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Nieuws van de bestuurstafel  
 
 

De vakantie is weer voorbij, wat gaat de tijd toch 
snel. 
Uitgerust en met frisse moed gaan we aan het 
nieuwe seizoen beginnen. 
Na een korte periode van vergaderrust gaat ook 
uw bestuur weer voortvarend van start.   
Wat komt er zoal op het Deo-pad de komende tijd. 
 
Natuurlijke het “gewone” werk: weekendvieringen, 
uitvaarten etc.  

Daarnaast de bijzondere vieringen (Kerstmis en Pasen).  
Uiteraard onderzoeken we de mogelijkheden om in de toekomst speciale 
uitvoeringen te kunnen blijven geven. 
De veranderde omstandigheden ten opzichte van een 15 jaar geleden 
moeten we daarbij niet uit de weg gaan. Daar móeten we mee rekenen: 

- Het koor is wat kleiner geworden; 
- We zijn allemaal 15 jaar ouder; 
- De plannen om ons kerkgebouw aan te passen zodat deze meer 

gebruiksmogelijkheden krijgt: wat wordt daarin onze plaats; 
- De nog altijd onzekere situatie rond het voortbestaan van De 

Leuningjes; 
Al deze zaken vragen veel aandacht van het bestuur. 
In gesprek blijven met de betrokken partijen is hierbij van groot belang. 
Alleen met een goede communicatie met de belanghebbenden kunnen we 
verder komen en dingen bereiken. 
 
We vertrouwen op ieders positieve meedoen en meedenken en gaan vol 
goede moed en met enthousiasme het nieuwe seizoen in. 
 

Namens het bestuur 

Martien van Ruijven 
 

PS. 
Wilt u er rekening mee houden dat wij in oktober de 

contributie over het 2
e
 halfjaar gaan innen. 

Bij voorbaat dank. 
 

 



Lieve mensen, 
  

  
Hebben jullie ook een fijne zomerperiode achter 
de rug? Ik zeg bewust niet zomervakantie, omdat 
ik weet dat lang niet iedereen op vakantie is 
geweest of überhaupt vakantie heeft gehad. Maar 
hopelijk hebben jullie allemaal geregeld kunnen 
genieten van het mooie weer en van de relatieve rust van het niet hoeven 
repeteren, waardoor we weer opgemonterd en vol goede moed en met 
hernieuwde energie aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen! 
 
Ik denk dat we wel mogen stellen, dat we ieder jaar de zomer kunnen 
afsluiten en het nieuwe seizoen beginnen met een feestje, namelijk met het 
Bartholomeusfeest. Dit jaar was dat, vanwege het 90-jarig jubileum een 
extra groot feest, waar Pius X zijn medewerking aan heeft verleend. Het 
bleek voor Pius X helaas niet mogelijk om de Missa Festiva van 
Gretchaninov te begeleiden. Daarom heb ik die mis "gewoon" van achter 
het orgel begeleid, maar dat mag allesbehalve een bezwaar genoemd 
worden. Het is niet alleen een fantastisch stuk om te spelen, maar op deze 
manier was er ook een muzikaal rijkere schakering aan klankkleuren, 
hetgeen het feestelijke karakter van de viering alleen maar meer glans gaf. 
 
De samenwerking verliep weer fantastisch. Het overleg van tevoren met 
Peter van der Knaap verliep heel goed en hij heeft alles met Pius X in 
goede banen weten te leiden. Ook de orkestleden zelf hebben zich heel 
dienstbaar opgesteld, waarvoor ik hen vanaf deze plaats nogmaals graag 
hartelijk wil bedanken. Niet in de laatste plaats dankzij hen is het een mooie 
en sfeervolle viering geworden, een bijzonder Bartholomeusfeest waardig! 
 

En wat staat ons de komende maanden allemaal weer te wachten? 
Allereerst zal het Bartholomeuskoor zaterdag 10 september acte de 
présence geven bij de opening van de Open Monumentendag in de 
kerk. 
In het eerste weekend van oktober zal het kamerkoor in 
samenwerking met pianist Patrick Hopper een optreden verzorgen in 
Masemude. Vervolgens zal op zondag 30 oktober het kamerkoor, 
aangevuld door enkele projectleden, haar medewerking verlenen 
aan een cantatedienst in de Oude Kerk in Naaldwijk en cantate nr. 
79, "Gott der Herr is Sonn und Schild", ten gehore brengen. 
 



Door Petra Veenswijk zijn we weer uitgenodigd om op zondag 6 november, 
in het weekend na Allerzielen, een concert te komen geven in haar 
orgelserie. Dit jaar is de keuze gevallen op het Requiem van Don Lorenzo 
Perosi. De mannen van zowel Deo Sacrum Poeldijk als van Deo Sacrum 
Delft zullen met elkaar een groot mannenkoor gaan vormen om dit zo 
geliefde en majestueuze requiem ten gehore te brengen. Zet deze datum 
dus alvast in uw agenda! 
 
 
En dan nu de onthulling van waar velen van u al langere tijd erg 
nieuwsgierig naar zijn: welke mis zal dit jaar met Kerst gezongen gaan 
worden? De keuze is gevallen op de mis nr. 1 in Bes groot opus 77 van 
Johann Nepomuk Hummel. Samen met een andere suggestie, de Missa 
Solemnis van Bruckner, is deze mis ter beoordeling aan het koorbestuur 
voorgelegd. Met elkaar kwamen we tot de conclusie, dat zowel vanwege de 
sfeer alsook om praktische redenen de mis van Hummel de voorkeur had. 
 
Hummel leefde van 1778 tot 1837 en is daarmee een tijdgenoot van 
Beethoven (1770-1827). Hij gold met zijn conservatieve principes als de 
laatste vertegenwoordiger van de Klassieke stijl (Haydn en Mozart), maar 
kreeg niettemin in harmonie en klankkleur, zoals die in zijn latere werken 
voorkwam, veel navolging in de Romantische stijl van bijvoorbeeld Chopin 
en Schumann. In de tijd van Schubert was Hummel zeer populair en had 
veel invloed, niet alleen als componist, maar ook als pianist. Zijn pianospel 
werd lange tijd gezien als lichtend voorbeeld voor de virtuoze stijl. 
Johann Nepomuk gold ook als wonderkind. Op 12-jarige leeftijd al maakte 
hij een concerttournee door Europa. In Londen vond men zelfs dat men na 
Mozart tot dan toe niet meer iets vergelijkbaars gehoord had. Van zijn 
zevende tot zijn negende had hij overigens les gehad van de beroemde 
Mozart, waarna later in Wenen ook nog van andere illustere grootheden als 
Albrechtsberger, Haydn en Salieri. Opmerkelijk is dat Hummel het met 
Beethoven, zijn medeleerling bij Albrechtsberger, nooit goed kon vinden, 
reden waarom die twee wel als elkaars rivalen gezien worden. 
 
