op 20 maart. Volgens de
astronomische lente eindigt de lente als de zon het hoogste aan de hemel staat,
waarna de zomer ingaat. Dit is meestal rond 21 juni op het noordelijk halfrond.
Bij het begin van de astronomische lente staat de zon precies boven de evenaar. De
astronomische seizoen indeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte
van de zon, de meteorologische heeft als uitgangspunt dat ieder seizoen drie complete kalendermaanden telt.
Door het warmere weer van de laatste jaren begint het groeiseizoen, de lente in de natuur, tegenwoordig eerder.
Wat zijn de effecten van de lente?
Het meest bekende effect van de lente is natuurlijk het feit dat de dagen langer worden ten opzichte
van de voorafgaande winter. De naam lente is dan ook afgeleid van
lang.
Daarnaast heeft de lente ook nog andere effecten zoals het zonlicht
dat sterker wordt. Dit heeft als gevolg dat de mens dopamine en serotonine aanmaakt wat enig gevoel van euforie teweeg brengt. Een negatief effect van de lente is dat de voorjaarsmoeheid optreedt.
Dit is te danken aan melatonine.
De lente heeft buiten een effect op mensen, ook een sterk effect op planten en dieren. Alle planten
beginnen na de winterslaap te groeien, oftewel als de lente begint. Hetzelfde geldt voor dieren die
na hun winterslaap uit hun schuilplaats komen en beginnen te nestelen. Trekvogels migreren naar
het noorden om de hogere temperaturen te vermijden.
Bron: KNMI

In Memoriam
Maria Maaike de Vries - Punt
Geboren 15 april 1929 - Overleden 4 maart 2018
Rie was sinds de oprichting van ons koor een heel trouw lid. Voor haar was zingen een hoofdzaak.
Dat bleek toen zij er de voorkeur aan gaf om, ondanks de moeilijke omstandigheden, toch lid te willen blijven en wat heeft zij nog genoten van de boottocht door het groene hart van Zuid Holland.
Wij wensen Huug en de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Agnes van Heek.
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MEDEDELINGEN
In 2018 verschijnen de Info’s op 17 APRIL, 19 JUNI, 28 AUGUSTUS, 23 OKTOBER
EN 18 DECEMBER. Wijzigingen voorbehouden.
heeft u een nieuwtje, een weetje, een anekdote of gewoon een leuk verhaal?
stuur dan uw kopij (liefst voorzien van foto of plaatje) naar: erica.henk@kpnmail.nl
24 april a.s. Algemene Leden Vergadering. Eerst zingen, na de pauze vergaderen.
1 mei a.s. na afloop van de repetitie: gezellig borrelen
2 juni a.s. Ser-koor gaat varen!
Nieuw leden:
Per 1 maart 2018 is Piet Horde, wonende Lorentzstraat 75, 3132 SP Vlaardingen,
tel. 010-4352062, mobiel 06-54270654 ons koor komen versterken.
Per 1 maart 2018 is Gianfranco Gallo Selva, Kruisherenstraat 42, 3078 GT Rotterdam,
tel. 010-4793196 lid geworden van ons koor.
Beiden hartelijk welkom en veel zangplezier gewenst bij ons koor.

INRUIMSCHEMA
APRIL 2018
Elly de Ruijter
Erica van der Goes
Froukje van Urk Dam
Greet van Gurp

MEI 2018

JUNI 2018

Elisabeth Velthuizen
Jaap Louwen
Joke Louwen
Wim de Schipper

Irma Loose
Herma Leonhart
Greet de Knegt

ECHTPAAR IN DE TREIN
voor Wobke

Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.
Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.
Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.
Willem Wilmink
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ZATERDAG 2 JUNI A.S. VAREN MET DE ZILVERMEEUW
08.30 u verzamelen bij De Fakkel;
08.45 u vertrek met de bus naar Drimmelen;
09.45 u inschepen aan boord van de Zilvermeeuw.
We worden ontvangen met koffie en een gebakje.
Daarnaast krijgt ieder 2 consumptiemunten voor
een drankje. Overige drankjes voor eigen rekening.
Tussen de middag staat er een heerlijke luxe
lunch voor ons klaar.
Hopelijk wordt het een schitterende zonnige dag,
waar we heerlijk op het zonneterras (met overkapping) kunnen genieten van de mooie vaartocht.
Om 15.00 u aanmeren in Drimmelen, waarna we weer met de bus naar Ridderkerk vertrekken.
De kosten bedragen voor de koorleden € 40,00 p.p. en voor uw introducé € 62,00 p.p.

