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Nieuws van de bestuurstafel  
 

 
Beste mensen, 
 
Vanuit het bestuur wil ik iedereen een 
liefdevol 2017 wensen. 
In december heeft het Kamerkoor voor de 
3e keer s'avonds op verpleegafdelingen in 
het HagaZiekenhuis gezongen. Vanuit mijn 
functie begeleid ik de koren die komen, in 
december zijn dat er 3 geweest. Ons koor 
zong Christmas Carols, a capella, bij de 
huiskamers van de afdeling. De luisteraars 
zijn patiënten en hun familie, nooit meer dan 

ongeveer 8 per afdeling, vaak minder. Buiten de mensen die in de kamers 
blijven luisteren en wij niet zien. Wat er gebeurt: een glimlach, zachtjes 
meezingen, tot rust komen en emoties. Zowel blijdschap als verdriet, wat 
mooi is en mag. Emoties zijn een mooi compliment bij je optreden. Vanuit 
wetenschappelijk onderzoek weten we dat muziek tijdens een operatie leidt 
tot minder angst en pijn erna. Wij als zangers weten dat intuïtief al langer, 
maar het is nu bewezen. Bij luisteren naar muziek vindt er een enorme 
stimulatie van je brein plaats, allerlei netwerken worden actief. Als je zelf 
muziek maakt is dat nog sterker, het is een "full body workout" voor je 
hersenen. Dat hebben we in de afgelopen maand dus samen gedaan! 
Tijdens alle repetities, de grote en kleinere vieringen en optredens. Voor 
onszelf, maar ook voor vele luisteraars in de kerk of op allerlei andere 
plaatsen waar we gezongen hebben, tot en met de Jumbo toe. Dat we daar 
ook gulle giften voor krijgen, geeft blijk dat de luisteraar er ook van geniet. 
Onze hersenen zijn in topconditie op dit moment, dat zit wel goed.  
Over zitten gesproken, daarover is een ander onderzoeksresultaat relevant. 
Ons lichaam reageert niet alleen op activiteit maar ook op inactiviteit. Met 
zitten sus je je biologische systeem in slaap. De maat voor bewegen is het 
aantal " MET" (metabolische equivalent van een taak).  Eerder was het 
advies om 2 keer per dag een half uur intensief te sporten, 7 dagen per 
week, dan kom je aan de gewenste MET tijd, nl. 500. Echter, minder dan de 
helft van de Nederlanders haalt die norm. We hoeven bijna nergens meer 
voor te bewegen of kunnen moeilijk tot een nieuw patroon komen. Maar 
gelukkig, nu blijkt dat we deze norm op veel eenvoudiger wijze kunnen 
behalen. Gedurende de gehele week kun je MET bij elkaar sprokkelen door 
te bewegen. Een ding is essentieel: het bewegen moet in plaats komen van 
zitten. Schattingen geven nu aan dat het belangrijk is om elk half uur even 



actief te worden. Onze spieren worden belast, wat positief is voor 
bloedvaten en insuline- huishouding. De echte winst zit natuurlijk in het feit 
dat het risico op vroegtijdig overlijden bij regelmatig bewegen met 14% 
daalt. We willen allemaal gezond oud worden. Hoe gemakkelijk wordt dat 
voor ons koorzangers! Want wij kunnen gedurende de repetities, vieringen 
en uitvoeringen minimaal elk half uur even gaan staan en onze MET tijd 
springt omhoog. Daarmee komt ons lichaam dus ook in een veel betere 
conditie. Terwijl we onze hobby uitoefenen, hoe fijn is dat! Daarom wens ik 
u zeker ook een gezond 2017 toe. 
 
 

Mede namens het bestuur 

Andrea van den Berg 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lieve mensen 
 
 
De verschillende koorgroepen hebben 
zich de laatste maanden van 2016 van 
hun beste kant laten zien. 
Hierover leest u ook in de bijdragen van 
anderen in dit blad. 
Ik wil me daarom beperken tot een korte 
terugblik op Kerstmis. 
Tijdens de Kerstnachtmis zongen we dit jaar weer boven bij het orgel. Ik 
vind dat een Kerstnachtmis een feestelijker karakter krijgt als gebruik wordt 
gemaakt van het grote orgel. We waren er namelijk helaas niet in geslaagd 
om voor de Kerstnachtmis een organist te vinden. Vandaar dat we ons 
genoodzaakt zagen om uiteindelijk toch weer boven te zingen. 
Er werd goed gezongen tijdens de overigens goed bezochte viering. 
 