Hier is een aardige opname van die mis van Hummel te beluisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=86VywLqY0_k. 
 
Ik wens jullie allen voor de komende tijd weer veel muzikaal plezier toe! 

 

 

 Hartelijke groeten, 

 Steven 

https://www.youtube.com/watch?v=86VywLqY0_k


Kerstvoorbereidingen 2016 
 
 
 
Deze maand gaan we starten met de voorbereidingen voor de Kerst 
Hoogmis. Op het programma een nieuwe Mis de Mass in B flat major op. 
77 van  Johann Nepomuk Hummel. 
 
De werkgroep “muziek” gaat zich samen met Steven nog buigen over de 
verdere invulling van het muzikale programma.  
Gelukkig kunnen we ook weer rekenen op de vertrouwde medewerking van 
het Delphi Consort. Het is en blijft een voorrecht om op de Hoogfeesten van 
Pasen en Kerstmis te mogen werken met dit  professionele gezelschap.  
 
De Hoogmis op Kerstmorgen wordt verzorgd door het Bartholomeuskoor 
samen met het Concertkoor. Zoals inmiddels gebruikelijk zijn ook leden van 
andere koorgroepen uitgenodigd en hopen we op een flink aantal 
projectdeelnemers. 
 
Voor uw agenda en ter werving van project deelnemers treft u bijgaand het 

voorlopige repetitieschema aan. Er kunnen dus nog enkele 
aanpassingen volgen. 
We hebben voorzien in gesplitste repetities voor dames en 
heren op de dinsdagavonden om zo efficiënt mogelijk te 
kunnen repeteren. 
 

De Kerstperiode is altijd een drukke periode bij ons koor en het is passen 
en meten om in de beschikbare repetitietijd te komen tot een goed schema, 
immers, naast de Hoogmis vragen ook de Kerstnachtmis en de “gewone” 
weekendvieringen de nodige aandacht en repetitietijd. U zult begrijpen dat 
we de dinsdag- en de vrijdagavonden goed kunnen gebruiken. 
 
Heel veel plezier gewenst bij de Kerstvoorbereiding. 
 

Toos de Vreede 

 

 



Repetitie-schema 

Hoogmis van Kerstmis 2016 

 

Dag Datum Tijd Omschrijving 
 

Dinsdag 20 september 20.00 - 22.00 uur Dames 

Dinsdag 27 september 20.00 – 22.00 uur Heren 

Dinsdag  4 oktober 20.00 – 21.00 uur Dames 

Dinsdag 11 oktober 20.00 - 21.00 uur Heren 

Dinsdag 18 oktober 20.00 – 22.00 uur Dames 

Dinsdag 25 oktober 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag  1 november 20.00 – 22.00 uur Dames 

Dinsdag  8 november 20.00 - 22.00 uur Heren 

Dinsdag 15 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 22 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 
     Of Heren 

Dinsdag 29 november 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 
    Of Dames 

Dinsdag  6 december 20.00 – 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 13 december 20.00 - 22.00 uur Dames en Heren 

Dinsdag 20 december 20.00 - 21.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 23 december 20.00  - 21.00 uur Slotrepetitie  
Dames en Heren 

Zaterdag 24 december 10.00 – 13.00 uur GENERALE 
REPETITIE 

Zondag  25 december 10.30 uur HOOGMIS 

 
 
 
 
 
 

 



De toekomst van het 

Bartholomeuskoor   
 

De primaire taak van het 
Bartholomeuskoor is de muzikale verzorging van de 
wekelijkse vieringen in de Poeldijkse Bartholomeuskerk. 
In de afgelopen jaren is het aantal wekelijkse vieringen al 
verminderd en ook het gemiddelde kerkbezoek laat nog steeds een 
dalende trend zien. Bovendien loopt de gemiddelde leeftijd van de 
koorzangers en -zangeressen steeds verder op. Wat betekent dit allemaal 
voor deze koorgroep? 
 
Aan het begin van de zomervakantie is de Werkgroep Bartholomeuskoor 
samengesteld om gedurende een aantal maanden eens na te denken over 
de toekomst van het Bartholomeuskoor en een soort beleidsplan op te 
stellen. Deze werkgroep bestaat uit: Arno Eussen namens de Stichting 
Vrienden van de Zangkoren Deo Sacrum en tevens facilitator, Toos de 
Vreede namens het bestuur van de Zangkoren Deo Sacrum en de 
koorleden Caroline Dijkhoff, Trudy den Ouden, John van der Lubbe en 
ondergetekende. 
 
Op 12 juli jl. is de werkgroep voor de eerste keer bijeen geweest. Tijdens 
die bijeenkomst zijn de kansen en bedreigingen van deze koorgroep 
gedefinieerd; dit heeft vooral te maken met de ‘buitenwereld’ van het 
zangkoor. Daarnaast zijn ook de sterkten en zwaktes van de koorgroep op 
een rij gezet. Dit is meer de ‘binnenwereld’, oftewel datgene wat meer 
vanuit het Bartholomeuskoor zelf komt. 
 
Op 31 augustus jl. is de werkgroep voor de tweede keer bijeen geweest. 
Allereerst zijn toen de resultaten van de eerste bijeenkomst nog eens 
gecontroleerd en aangevuld waar nodig was. Ook zijn toen de belangrijkste 
aandachtspunten binnen de kansen, bedreigingen, sterkten en zwaktes 
benoemd. Daarna hebben we een eerste aanzet gemaakt voor de strategie 
naar de toekomst van deze koorgroep. Dit is ‘een hele reis’ waarbij o.a. 
gekeken wordt naar de doelgroepen, de toegevoegde waarden, de relaties 
van de koorgroep maar ook de hoofdactiviteiten en de kern benodigdheden. 
U kunt hopelijk begrijpen dat dit goed moet gebeuren en niet zomaar in 
enkele uren afgeraffeld mag worden. Er vinden dan ook flinke en zinvolle 
discussies plaats binnen de werkgroep. 
 