GEZEGDEN
Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van de herinnering
Belangrijk hoe je iets zegt:
‘De toon maakt de muziek’
Ingezonden door Arnold

AGENDA 2018
3 mei
12 juni
28 juli
29 juli

Manon – Massenet (ballet)
Swan Lake (ballet)
André Rieu
André Rieu

De mooiste Londense opera's en avondvullende balletten van The
Royal Opera House zijn ook in Bioscoop Landvast in Alblasserdam te zien. Operaliefhebbers die niet in de gelegenheid zijn om de premièreavonden van het vermaarde
Royal Opera House in Londen bij te wonen, kunnen nu toch genieten van de scherpste regies en beste
zangprestaties. De voorstellingen worden geheel live uitgezonden vanuit Londen. Nederlands ondertiteld!

ERNST DANIEL SMID
Ernst Daniël is een programma met passie voor opera en operazangers, gepresenteerd door Ernst
Daniël Smid. Elke week staat een operazanger of -diva centraal en daarna hoort u hoogtepunten
uit de beroemdste opera'
Iedere zondagavond van 18.00 u – 20.00 op Radio 4.
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L'ELISIR D'AMORE (De Liefdesdrank) GAETANO DONIZETTI

* Bergamo 29-11-1797 † Bergamo 08-04-1848.

Inhoud:
De verlegen jonge boer Nemorimo probeert
wanhopig om het hart te winnen van de rijke
en mooie Adina, die ook het hof wordt gemaakt door de sergeant Belcore.
Verliefd en wanhopig koopt Nemorino een
liefdesdrank (in werkelijkheid een goede fles
Bordeaux) van de kwakzalver Dulcamara,
Gianetta (jonge boerin).
Als Aldina te weten komt dat Nemorimo
dienst heeft moeten nemen in het leger om de
drank te kunnen betalen, is ze zo ontroert over
zijn oprechte liefde, dat ze hem vrijkoopt.
Samen worden zij een gelukkig paar.

koopt Nemorimo de
drank van Dulcamara
(een fles Bordeaux) en is
hiermee in de wolken.
De drank werkt snel.
Adina ziet hoe Nemorino
de liefdesdrank opdrinkt.
Aangeschoten door de
drank, verliest Nemorimo zijn verlegenheid
en gelooft dat de drank zijn werk wel zal
doen.
Helaas, want Adina voelt zich gepikeerd, en
besluit nog dezelfde dag met Belcore te trouwen.

Akte I
Eerste toneel
Op het gezellige oogstfeest vertelt Nemorimo,
een jonge eenvoudige boer, dat hij verliefd is
op de mooie rijke Adina.
Adina vertelt de dorpsbewoners het oude verhaal van Tristan en Isolde en hoont de werking van de liefdesdrank waarmee Tristan de
liefde van Isolde won.
Sergeant Belcore maakt Adina op een stormachtige manier het hof, en trekt met feestelijke
marsklanken
de aandacht.
Adina is hierdoor zo gevleid en ziet
daardoor niet
de verlegen
toenaderingspogingen van Nemorino.
Eindelijk heeft hij de moed om haar zijn liefde te verklaren.
Adina vindt hem heel aardig, maar niet om
mee te trouwen. Nerimo verlaat haar mistroostig.

Akte II
Eerste toneel
Voor het huwelijksfeest worden alle voorbereidingen getroffen.
Ook Dulcamara is uitgenodigd en uit dankbaarheid zingt hij een duet met de bruid.
Het gelukkige paar gaat op weg om het contract te ondertekenen. Nemorino is wanhopig.
Om een tweede fles drank te kunnen kopen
moet hij dienst nemen in het regiment van
Belcore.
In het dorp verspreidt zich ondertussen het
bericht dat Nemorino een grote som geld
heeft geërfd waardoor hij plotseling door alle
meisjes wordt begeerd.
Adina, die het contract nog niet heeft ondertekend, hoort van Dulcamare dat Nemorino bij
hem een liefdesdrank heeft gekocht, en van
zijn bereidheid om daarvoor dienst te nemen
in het leger.
Ze is zo geroerd door zijn oprechte liefde dat
ze hem vrijkoopt.
Nerimo beseft dat Adina van hem houdt,
Eindelijk bekennen zij elkaar hun liefde. Het
gelukkige paar is samen.
Dulcamore doet goede zaken met de verkoop
van zijn elixers, die niet alleen liefde brengen
maar hem ook nog geld opleveren.

Tweede toneel
Op dat moment verschijnt Dulcamara met zijn
prachtige koets. De kwakzalver biedt medicijnen aan tegen allerlei kwalen, en voor het
liefdesverdriet van Nemorimo heeft hij een
uitstekende liefdesdrank. Van zijn laatste geld

Bron: Operaweetjes
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