En dan natuurlijk de Hoogmis op Kerstmorgen... 
We hebben een hele nieuwe mis ingestudeerd. Die was lang niet makkelijk, 
maar we kunnen vaststellen dat deze vrolijke mis van Hummel een 
waardige uitvoering heeft gekregen. 
Ook de motetten - dit jaar was gekozen voor allemaal bekend repertoire 
vanwege de benodigde repetitietijd voor Hummel - kregen een frisse 
(Shepherd’s Pipe Carol) en mooie uitvoering.  
Ondanks het feit dat er nogal wat zieken en half zieken waren rond de 
Kerstdagen kunnen we bogen op een sfeervolle en feestelijke Hoogmis! 
Fijn ook dat we op het Hoogfeest van Driekoningen de mis nogmaals 
gedeeltelijk hebben kunnen uitvoeren. 
Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor zijn of haar inzet. De 
Kersttijd is allereerst hopelijk voor velen van jullie een fijne, vreugdevolle en 
hoopvolle tijd, maar in allerlei opzichten toch ook altijd weer een drukke en 
hectische tijd. Daarom is het zo fijn en mooi om te zien, dat jullie 
desondanks weer een paar stappen extra hebben willen doen om alle 
vieringen sfeervol te kunnen opluisteren met onze koormuziek! 
  
Kijken we vast wat vooruit naar 2017: 
  
De verschillende koorgroepen hebben weer aardig wat muzikale activiteiten 
op het programma staan. 
Zo maken we deze week een start met het ‘nieuwe’ Concertkoor Westland. 
De voorbereidingen voor de Westland Proms in oktober zijn hiermee 
begonnen. 
  



De Vrouwenschola heeft zich het afgelopen jaar meerdere malen van haar 
goede kant laten horen en daarmee gaan we uiteraard door. 
De eerste viering voor hen is op zondag 19 februari..., verder natuurlijk als 
de mis van Palestrina wordt gezongen in de Vasten (op 12 maart). 
  
Met het Perosikoor zullen we ook weer een aantal keren gaan repeteren. 
De planning laten we jullie zo snel mogelijk weten. 
  
Met het kamerkoor gaan we een programma doen met als thema “Ik hou 
van Holland”. Het programma wordt nog samengesteld.  
  
Het Bartholomeuskoor staat uiteraard regelmatig "opgesteld" in de 
weekendvieringen. Ook alleen de heren gaan weer samenwerken met de 
heren van Deo Sacrum uit Delft. De Grote Loots staat gepland op 19 
februari in Delft en op 26 februari in Poeldijk. 
Uiteraard schaven we het bestaande repertoire steeds bij, maar gaan we 
ook op zoek naar nieuw repertoire afgestemd op de mogelijkheden van de 
koorgroep. Op deze manier blijft het voor alle deelnemers aantrekkelijk. En 
nogmaals, heb je suggesties, laat het weten. Dan kunnen we kijken of het 
geschikt is. 
 
Bovendien, wat zou het geweldig zijn om wat nieuwe en graag ook jongere 
mensen binnen te kunnen halen... 
Deze oproep geldt overigens voor alle koorgroepen! Nieuwe zangers en 
zangeressen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons. Het is 
niet alleen heel gezellig, maar zingen is ook zo gezond en heerlijk om te 
doen. Als je eenmaal geproefd hebt van zingen in een koor, wil je nooit 
meer weg! Het geeft zoveel energie! 
 
Tenslotte neem ik deze gelegenheid te baat om iedereen nogmaals, 
tezamen met diegenen ik nog niet bereikt heb, ook langs deze weg een 
zalig nieuwjaar te wensen. U allen veel geluk en voorspoed in een 
verlichtend, verrijkend en muzikaal inspirerend 2017 toegewenst! Laten we 
er met z’n allen in ieder geval in muzikaal opzicht weer een mooi jaar van 
maken! 

Veel zangplezier toegewenst in 2017! 

 
Hartelijke groeten, 

Steven van Wieren 



Kerstmis 2016 een terugblik 
 
 

Met tevredenheid kunnen kijken we terug op de 
kerstactiviteiten 2016. 
     