De volgende bijeenkomst van de werkgroep staat gepland voor 21 
september a.s.  
Heeft u vragen, schiet iemand van de werkgroep aan tijdens de repetities of 
de vieringen. Maar doe dit ook indien u zelf bepaalde opmerkingen of 
gedachten over die toekomst van het Bartholomeuskoor hebt. Vergeet niet 
dat wij in feite namens u in deze werkgroep zitten. In een volgend 
Contactblad leest u over het vervolg. 
 

Piet van Marrewijk 
 

 

 

 

 

Perosikoor 
  
 
Naast de verzoeken om bij een uitvaart het Requiem van Perosi te zingen 
is het Perosikoor ingepland op de avond van Allerzielen - woensdagavond 
2 november – en is het Perosikoor uitgenodigd om op zondagmiddag 6 
november mee te werken aan het concert in de Orgelconcertserie van de 
Maria van Jessekerk te Delft. Tijdens dit concert in het teken van Allerzielen 
zal het hele Requiem van Perosi gaan o.l.v. Steven van Wieren. Organiste 
is Petra Veenswijk.  
 
Wat repetities betreft hebben we in de periode daar naartoe voorlopig twee 
repetities voor het Perosikoor ingepland: 
 

- Zaterdagmiddag 8 oktober: 10.00 – 11.30 uur 
- Vrijdagavond 28 oktober: 19.30 – 22.00 uur 

 
Omdat het aantal repetities voor het Perosikoor niet zo groot is hopen we 
van harte dat de bezetting deze twee keer optimaal is. 
We kunnen dan wat puntjes op de spreekwoordelijke i zetten. 
Mogen we op ook op úw aanwezigheid rekenen.  
Hartelijk dank! 
 

Toos de Vreede 
 



Dag van de Koorzanger 2016 
 
 
Zaterdag 5 november organiseert de Westlandse Korenfederatie samen 
met Westland Cultuurweb voor de derde keer de “Dag van de Koorzanger” 
in de Kiem in ’s Gravenzande. 
 
Wat houdt dat in 
De dag van de koorzanger bestaat uit diverse workshops  
In de workshops worden specifieke thema’s of een bepaald genre koorzang 
belicht door een deskundige en enthousiaste docent. Op het programma 
staan veel en uiteenlopende workshops, te weten liedinterpretatie, 
podiumpresentatie, stemtechniek, gospel, improvisatie, musical, close 
harmony, wereldmuziek en scratch klassiek. Mogelijkheden te over om op 
speelse wijze met de vele facetten van de koorzang kennis te maken. 
Je kunt deelnemen aan twee verschillende workshops. Eén in de ochtend 
en één in de middag. In de middagsessie studeert elke workshopgroep ook 
een lied in. Aan het einde van de dag zullen we het ingestudeerde lied aan 
elkaar laten horen in de vorm van een miniconcert. 
Dit miniconcert is de feestelijke afsluiting van de dag. 
 
De workshops zijn ook bedoeld voor “ontmoeting”. Je komt vanzelfsprekend 
in contact met leden van andere koren. Door ieders enthousiasme voor de 
koorzang raak je ongetwijfeld geïnspireerd. 
Aan het einde van de dag is er gelegenheid voor een afsluitende borrel 
(eigen rekening) 
Deelname aan de dag kost € 17,50 als je bij je aanmelding vermeldt dat je 
lid bent van Deo Sacrum (anders zijn de kosten € 20,-). Dit bedrag is 
inclusief eenvoudige lunch en koffie/thee tijdens de dag. 
 
Aanmelden voor de “Dag van de Koorzanger” kan via de website van de 
Westlandse Korenfederatie: www.westlandsekorenfederatie.nl 
 
In het repetitielokaal liggen wat folders met nadere informatie over deze 
dag. Van harte aanbevolen! 
 

Toos de Vreede 

 

 

http://www.westlandsekorenfederatie.nl/


Rabobank Clubkas Campagne 

 
Evenals voorgaande jaren gaat Rabobank Westland verenigingen en 
stichtingen in de regio  sponsoren middels de Rabo Clubkas Campagne. Bij 
deze actie bepalen de leden van de bank welke clubs gesponsord worden 
en hoe hoog het sponsorbedrag is. Onze “club” doet ook mee aan deze 
sponsoractie en dat betekent….. stemmen verzamelen. Want hoe meer 
stemmen voor onze “club” des te hoger het bedrag voor onze koorkas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Rabobank Clubkas Campagne werkt als volgt: Rabobank Westland stort 
een bedrag in de pot van de campagne. Tijdens de stemperiode, van 27 
september t/m 10 oktober 2016 kunnen leden van de Rabobank via de 
virtuele stembus op hun favoriete vereniging een stem uitbrengen. 
Ieder lid mag vijf stemmen verdelen. Het bedrag in de pot wordt verdeeld 
over het totale aantal stemmen. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het 
aantal stemmen voor onze club. 
 
Wie doet mee? 
Alle leden van Rabobank Westland krijgen binnenkort een brief toegestuurd 
met daarin beschreven hoe de Clubkas Campagne werkt en op welke 
manier zij op hun favoriete club kunnen stemmen. 
Ook is er in het repetitielokaal wat promotiemateriaal aanwezig. 
U kunt er samen met vrienden en bekenden (die ook lid zijn van Rabobank 
Westland) voor zorgen dat er een flinke bijdrage vanuit de Clubkas in de 
kas van Deo Sacrum vloeit.  
Spoor vrienden en bekenden aan om twee van de vijf stemmen die zij 
mogen weggeven in elk geval aan Deo Sacrum te geven.  
 
We hopen van harte dat u veel reclame maakt voor onze club. 
Bent u geen lid van de Rabobank, natuurlijk kunt u wel reclame voor deze 
actie maken… Is iets niet duidelijk….. vraag het mij…. 
 

Toos de Vreede 



ROOSTER 
 

 
 
Donderdag  8  september 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  9  september   
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 
 
 
Zaterdag  10  september  Monumentenweekend 
 
 09.30 uur  Dames en heren Bartholomeuskoor  
   Medewerking aan opening Monumentendag in  

  de Bartholomeuskerk. 
 Vanaf 09.30 uur is er koffie.  
 De opening start om 10.00 uur. 

  
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  11  september 
 
 09.30 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering. 
 
Maandag  12  september 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  13  september    
 
 19.00 uur - Eerste Repetitie Vrouwenschola 
 
Woensdag  14  september 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 



 18.30 uur - Reünie Zomerkamp in het Repetitielokaal 
 
►►► 20.00 uur - Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale 
   (i.p.v. morgen). 
 
