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Terugblik bijzonder
zangjaar 2021
Start in lockdown
We starten het zangjaar jammer genoeg in
een lange periode van lockdown ivm Corona.
We
“ontmoeten”
elkaar
op
de
dinsdagavonden via Zoom, achter onze
laptops, we moeten wat.
Op oudjaarsdag 2020 laat onze pianiste
Wijnanda ons via een mail weten dat ze “met
pijn in het hart” afscheid van ons neemt. We
begrijpen en respecteren haar keus, vinden
het ontzettend jammer. Gelukkig is onze
vertrouwde Corinne later in t jaar bereid ons
als pianiste te begeleiden, we zijn blij met
haar komst.

Verhuizing repetitielocatie
Eind mei mogen ook de koren weer
samenkomen zij het in de buitenlucht.
Inmiddels zijn we verhuisd naar een nieuwe
locatie. Na vele jaren moesten we helaas ons
vertrouwde
en
gezellige
T&O-gebouw
verlaten. Dit wordt afgebroken en vernieuwd,
daarna is er geen mogelijkheid voor koren
meer, bovenverdieping worden woningen.
We vinden een nieuwe locatie in de aula van
de Lucebertschool aan het Zakedijkje, prima
plek maar is toch wennen.
We starten daar vanaf eind mei buiten op het
schoolplein. Enkele weken later mag er
binnen gezongen worden, zo sluiten we het
seizoen toch nog optimistisch af.

Jammer genoeg laat alt Elise Verschoor
weten dat zij heeft besloten ons te gaan
verlaten, even slikken. Elise is vanaf 2000 lid
van The SSS.
De alten gaan afscheid nemen van haar en
worden bij Elise thuis uitgenodigd. We praten
gezellig na over veel jaren koorervaring in
haar mooie tuin en nemen zo warm afscheid
van haar.
Bij de start in september zijn er nog 4 leden
die ons hebben verlaten t.w. Elly en Koos de
Witte, Lee van Donge en ook voor Greet
Bolten was haar tijd gekomen afscheid van de
SSS te nemen.

Snuffelmarkt
Eind augustus kondigen we in diverse
regionale krantjes onze jaarlijkse Snuffelmarkt
aan.
Op za. 11 september is het zover, na 2 jaar
zijn we er weer. De markt wordt redelijk
bezocht met als resultaat het aardige bedrag
van ruim 500 euro.

Repeteren in Schoorl
Begin oktober gelden er lockdown-regels voor
samenzijn na 17.00u, we kunnen dus niet
meer ’s avonds zingen. Gevolg is dat er een
andere locatie gevonden moet worden, we
zingen natuurlijk in een school. Gelukkig vindt
het bestuur een zaaltje in Schoorl in De Boet,
het repetitielokaal van Muziekvereniging De
Vriendschap. Het is voor tijdelijk gebruik
prima, we zijn blij dat we zingen kunnen, de
kerstconcerten komen eraan!
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Kerstconcerten
We repeteren enthousiast ons kerstrepertoire,
2 mooie optredens staan ons te wachten. We
zijn uitgenodigd door de Bergense Harmonie
voor een gezamenlijk kersconcert in de Petrus
en Paulus kerk. Gaandeweg wordt de situatie
er niet beter op, het virus dwingt de Harmonie
het concert te cancelen, in 2022 hopen we het
alsnog te kunnen geven. Ook ons optreden in
verzorgingshuis Hoog Duinen Schoorl komt te
vervallen. Enkele dagen later volgt alweer een
totale lockdown.
25 januari 2022 kunnen we weer zingen op
onze vertrouwde dinsdagavond in de
Lucebertschool.
Het worden uitdagende tijden!! In 2023 vieren
we ons 50-jarig jubileum en… “time flies”” !!
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