Het Kamerkoor gaf in totaal vijf Kerstoptredens 
Allereerst hadden zij hun eigen Kerstconcert in 
de Uniekerk in ’s Gravenzande. Een nieuwe 
locatie die zeer goed bevallen is. Het publiek, in 
grote getalen aanwezig, was enthousiast over 
deze middag en zo ook de koorleden en de 
dirigent. Zeker voor herhaling vatbaar. De 
donderdag erna was het kamerkoor uitgenodigd 

om de Kerstmaaltijd voor alleenstaanden in de 
Uniekerk te komen opluisteren. De muzikale bijdrage van het kamerkoor 
werd erg gewaardeerd en de leden werden zeer gastvrij ontvangen. 
Op dezelfde avond zongen zij op verschillende afdelingen in het HAGA-
ziekenhuis (locatie Leyweg) hun Kerstrepertoire. Dit tot grote vreugde van 
de patiënten én van het personeel. 
De koorleden zelf vonden het mooi om dit te mogen doen.  
Op zondag werkte het kamerkoor mee aan de Kerstviering van de KBO in 
de aula van het ISW aan de Margrietlaan. Bestuur en leden van de KBO 
waren erg enthousiast over de medewerking van het kamerkoor. Zij hebben 
er van genoten. Op 2

e
 Kerstdag tenslotte, zong Couleur Vocale tijdens de 

Oecumenische viering in de NH Kerk aan de Fonteinstraat. 
 
Jammer genoeg kon een optreden van het Kinderkoor op de afdeling 
kleinschalig wonen in de Terwebloem als aanloop naar de Kerstdagen niet 
doorgaan vanwege de uitbraak van een viris. Jammer voor de kinderen, 
maar vooral jammer voor de mensen. We hopen van harte op een 
herkansing. 
De Kerstmusical van het kinderkoor was een groot succes. Dat heeft u vast 
al vernomen. 
Tijdens de Gezinsviering op Kerstavond hebben de kinderen van het 
School Kerst Koor uit volle borst gezongen voor een volle kerk. Natuurlijk 
hopen we dat er wat zangtalent bij het kinderkoor langskomt om te zingen 
de komende weken. 
 
Fine Tuning verzorgde hun eigen jongerenviering op Kerstavond en zij 
waren te horen op twee zaterdagochtenden in De Jumbo in Poeldijk. Dat is 
nog eens leuk boodschappen doen! 
 



Het Bartholomeuskoor zong tijdens de nachtmis. Een feestelijke viering die 
mede dankzij de goede koorbezetting muzikaal goed verzorgd werd. Er 
werd heel geconcentreerd gewerkt en dat komt de kwaliteit zeker ten 
goede.  
    
Hoogtepunt van het Muzikale Kerstfeest was de Hoogmis op Kerstmorgen 
door het Bartholomeuskoor, het Concertkoor, de Vrouwenschola en de 
Projectdeelnemers. 
Dankzij de medewerking van het Delphi Consort en Wim van Herk aan het 
orgel kreeg de nieuwe Mis in Bes groot van Hummel een mooi uitvoering.  
De motetten waren allen “oude bekenden”.  
Dirigent, koor en orkest ..... ze waren allen goed in vorm. 
Bij elkaar wederom een feestelijk geheel in een volle Bartholomeuskerk. 
 
Als afsluiting van 2016 zong het Bartholomeuskoor de Oudjaarsviering.  
Met Patrick Hopper aan het orgel werd dit een mooie afsluiting van het jaar.  
 

Toos de Vreede 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Het is nu 30 december 2016. Dit wordt mijn laatste serieuze 
activiteit van dit oude jaar. De Kerst en de jaarwisseling liggen weer achter 
ons. De kerstloterij is voor mij ook weer gedaan. Helaas is de opbrengst 
niet boven die van vorig jaar uitgekomen. Dit jaar hebben we met zijn allen 
2.729 loten  aan de man/vrouw gebracht met een totaal opbrengst van € 
5.458,= Vorig jaar 2.783 loten met een opbrengst van € 5.566,=.  Ook dit 
jaar viel mij weer op, hoe serieus veel  koorleden met de verkoop zijn 
omgegaan. Opvallend is, dat er door meer leden is deelgenomen en er 
minder leden hun loten zonder verkoop bij mij hebben ingeleverd.  
 