Donderdag  15  september 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.30 uur - Repetitie project Hoor je mij 2016 in het  
   Repetitielokaal. 
 
Vrijdag  16  september 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren  
   Bartholomeuskoor (einde 22.00 uur) 
 
     Popkoor Fine Tuning: Kampweekend 
 
Zaterdag  17  september 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   18  september 
 
   09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering Missa in C – Johann Ernst  
     Eberlin. 
     Poeldijk zingt een Gospelkoor. 
 15.45 uur - Repetitie project Hoor je mij 2016 in de Oude  
   Kerk te Naaldwijk. 
 19.00 uur - Vesperviering in de Oude Kerk m.m.v.  
   koorgroep “Hoor je mij”. 
 
Maandag  19 september 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  20  september    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola  
 20.00 uur - Repetitie Dames Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   EERSTE Repetitie Kerst Hoogmis  
   (einde 22.00 uur). 



Woensdag  21  september 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  22  september 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  23  september   
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 
   We repeteren voor de weekendvieringen 
   (einde dames 20.45 uur) 
 21.00 uur - Repetitie heren Bartholomeuskoor. 
   (We repeteren voor Refice – 23-10) 
 
Zaterdag  24  september   
 
 19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de Messe brève no.7 in C –  
   Charles Gounod. 
 
Zondag  25  september 
 
 09.30 uur - Viering met cantor 
 
Maandag  26  september 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  27  september    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   EERSTE Repetitie Kerst Hoogmis  
   (einde 22.00 uur). 
 
 



Woensdag  28  september 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  29  september 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  30  september 
 
 19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor 
   We repeteren voor de weekendvieringen 
   (einde dames 20.45 uur) 
 21.00 uur - Repetitie heren Bartholomeuskoor. 
   (We repeteren voor Refice – 23-10) 
 
Zaterdag  1  oktober 
 
   16.30 uur - Het Kinderkoor en de Pupillen zingen bij de  
     Dierenzegering in de Bartholomeuskerk, een  
     GEZINSVIERING in het teken van St.  
     Franciscus en DIERENDAG. 
     (graag om 16.45 uur aanwezig) 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   2  oktober 
 
   09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Messe Laus tibi Christe  
     van Federico Caudana. 
 
Maandag  3  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
 
 



Dinsdag  4  oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola  
 20.00 uur - Repetitie Dames Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  5  oktober 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
   Kinderkoor Vandaag mogelijk optreden in het  
   kader van Dierendag....  
 
Donderdag  6  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  7  oktober   
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.  
     We repeteren o.a. voor het weekend (20.45 u.) 
   21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor (22.00 uur) 
   (We repeteren voor Refice – 23-10) 
 
Zaterdag  8  oktober   
 
 10.00 uur - Repetitie Perosikoor (einde 11.30 uur) 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  9  oktober  Oogstdankdag 
 
   09.30 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering vanwege Oogstdankdag de  
     Franciscusmis van Frank van Nimwegen. 
 
   >>>>>  Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
     Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<< 



 
Maandag  10  oktober 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  11 oktober    
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola 
 20.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
   en Concertkoor én Projectzangers:  
   Repetitie Kerst Hoogmis (einde 22.00 uur). 
 
Woensdag  12  oktober 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en aspiranten in  
   het repetitielokaal. 
   (groep 1,2 en 3) [einde 14.00 uur] 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  13  oktober 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  14  oktober 
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.  
     We repeteren o.a. voor het weekend (20.45 u.) 
   21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor (22.00 uur) 
   (We repeteren voor Refice – 23-10) 
 
Zaterdag  15  oktober 
 
   19.00 uur - Geen Viering 
 
Zondag   16  oktober 
 
   09.30 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering 
 
     Poeldijk zingt een Gospelkoor. 
 
 



Lieve allemaal, 
 
 
Oei, was ik toch bijna vergeten m’n bijdrage in te 
leveren. Het is dat Toos me er op wees. 
Sorry Toos.  Hier komt ie alsnog. 
 
Een paar weken geleden zat ik TV te kijken Dat wil zeggen: de TV stond 
aan. Dient namelijk soms ook als schemerlamp. Zag ik ‘de opening van de 
uitmarkt in Amsterdam’ waar een professioneel  a capella koor, ‘ capella 
Amsterdam‘  genaamd een liedje stond te zingen wat wij ook wel eens 
gezongen hebben namelijk van de componist Leoš Janáček  .  
Gaaf om te horen. Zie www.capellaamsterdam.nl .  
 
Maar dat is terugkijken.  
Weer een nieuw seizoen dus we gaan weer vooruitkijken.            
Leuk, ik heb er zin in!!  
Zondagmiddag  2 oktober gaan we zingen in de Masemude in Monster. 
We zingen o.a. nocturnes van Mozart. Nocturnes (night songs) zijn 
muziekstukjes met een dromerig en romantisch karakter. Heerlijk om te 
zingen en ook te luisteren. ‘Die launige Forelle’ van Schoggl is een knipoog 
naar bekende componisten als Schubert, Mozart en Wagner.  
Grappig om te horen. 
Het concert is gratis. Kijk op de site www.demasemude.nl voor meer info. 
Verder zingen we eind oktober  een Bachcantate maar daar later meer 
over. 
 
Helaas, helaas moeten we tijdelijk 2 leden missen. Peter kan  niet meedoen 
i.v.m. met een te volle agenda.  Katrin gaat ons tijdelijk verlaten i.v.m. met 
haar gezondheid. Ze gaat er voor om zich straks weer helemaal toppie te 
voelen. Beterschap Katrin! Hopelijk zit je straks weer vol energie. 
 
Als iemand nog een bas of een tenor weet? GRAAG!!  
We zitten ietwat dun in de mannelijke stemmen. 
Voor de volgende maand wil ik de pen doorgeven aan Melisande. Succes!! 
 

