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    Nieuwsbrief mei 2013 

Algemeen nieuws 

     
    Lustrumjaar 

 

Dit jaar viert Stichting Chaja haar eerste lustrum en doet dit door het organiseren van het project          

“Voel je goed!”  

 

Uniek zangevenement met Ernst Daniël Smid en Jan Kortie  

 

OSS, mei 2013 - Op donderdag 30 mei organiseert Stichting Chaja in het kader 

van het Week van Amateurkunst het zangevenement “Zing, voel je goed”. Op 

die dag geven operazanger Ernst Daniël Smid en stembevrijder Jan Kortie, 

masterclasses in zang en stemexpressie.  Maar liefst 250 personen mogen 

hieraan deelnemen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kaarten kosten slechts 15 

euro, inclusief koffie, thee en een maaltijd. Dit is o.a. mogelijk dankzij Stichting Roparun, 

Stichting Kanker in Beeld en Kunstbalie. 

      Iedereen die tot de doelgroep behoord en van zingen houdt, kan meedoen met het evenement ‘Zing,   

      voel je goed’. De masterclasses met Jan Kortie en Ernst Daniël Smid starten om 13.00 uur.  

      ’s Avonds om 19.30 uur zal hiervan een korte presentatie voor publiek te zien zijn in de Rabozaal  

      van Theater De Lievekamp in Oss. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Chaja,    

      stichtingchaja@live.nl. Kijk voor meer informatie over het programma op de website:  

      www.stichtingchaja.nl.  

 

 

      Andere lustrumactiviteiten  

 

      In september wordt er een Master Kook-evenement en in november een symposium georganiseerd.  

      In de volgende nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen evenals op onze website. Diverse    

werkgroepen zijn druk met het organiseren van deze “voel je goed” evenementen. 
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       Op 19 maart heeft Ernst Veen, voormalig directeur van de Nieuwe kerk en de Hermitage een    

       indrukwekkende lezing gegeven. Zie https://vimeo.com/63434615 

       Dhr. Veen heeft de kunstenaars van K26 uit genodigd om aan een samenwerkingsproject met  

       Stichting Chaja mee te doen. Inmiddels hebben 8 kunstenaars hun medewerking toegezegd. 
        

       Promotiefilm 

 

       Filmclub Oase uit Oss is een promotiefilmpje aan het maken van Stichting Chaja.  www.videocluboase.nl  
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      Stichting Chaja op Facebook 

 

      Sinds 16 januari is ook Stichting Chaja actief op Facebook. Wordt vrienden! 

      facebook.com/StichtingChaja   

    

           

Stichting Chaja aanwezig op diverse beurzen  

 

Internationale Vrouwendag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de viering van Internationale Vrouwendag op 10 maart hadden we samen met 7 

enthousiaste vrijwilligers informatie gegeven over Stichting Chaja.  

 

      Landelijke KWF dag 2013 

      'In beweging' was het thema van de Landelijke KWF dag 2013 op 20 april. Honderden vrijwilligers  

      kwamen bijeen in Papendal en volgden daar onder andere sportclinics: golfen, Nordic Walking en  

voetballen. Ook binnen werden er diverse activiteiten georganiseerd. Van het oosterse Akido-  

management tot een kennismaking met www.kanker.nl, het nieuwe platform voor kankerpatiënten.  

Stichting Chaja en Stichting Kanker in Beeld waren aanwezig met een informatiestand. 

 

      Zingen voor je leven koor Chaja                 

Bloembollen 

 

In het najaar hebben we vele zakjes bloembollen verkocht als sponsoring voor ons koor. Ze staan 

momenteel prachtig te bloeien. Met dank aan Stichting Kanker in Beeld, en de gulle donatie van 

Dutch Garden World B.V. uit Lisse.  
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Zin(g)gevingsweek in Frankrijk 

 

      Van 17 tot en met 25 mei 2013 organiseert Zingen voor je Leven Frankrijk een zangweek in de     
Franse Ardèche. 2 koorleden van Koor Chaja gaan dit meemaken en wij wensen hen een bijzondere 

goede week toe. www.zingenvoorjeleveninfrankrijk.nl  

 

 

Optreden 

 

Op 23 mei verzorgt Koor Chaja samen met andere koorleden van koren Zingen voor je Leven  

een optreden tijdens de opening van het Alexander Monroziekenhuis in Bilthoven.  

 

 

      Repetities Groene Engel - Kruisstraat 15 - Oss 

Op de volgende vrijdagen repeteert koor Chaja in theaterzaal van de Groene Engel van 09.30 –   

12.00. 

Vrijdag 17 mei, 30 mei het Zangevenement, 14 juni verdere data zullen via de website en een 

volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

 

Voor koffie / thee wordt gezorgd in het restaurant de Groene Engel 

Het koor wordt regelmatig uitgenodigd om bij speciale gelegenheden te komen zingen. Ervaring is 

niet nodig, plezier staat voorop.  Lidmaatschap halfjaarlijks € 55,00. U bent altijd welkom een keer 

vrijblijvend mee te komen zingen.  

