Geachte bestuur,
Als "jong" koorlid, maar wel wat "ouder" afgelopen donderdag een bijzondere
gebeurtenis meegemaakt waar ik met heel veel plezier op terugkijk.
Een speciaal "dankjewel" voor alle energie die er door bestuur en organisatie en
dirigent in is gestoken, is volledig op zijn plaats. Het was geweldig !
Heel hartelijk dank daarvoor!
Berenda, ik kreeg 133 likes op Facebook en ben zeer dankbaar, dat ik hier aan mee heb
kunnen (en mogen) meedoen. Mijn vriendin was tot tranen toe bewogen.
Beste Berenda en andere bestuursleden,
Heel erg bedankt voor jullie enorme inzet om dit mogelijk te maken! Het was een
fantastisch concert.
Hoi Berenda,
Het was een heel mooie uitvoering, mijn familie vond het prachtig en ik heb er ook van
genoten. Maar na afloop was ik helemaal gaar en ben nu wel weer bijgekomen. Ik zag je
even druk langslopen en dat was het. De organisatie was werkelijk geweldig!
Hoi Berenda,
Je mailtje gelezen en ik moet zeggen, het was een geweldig
concert, voor mij zeker, en het kwam ook best heel erg binnen!
Een groot compliment voor jou en het bestuur, want ik snap
wel da t het een hele organisatorische klus is, en het verliep
ook allemaal prima!
Ik ben ook heel erg benieuwd naar Pieter-jan zijn commentaar!
Het was geweldig!Groetjes, goed weekend ! Tot de 12e.
Inderdaad , Berenda , het was een mooi , doorleefd concert , werkelijk alles zat erin Ook het
gefluit en gejoel na afloop was helemaal in de stijl van Pieter-Jan !
Ik heb fijn gezongen met echt heel aardige dames om mij heen
en dat is ook veel waard .
Vanmiddag was ik een beetje sjacherijnig :het beruchte "gat"?
Op dus naar de volgende happening .
En voor het Bestuur : 1000 complimenten voor de organisatie .
Met dank aan de SMC en het bestuur voor de prima organisatie.
Het was klasse, en een heel mooie avond.
Ja, Berenda, het was een heerlijke muziekavond! Het is fijn om een bijdrage te kunnen
leveren aan zo’n prachtige gebeurtenis. Ik vond het geluid van zowel de sopranen als de
alten heel bijzonder deze avond. Ik hoop dat een aantal van onze jongere dames toch bij
ons zullen blijven. Zij hadden een grote invloed op de totale klankkleur.
Ik dank jou voor alle energie die je de afgelopen tijd in ons koor hebt gestoken. Ik hoop dat

je weer nieuwe energie hebt opgedaan met dit prachtige concert.
En: wat een taaie, beste en actieve super voorzitter hebben we! Dankjewel Berenda!
Dag Berenda,
Hartelijk dank aan jullie als bestuur, de dirige
nt en alle betrokkenen voor de geweldige ervaring, welke ik heb mogen opdoen om te
kunnen meedoen aan de uitvoering van de requiem van Dvorak.
Ook voor mij persoonlijk een onvergetelijke ervaring, welke ik niet graag had willen
missen. Ook mijn meegereisde “"supporters”" hebben hun waardering uitgesproken over de
hoogstaande kwaliteit van de uitvoering.
Ik zie uit naar de uitvoering van de Matthaus-Passion in april.
Het was geweldig Berenda
Pieter-Jan is een held echt
Maar jij ook een heldin om alles zo vloeiend te laten verlopen.
Fijn weekend
Hoi Berenda,
Het was inderdaad een schitterend concert. Ik voelde de beleving van het publiek.
Wíj hebben genoten maar ook de reacties van de vrienden waren lovend! En daar gaat het
toch allemaal om, nietwaar.
Gisteravond blij te horen dat het weer wat beter gaat met je moeder.
Heerlijk dat je haar nog even bij je mag hebben.
Ik wens je een mooi weekend, nog even lekker nagenieten en óp naar de Matthäus.....
Hoi Berenda,
Bedankt voor de positieve mail die ik net ontving. Ja, het was een bijzondere avond en
een heel mooi concert !
Bedankt voor jouw inzet daarvoor !!
Ik hoop dat je ondanks de verantwoordelijke druk voor het koor en de zorgen voor en
om je moeder, toch een beetje hebt kunnen genieten gisterenavond.
Veel sterkte met alles en tot 12 december.
Hartelijke groeten,
Ha Berenda
Het was voor mij een ervaring om nooit te vergeet, dank voor al je moeite en werk. Super!!!
Het was genieten! Man en zoon vonden het prachtig!
Het is een onvergetelijke avond geworden!
Ha Berenda,

Ik moet het even kwijt. Wat een avond hebben we gehad. Ik vond het een geweldig
concert. Mijn familieleden hebben genoten.
Wat een man die Pieter Jan, hoe krijgt hij het toch maar weer voor elkaar.
Maar ik wil ook jou bedanken voor de organisatie. Alles liep vlekkeloos.
Jitske bracht ons keurig naar de Koorzaal en naar de concertzaal.
In de pauze stonden de kannen met koffie en thee klaar.
Ik geniet nog na, ik hoop jij ook.
Wat was het mooi!!genoten en ik had een super plaats!
Lieve Berenda,
Wat was het mooi! Hier een paar foto's als herinnering.
De oudste en jongste bas in de Spiegelzaal van het concertgebouw: Philip Hoogland (15) en
Henk Kooter (90)