Groetjes  

Mary 

 

http://www.capellaamsterdam.nl/
http://www.demasemude.nl/


Op mijn eigen zolder 
 
Zo’n drie keer per week word ik welkom geheten door de heer Jos Vranken 
als bestuurslid van de Westlandse Korenfederatie. Op mijn eigen zolder. Ik 
heb namelijk via Rob H. de cd aangeschaft van het Vier Koren Concert dat 
plaats vond op 20 mei jl. En op die cd staan zijn inleidende woorden.   Mijn 
apparatuur op zolder is verouderd. Ik kan de cd niet voor of achteruit zetten. 
Dat betekent dat ik  iedere keer weer de inleiding moet aanhoren.  Maar het 
is zo fijn strijken met die muziek op de achtergrond. De gezangen die er op 
staan zijn mij alle even lief.  De thema’s liggen in elkaars verlengde: God 
lof, aarde, natuur en vrede. Maar bijzonder in mijn nopjes ben ik toch met 
‘O Fortuna’ van C. Orff, door de gezamenlijke koren en met de muziek van  
K. Jenkins, gebracht door Kunst voor het Volk. Met name het 
indrukwekkende ‘Peace, triumphant peace’. Ja, ik weet het, de sopranen 
doen hun uiterste best, maar tijdens de uitvoering van deze muziek, waan 
ik mij onderdeel van het orkest, met mijn ‘Azur 4013’ van Philips. Mijn 
stoomstrijkijzer. Steeds, als de bekkens op elkaar hoor kletteren laat ik een 
dot stoom ontsnappen uit mijn huishoudelijk apparaat. Ik ga er helemaal in 
op. Mijn timing is intussen perfect te noemen. Ik moet natuurlijk wel iets te 
persen hebben.  Gelukkig had ik nog een serie bandplooibroeken in de kast 
hangen. Het Leger des Heils zal dus nog even moeten wachten. 
 
Ik heb met plezier deelgenomen aan de repetities voor dit ‘Vier Koren 
Concert’. En met mij vele anderen.  Ze kwamen uit Westland en van verder 
weg. Met enthousiaste gezichten kwam men binnen en na een gezamenlijk 
gezongen afsluitend stuk repetitie ging men moe, maar tevreden naar huis. 
Met ziel en zaligheid gaf men dit concert gestalte.   
Ik heb het artikel van Ben Beekman uit het vorige contactblad nog eens 
nagelezen.  Dat de opmerkingen en kritiek achteraf niet gering waren, 
volgens hem.  Hopelijk kunnen we daar in de toekomst iets mee. Met name 
de choreografie van twee heel grote koren is moeilijk. Goed dat er een 
generale repetitie aan vooraf ging, waarin nog enkele wijzigingen konden 
worden doorgevoerd. De voorbereidingsgroep hoopte dat de zangkoren 
gebruik zouden maken van de verschillende ruimten en nissen van de kerk.  
Vooropgesteld lijkt mij, dat de koorleden dan wel nog te zien zijn. Het oog 
wil ook wat. Het zingen vanaf de koorzolder valt daarbuiten. Dat is een 
vertrouwd gegeven. Ik heb de cd nog eens opgezet. Aan het eind van het 
concert hoor ik enthousiast geroep van het publiek en een geweldig 
applaus. Laten wij met de heer Vranken hopen dat deze finish de start 
wordt voor volgende gezamenlijke concerten. 

Gemma van der Sande 



Hallo allemaal,  
 
 
Hebben jullie ook een fijne zomervakantie gehad en 
zijn jullie een beetje uitgerust? 
Wat is de eerste keer repeteren dan weer wennen na een 
aantal weken geen zang. 
Op de laatste donderdag van augustus zijn wij weer van start gegaan en 
het was direct knallen geblazen. Er stonden namelijk 2 optredens op het 
programma en we hadden maar 2 repetities. 
Daarbij hebben we op de eerste repetitie ook meteen kennisgemaakt met 
onze nieuwe dirigente, Jitske Bras. Zij gaat Marlous vervangen gedurende 
haar zwangerschapsverlof (tot begin 2017). 
 
Ons eerste optreden van het nieuwe seizoen was op vrijdagmiddag 2 
september. Fine Tuning was gevraagd om bij de huwelijksviering van Marije 
Zuidgeest en Robin van Koppen te zingen. Deze viering was in het Sint 
Lambertuskerkje aan de Heenweg. Het is daar klein en knus, maar erg fijn 
zingen omdat er geen galm is. Het bruidspaar zag er fantastisch uit en was 
blij dat wij nog met zoveel leden (10) waren gekomen om de viering 
muzikaal aan te kleden.  
Marije en Robin, nogmaals gefeliciteerd en veel geluk in de toekomst. 
 
De dag erna deed Fine Tuning mee met Podium Westland. 
Op verschillende plaatsen in het centrum van Naaldwijk stonden podia 
waarop allerlei soorten optredens te zien waren van toneel tot orkest, maar 
ook dansgroepen en koren. 
Wij mochten, net als vorig jaar, weer zingen op het Wilhelminaplein. Het 
was mooi zonnig weer en we hadden een groot aantal toeschouwers. 
Omdat we met een redelijk kleine groep waren en ook nog eens met onze 
nieuwe dirigente, waar we pas 2 uurtjes mee hadden gerepeteerd, was het 
allemaal best spannend. Toch ging het optreden goed en waren we 
tevreden met het resultaat. 
 
De komende tijd gaan we alweer starten met repetities voor Kerst en jawel 
ook al voor de Westland Passion 2017! Deze zal zijn op 14 april, op Goede 
Vrijdag. Natuurlijk zijn we hiervoor nog op zoek naar projectleden, dus houd 
onze facebook pagina hierover in de gaten.  

Groetjes, 

Marlène 



Kinderkoor 
 

        
Hebben jullie het ook zo naar je zin gehad op ons  
Zomerkamp in Steensel. Het was weer helemaal super.  
Altijd weer een grote verrassing wat het thema wordt van 
ons zomerkamp. De “kleine kampcommissie”  had het thema “De 
Olympische Spelen” tot in de puntjes uitgewerkt.  
De kookstaf heeft lekker gekookt (hulde aan Guido, Marike, Suzanne en 
Sandra)   
Jullie waren allemaal heel gezellig, en ook de kampleiding was best wel 
relaxed. Het weer was fantastisch ... We hadden het echt niet beter kunnen 
treffen.  

We deden allerlei sporten en spelen.   
Lees het verslag maar van Kyra, Jurgen, Sverre, 
Yrsa en Rivka. Als  je dat leest ga je volgend jaar 
zeker (weer) mee.  
  
Lekker moe maar voldaan kwamen we op de 
vrijdagmiddag weer bij de Leuningjes aan.  
Eén of twee heerlijke lange nachten slapen en je 
bent weer helemaal bij de mensen. 
 