Aanmelden vooraf bij Marleen van den Berg telefoon 0412 – 631963 / 06-39507185 

 

 

Meditatief dansen 

 

Meditatief dansen in de Volks universiteit - Kruisstraat  94 -  Oss 

We dansen in het Yogalokaal in de Volks universiteit op zaterdagen van 9.30 uur tot 11.30 uur, 

op de volgende datum: 18 mei 

Kosten: € 10.00 per keer 

Opgeven kan via stichtingchaja@live.nl  

 

Kookworkshops    

 

Geslaagde Paas kookworkshop  

Op woensdag 13 maart werd in landwinkel Spierings 

aan de Oijenseweg 284 in Oss 

een Paas Tapas kookworkshop gehouden.  

De deelnemers en koks hadden een 

“verrukkelijke”avond!! 

Wij bedanken bij deze onze koks Annie van Erp en 

Peggy Mulderij die zich belangeloos hebben ingezet op 

hun vrije avond, landwinkel Spierings die hun ruimte 

kosteloos beschikbaar heeft gesteld en natuurlijk de 

goede gevers van de benodigde ingrediënten zoals 

Vishandel Venrooy’s Vis. 

U kunt zich nu alvast aanmelden voor de 

eerstvolgende workshop en komt dan op de 

wachtlijst. Men wordt in volgorde van aanmelding 

geplaatst. Houdt de website van Chaja in de gaten voor een volgende datum. 
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        Verwerkingskunst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Schilderworkshop 

 

Op  zondag 3 februari 2013 bood Anna’s Wens de mogelijkheid om zonder kosten deel te nemen aan 

een workshop schilderend verwerken in Atelier de Driepoot, Haagpoort 63, in Oss. 

www.dedriepoot.nl  

 

 

      Negen deelnemers beleefden ‘Dag zonder Zorgen’ bij Ans Markus op 20 januari 

 

Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen van 2012 liep Laura van den Berg € 1428,45 bij elkaar   

voor een project van de Stichting Chaja.  Met de opbrengst van  sponsorproject kon zij  

mensen die in de afgelopen jaren met kanker zijn geconfronteerd een workshop aanbieden bij de 

Amsterdamse kunstenares Ans Markus, een ‘Dag Zonder Zorgen’. 
“De Osse Elly van der Kroef was een van die deelnemers. Zij kreeg via haar fysiotherapeut Gerda Jochemsen de 
vraag of zij aan een workshop bij Ans Markus mee zou willen doen. : “Ik was direct enthousiast. Het  afgelopen 
anderhalf jaar ben ik zo druk bezig geweest met ziek zijn dat dat ik nauwelijks aan mezelf toekwam. Ik heb  wel 
eens zelf een kwast in mijn handen gehad en eigenlijk kwam de vraag precies op het goede moment. We hebben 
daar in Amsterdam op het Prinseneiland achter het Centraal Station een geweldige dag gehad. Na haar inleiding 
vroeg Patricia ons een voorstelling te maken wat we wilden gaan schilderen en daarna kwam Ans.  Ze liet ons  
haar  atelier met  schilderijen zien en vertelde haar eigen levensverhaal. Ans is zo warm en hartelijk, ze begeleidt je 
zonder opdringerig te zijn, geeft praktische aanwijzingen en legt uit hoe je met zes primaire kleuren prachtig kunt 
schilderen. We hebben allemaal heel fijn gewerkt, maar daarnaast was het ook nog eens gezellig, we hebben 
ervaringen uitgewisseld, heel veel gelachen en genoten van de high tea die Laura samen met  haar moeder 
Marleen  en Marlies van der Wouw van Chaja voor ons hadden bereid. Een dag om nooit te vergeten!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze schilderijen zijn zo indrukwekkend dat er kaarten van zijn gemaakt!  

Klein formaat 1€ en groot 2 € Bestellen via stichtingchaja@live.nl  
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      Het bestuur van Stichting Chaja bedankt alle donatie gevers, dankzij deze donaties is het mogelijk    

      dat we activiteiten kunnen organiseren. Soms zijn het echte surprises zoals een mevrouw die op  

      haar verjaardag ipv cadeau ’s een donatie gevraagd heeft tbv Stichting Chaja. 

 

Nieuwsbrief 

 

De nieuwsbrief in december 2012 was een eerste stap naar het professionaliseren van de 

nieuwsbrief; ook Chaja wil graag met haar tijd meegaan en u op een aantrekkelijk manier op de 

hoogte blijven houden van haar activiteiten. De december nieuwsbrief was gemaakt door Pieta 

Besseling maar helaas heeft ze hiermee moeten stoppen ivm met haar gezondheid. Pieta dank je 

wel en wij wensen je veel sterkte toe in de huidige situatie. 

 

Kijk ook eens op de website van Stichting Chaja (www.stichtingchaja.nl) of www.kankerinbeeld.nl 

voor nog meer nieuws over creatieve activiteiten. 

 

 

Afmelden nieuwsbrief 

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen stuurt u dan een mailtje naar stichtingchaja@live.nl   

Wij zorgen er dan voor dat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt. 
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