Vanaf deze plaats dank aan iedereen die dit zomerkamp gemaakt hebben 
tot dit grote succes. Het was  Fantastisch !!!! 
Op woensdag 14 september houden we onze Kamp-reünie in het 
Repetitielokaal. Om 18.30 uur ben je welkom.  
 
Ja, jongelui, het zomerkamp is voorbij en dat betekent dat we weer lekker 
gaan zingen met z’n allen.  
Om meer kinderen te laten weten dat zingen hartstikke leuk is hebben we 
op de scholen informatiefolders uitgedeeld in de groepen 1 tot en met 6. 
Helpen jullie ook een beetje reclame maken, want we kunnen wel wat 
versterking gebruiken bij het kinderkoor. 
 
We starten met de voorbereidingen voor ons Dierendagoptreden en voor 
Kerstmis denken we aan een Musical. Van verdere plannen horen jullie 
natuurlijk zo snel mogelijk. 
Het gaat zeker gezellig worden.  

Namens de kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 



Deo Zomerkamp 2016  
Olympische Spelen 
 
Maandag – door Yrsa 
Toen we op maandag aan kwamen, begon de leiding met een 
openingsdansje.  Bijna iedereen deed mee met het dansje, na het dansje 
gingen we naar binnen en mocht je op een ballon staan en daar zat een 
kaartje in met een naam van iemand.  Je moest met  je eigen kaartje naar 
kinderen toe lopen en kijken of je paste, want je kaartje met je naam was 
een puzzelstukje . Toen iedereen zijn groepje bij elkaar had liepen we weer 
naar buiten en mocht de leider van je groepje een balletje pakken. Daar zat 
een kaartje in met daarop een land dat land was je met je groepje.  We 
hadden de landen: Canada, Australië, Japan, Griekenland, Botswana en 
Papoea Nieuw Guinea.  
 
Daarna kreeg je te horen in welke kamer je sliep en moeste je je bed 
opmaken en daar na weer naar buiten want de fluit ging. We gingen 
knutselen. We moesten een vlag maken van ons land en een volkslied 
schrijven op de echte melodie. Bij mama mochten we ons kampshirt zelf 
bedrukken. 
 
Toen werd het eerste spel uit gelegd dat was  het makelaars spel. Bij dat 
spel moet je zo goedkoop mogelijk sporters kopen.  Als de eerste prijs was  
6 miljoen en de tweede 10 miljoen dan mag je nog voor de derde gaan en 
als dat dan 13 miljoen is dan moet je die sporter direct kopen en je mag niet 
meer terug naar de eerste die het goedkoopste was. Helaas. En wie bij 
elkaar  zo min mogelijk geld  had uitgegeven, heeft gewonnen en dat was 
het land Papoea Nieuw Guinea.  
Toen hadden we even vrije tijd totdat de fluit een keer ging toen gingen we 
eten. We aten pannenkoeken, toen we klaar waren met eten ging het snoep 
winkeltje open.  Je mocht snoep kopen maar de kinderen die op de 
middelbare school hebben gezeten moesten eerst corvee doen.  Toen het 
snoep winkeltje weer dicht was en het corvee klaar was gingen we het rode 
draad spel doen, dat was hockey met twee doelen aan een kant dat deden 
we elke dag . Dat noem je een competitie. 
Toen  was het opeens heel donker en gingen we het avondspel doen dat 
heette het smokkelspel. Daar moest je drugs naar het olympisch dorp 
smokkelen. Als je werd getikt door de douane moest je je drugs inleveren 
en kreeg je een levenskaartje terug. Als de fluit een keer ging kwam er een 
speciaal buisje in, als je die binnen in het olympisch dorp kreeg , kreeg je 
1000 punten! Toen het spel klaar was, moesten groep 3,4,5,6,7,8 naar bed 
en de anderen van de middelbare school gingen de dropping lopen. Ze 



werden ergens voor het bos gedropt en moesten ze de weg terug naar het 
kamphuis vinden. Er liep een leiding mee met een telefoon voor als ze 
verdwaald waren en ze mochten zelf een zaklamp mee nemen. Uiteindelijk 
kwamen ze aan rond twee uur daarna gingen hun ook slapen (na een 
lekkere tosti met chocomel) en was de eerste dag alweer voorbij. Het was 
een leuke dag. 
 
Dinsdag – door Rivka 
We werden om 8:00 wakker gemaakt met muziek daarna gingen we om 
8:30 ontbijten. Na het ontbijt werd er voor mij gezongen want mijn zus en ik 
werden elf jaar op kamp! We kregen ook nog een cadeautje. 
Toen we klaar waren ging groep 5,6,7 en 8 corveeën. Daarna ging het 
snoepwinkeltje open. Toen was de eerste ceremonie protocollaire waar bij 
je de punten en medailles kreeg van het makelaarsspel en het smokkel 
spel. Bij het makelaarsspel was Papoea Nieuw Guinea eerste Canada was 
tweede en Australië  was derde dus die kregen een medaille vierde was 
Botswana vijfde was Japan en zesde oftewel laatste was Griekenland. En 
bij het smokkelspel was Australië eerste Canada tweede PNG derde 
Griekenland vierde Botswana vijfde en Japan laatste.  
De leiding had een kampvergadering en de kinderen gingen spelen. Daarna 
kwam de vlaggenparade . Daarna gingen we allemaal sporten doen  de 
olympisch spelen deden we zes onder delen  ik vond “hou je vak schoon” 
het leukste. Bij hou je vak schoon lagen er sponsen in twee vakken en dan 
moest je proberen alle sponsen naar het andere vak te gooien. Ik vond het 
zo leuk omdat iedereen zonder bril zand in hun ogen kregen en degenen 
met bril niet.  
 
Na zes spelen gingen we lunchen daarna gingen we de paralympische 
spelen doen. Daarbij vond ik trefbal met je verkeerde arm het leukste. 
Daarbij moest je arm waarmee je schrijft een lintje om als een mitella, 
daarmee mocht je niet gooien en niet vangen. Yrsa trakteerde tussendoor 
op ijsjes. Daarna gingen we avond eten en zingen en had het Voortgezet 
Onderwijs corvee.  
Na het avond eten speelden we het rode draad spel: hockey . Na de 
hockey trakteerde ik iedereen op popcorn en daarna deden we het spel met 
de magische getallen. Daarbij had je 4 posten: vaantje (100 punten) , 
bronzen medaille (200 punten) , zilveren medaille (300 punten) en gouden 
medaille (400 punten) . Die moest je binnen zien te krijgen zonder getikt te 
worden, vervolgens moest je een boom kiezen (1 t/m 6) en werd er gegooid 
met een dobbelsteen. Het nummer dat gegooid werd, mocht geen punten 
inleveren. Toen de fluit ging, kwam er bij elke post een mascotte van 1000 
punten in het spel. Na het avondspel gingen we naar bed. 
 
 



Woensdag – door Kyra 
De woensdag begon vroeg voor alle sporters uit het Olympisch Dorp in 
Steensel. Na het heerlijke ontbijt en de dagelijkse huldiging gingen de 6 
landen in groepjes op pad door Brazilië.  
Onderweg kwamen we langs 5 steden en oefenden we ons volkslied voor 
de bonte avond. We begonnen vanaf Rio de Janeiro. De eerste stop was in 
Sao Paolo waar we als groep ons Portugees verbeterden, de tweede stop 
was in Iguaçu waar we aan de hand van matjes over het water heen 
moesten, de derde stop was in Brasilia waar we heel veel geld konden 
verdienen of alles kwijt raakten door een spel 'hoger/lager', we vervolgden 
onze weg naar Manaus waar we een spelletje mikado speelden, vervolgens 
kwamen we bij Fortaleza waar we binnen 5 minuten zo vaak mogelijk de 
bal over moesten gooien. Het laatste stukje speurtocht was via foto's die 
ons terug leidden naar het kamphuis. Daarna gingen we met auto's naar 
een groot meer om even af te koelen, het weer was namelijk de hele week 
heel mooi! 
We aten die avond rijst met kip en boontjes en satésaus en in de avond 
deden we het rode draad spel: hockey en daarna gingen we naar het 
casino.  
 
Je moest zo veel mogelijk geld verdienen voor je groepje. Iedereen zag er 
prachtig uit in galakleding, het licht was gedimd en we kregen een cocktail. 
Na het casino ging iedereen naar bed behalve groep 7 en hoger, wij deden 
nog een nachtspel in het bos. Onderweg moesten we 10 kokers vinden 
waarin letters verstopt waren waarmee we een woord moesten maken. 
Daarna moesten wij ook naar bed. 
 
Donderdag – door Jurgen 
Rond acht uur werden we gewekt. Daarna kregen we ontbijt. Na het ontbijt 
moesten groep 3/4/5 aan het corvee en ging de snoepwinkel voor de een 
na laatste keer open, het was al bijna uitverkocht.  
Het eerste spel van die dag was een individuele recorddag. Er waren twaalf 
onderdelen die je kon doen. Tafeltennisballetje hooghouden vond ik het 
leukst. Je had twee kansen om je eigen record te verbreken. Je mocht zelf 
wisselen tussen alle spelletjes.  
’s Morgens na het eten kwamen Etienne, Bart en Anne op bezoek, die dit 
jaar voor het eerst niet meer meegingen. Ze moesten gelijk meedoen met 
de spelletjes, maar nu als hulpleiding. Daarna moesten we het NS spel 
doen. Je moest van verschillende stations gaan reizen, maar je had maar 
weinig geld, dus je moest zwart reizen. Maar er waren ook controleurs en 
als die ons tikten, mochten we stoppen en een boete betalen, of doorreizen 
als we betaald hadden. Je kon ze ook omkopen door hen een kaartje te 
geven voor een sportwedstrijd, maar dat kon je maar een keer doen. Bart, 
Anne en Etienne waren de controleurs. 



Toen kregen we vrije tijd om ons voor te bereiden op de bonte avond. 
Daarna gingen we lekker patatjes eten met een frikandel of kroket. Als 
toetje kregen we een heerlijk ijsje van Lorenzo. Charlottes tand ging er uit 
onder het eten!  
 
Toen was de bonte avond. Ieder groepje moest zijn zelf geschreven 
volkslied zingen. Je mocht ook een eigen act opgeven en uitvoeren. We 
deden net of we in het Holland Heineken house waren. Daarna gingen de 
kleintjes naar bed en bleven de VO-ers over (+ twee kinderen) .  
Eerst gingen we helpen opruimen, maar er moesten ook nog koordjes 
gemaakt voor de medailles. We hebben geholpen met koordjes draaien en 
medailles vastmaken. De twee kinderen moesten naar bed en wij bleven 
nog helpen. Toen we klaar waren gingen de VO-ers op de jongenskamer 
weerwolven. Dat deden we tot een uur. De leiding kwam vier keer langs 
omdat we te hard lachten, maar niemand was wakker geworden (sommigen 
konden misschien niet slapen, maar dat is wat anders). Om één uur 
moesten we naar bed en gingen de meiden weer naar hun eigen kamer. 
Daarna hebben drie jongens nog een spelletje gedaan op onze telefoons 
(ahum) en daarna gingen wij ook slapen. Dat was de donderdag en een 
stukje van de vrijdagochtend, heel vroeg in de ochtend. 
 
Vrijdag-door Sverre 
Rond acht uur werden we door de muziek wakker gemaakt en  om kwart 
voor negen ging de fluit voor het ontbijt. Na het ontbijt was de finale van het  
rode draad spel: Hockey. De finale ging tussen Botswana en Japan. In de 
reguliere tijd werd het 1-1 dus toen moesten er lange afstand schoten 
worden genomen. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Botswana en wonnen ze 
goud. 
 
Na de finale van de rode draad spel gingen we lunchen. Toen iedereen 
klaar was, gingen we beginnen met het eindspel: Levend Stratego.  
Het was een Olympisch Stratego. Je had sporters die allemaal een cijfer 
hadden. Japan won het eindspel doordat zij de vlag van Canada hadden 
gepakt, hierdoor verloor Canada het spel. 
Na het eindspel werd de totaal uitslag bekend gemaakt: 

 6.Canada met 47 punten.  

 5.Griekenland met 59 punten.  

 4.Australië met 65 punten.  

 3.Papoea Nieuw Guinea met 66 punten.  

 2.Japan met 67 punten. 

 En op de eerste plek geëindigd Botswana met 70 punten. 
Ik zat in Australië met Duuk. Ik vond het kamp heel erg leuk. 
 



Na de einduitslag kwam de bus en moesten we even wachten tot we naar 
binnen mochten maar toen ging het keihard regenen en mochten we eerder 
de bus in. 
Voor ons was het ook een bijzonder kamp want mijn moeder was 25 jaar 
mee als leiding.  

 

 

 

Wat is het toch fijn,  

dat er sponsoren zijn!!! 
  

Ook dit jaar was het weer een feest op kamp voor de kookstaf. Maar dat 
komt wel, doordat we met een klein budget, prachtige, lekkere en gezonde 
maaltijden kunnen maken. En waarom lukt dat zo goed? Omdat we dankzij 
een aantal sponsoren mooie ingrediënten krijgen. Bakkerij Van den Berg 
levert brood tegen een hele mooie prijs, Kaasboer Marco van de markt van 
vrijdag schenkt alle kaas voor de hele week en Marco van Keurslagerij Van 
der Maarel maakte ook een hele mooie prijs voor ons, zodat we echt de 
lekkerste gerechten konden maken. Van Tante Jet (Mariette Koppert) 
kregen we traditiegetrouw ingemaakte tomaten, zodat we een overheerlijke 
tomatensoep hadden de eerste avond. Een enorme partij gratis verse 
groenten & fruit van een Westlandse importeur maakte het geheel 
compleet. En dat is wel echt heel belangrijk voor de kinderen en voor de 
leiding tijdens zo'n intensieve week.  

Sponsoren heel hartelijk dank en tot volgend jaar!  
 

Met hartelijke groet, de kookstaf 
 

Marike Daalman 

Sandra van der Voort 

Suzanne Schoehuijs 

Guido Schürmann 

 



Koorfamilie en tenslotte…. 
 

 
De zomervakantie is weer voorbij gevlogen….? 
Als je vóór de vakantieperiode staat denk je dat 
het een eeuwigheid gaat duren, maar voordat je 
het weet zijn de repetities alweer begonnen. 
Gelukkig maar, want we kunnen niet zonder 
elkaar, toch??? 
 
In deze koorfamilie willen we degenen 
bedanken die zo ontzettend hard gewerkt 

hebben terwijl het vakantietijd was. 
Ik denk hierbij aan de schoonmakers en schoonmaaksters van ons 
repetitielokaal. Toen we terugkwamen van 
zomerkamp viel het me direct op. Geweldig !!!  
Jullie hebben hard gewerkt.  
Alles ziet er weer spik en span uit!  
Heel erg bedankt! 
 
De kampcommissie van het kinderkoor heeft 
ook niet stil gezeten tijdens de zomervakantie. 
Natuurlijk waren de voorbereidingen al eerder 
begonnen, maar veel moet er toch geregeld 
worden wat korter voor datum. Hartelijk dank 
aan de “kleine kampcommissie”: Melisande, 
Jolanda, Eric, Laurens, Fenny, Marlène, 
Margriet en Michelle Het programma zat weer ontzettend goed in elkaar. 
Het is opnieuw een fantastische week geworden. Proficiat met zo’n 
zomerkamp! Echt een goeie reclame! 
 
Vanaf deze plaats willen we Wil Bol feliciteren met het behalen van zijn 
master archeologie aan de Universiteit van Leiden. Een knappe prestatie: 
Proficiat! 
 
In de koorvakantie bereikte ons het bericht van overlijden van Marga 
Grootscholten. Marga heeft zich, vóór haar vertrek naar Groningen, jaren 
ingezet voor het koor. Bij de afscheidsviering in de Bartholomeuskerk 
hebben veel leden en oud-leden van Deo Sacrum gezongen. We wensen 
de familie van Marga heel veel sterkte toe voor de komende tijd.  
 
 



We leven mee met onze koorleden die we om gezondheidsredenen al een 
tijdje missen. Martien van Paasen en Elly Peeters heel veel sterkte en 
beterschap gewenst. We hopen van harte dat het jullie spoedig beter gaat.  
Sterkte ook voor Koos en Riet van Leeuwen. We denken aan jullie! 
 
 
Inmiddels is het nieuwe koorseizoen weer van start gegaan. 
De eerste maanden van dit seizoen staat er alweer van alles te gebeuren 
voor de verschillende koorgroepen:  
 
Fine Tuning zong bij een huwelijk en presenteerde zich bij Open Podium in 
Naaldwijk. Het kamerkoor verzorgt begin oktober een concert in Masemude 
Monster en werkt mee aan een Cantatedienst in Naaldwijk op 30 oktober. 
De Vrouwenschola zingt komend weekend. Het Perosikoor wordt 
regelmatig gevraagd en is in Delft uitgenodigd op 6 november. 
Verder noemen we nog Open Monumentendag, gaan de Kinderen aan de 
slag voor Dierendag en gaan we voorzichtig starten met de 
Kerstvoorbereidingen....  
 
Houdt het rooster in dit contactblad dus goed in de gaten. Leg deze “bijbel” 
maar op uw nachtkastje. Dan kunt u het niet vergeten.  
 
Tenslotte graag aandacht voor de werving van nieuwe koorleden. 
Op de scholen hebben we folders uitgedeeld voor het kinderkoor maar bij  
ALLE KOORGROEPEN is er plaats voor nieuwe leden.... 
We zullen ze met open armen ontvangen .... 
Dames en heren, kinderen en jongeren…. 
Helpt u zoeken, helpt u reclame maken…??! 
De aanvang van het nieuwe seizoen is dé gelegenheid om bij ons binnen te 

stappen. 
Uw promotieactiviteiten voor de vereniging 
kunnen we heel goed gebruiken.   
VAN HARTE AANBEVOLEN !!! 
 
Ik wens u een heel fijn koorseizoen toe! 
Tot ziens maar weer! 
 

Toos de Vreede 

 

 



Onze Jarigen 

 
September 
 
 
 
     5 - Lynn Heskes  
     6 - Steef van der Wilk 
    10 - Ben Beekman 
    12 - Riet van Holstein-Vijverberg 
    16 - Ben Gardien 
     18 - Trudy den Ouden 
    18 - Niek van den Boer 
    22 - Ylette Wesstein 
    24 - Jos Oosenbrug 
    24 - Edwin van der Voort 
    27 - Gerard Enthoven 
    29 - Martien Grootscholten 
    29 - Jolanda Kemperman 

 

 

Oktober 
 
 
 
 3 - Jeanne van den Berg-Kouwenhoven    
 4 - Marlène de Vreede 
 5 - Steven van Wieren 
11 - Piet de Vreede 
13 - Wouter Bol 
13 - Sjef Noordermeer 
14 - Yeliz Kizilyel 
16 - Nic Veerkamp 
17 - Janny Dekker-van Zanten 
19 - Marcel Dekker 
  
 

 

 

 