Ondergetekende was op de  trekking bij de notaris op vrijdag  in 
koorkleding  en waar Cees Arkesteijn  de notaris melde, dat de reden 
daarvoor  mijn verjaardag was. Waarop de reactie van notaris Michels was, 
dat hier champagne  bij hoorde, die vervolgens werd ingeschonken. Na de 
trekking ben ik direct vertrokken naar Delft, waar ik zou meedoen met het 
optreden van de Westlandse koorvereniging Musica. Mijn vrouw, die mij bij 
de lotenverdeling  reeds geholpen had, heeft  met Martien van Ruyven 
uitgezocht, wie de winnende loten verkocht hadden. Deze verkopers zijn 
later door Martien gebeld en uitgenodigd naar de prijsuitreiking  op 
zaterdagmorgen te komen. Zaterdagmorgen zijn op enkele waardebonnen 
na alle  prijzen overhandigd.  
 
Helaas stel ik weer vast, dat de jongere koorleden van Fine Tuning  en het 
Kamerkoor minder actief zijn geweest met de lotenverkoop.  Het Kinderkoor 
gaat  er meer zin in krijgen en hebben ook loten extra verkocht. De oudere 
garde zet de verkoop serieus door, waardoor de iets mindere opbrengst is 
te verklaren. Dit jaar hebben we, zoals vorig jaar reeds werd gedaan, 
vastgelegd welke straten door actieve leden werden gelopen. Dit is dit jaar 
opnieuw uitgevoerd, door de dames van de commissie bartholomeuskoor:  
Andrea, Caroline en Monique.  Ik wil voorstellen voor de volgende loterij 
een overzicht samen te stellen waarin we vastleggen welke straten positief 
op de loterij reageren en welke straten  we de volgende keer  beter kunnen 
overslaan. Al met al kunnen we  toch terugzien op een geslaagde  
kerstloterij 2016, de financiën  kunnen we voor het koor weer goed  
gebruiken.  Een oproep aan de jongere leden zich te realiseren, dat zonder  
financiële  middelen  de toekomstige uitgaven niet mogelijk zijn. Anders 
gezegd we zouden de inkomsten niet meer kunnen missen.  Rest mij de 
topverkopers  te bedanken voor hun inzet, bij de dames  Ine Vranken met   



150 loten en bij de heren Martien van Paasen met  150 verkochte loten. 
Beide hebben inmiddels een  blijk van waardering in de vorm van een fles 
wijn van ons ontvangen.  We hebben dit jaar geen   melding gekregen van 
loten die zijn zoekgeraakt enz. We hanteren de regel, dat alleen verkochte 
loten aan de trekking meedoen, zodat dit ook geen probleem zou zijn.  Tot 
slot bedank ik alle leden, die actief hebben meegedaan aan de kerstloterij 
van 2016. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Namens de  Commissie 
Bartholomeuskoor 

                                              

Aad  van 

Nierop 
 

 
 
 



Lieve Couleur 

Vocaaltjes,  
 
 
 
Allereerst de beste wensen voor 2017! Na een welverdiende vakantie gaan 
we aanstaande donderdag weer starten met repeteren. We gaan een actief 
seizoen tegemoet. In april doen we een programma met als thema: “Ik hou 
van Holland”. Wat dat inhoudt, gaat u nog wel merken...misschien gaan we 
wel massaal aan de smartlap…of gaan we de Hollandse klompen die in het 
repetitielokaal liggen, weer eens gebruiken…ik zou zeggen…hou ons in de 
gaten! 
 
We hebben een drukke maand december achter de rug, waarin we op 
verschillende plaatsen Kerstcarols gezongen hebben. Als eerste ons 
kerstconcert in de Uniekerk in s’ Gravenzande. Een hele leuke en sfeervolle 
plek. We hebben goed gezongen daar en iedereen kwam direct in de 
kerststemming. Ook de fluitiste, Nicolien van Deursen, had een leuke 
aanvulling op het programma. Er was verrassend veel publiek! Daarna in 
het Hagaziekenhuis. Al een paar jaar gaan we de afdelingen af om de 
patiënten te verwennen met wat liederen. Een soort ‘roept u maar’, Steven 
roept een nummer en wij zingen het wel. Na een paar rondes werden we 
heerlijk verwend door Andrea met koffie/chocolademelk en kerstbrood. 
Leuk en dankbaar om te doen. En de patiënten kunnen het wel waarderen. 
Erna hebben we met zijn allen nog gezellig geborreld in Madestein. Want 
ja, de kelen moeten wel gesmeerd. 
Daarna naar de KBO, om de jaarlijkse kerstviering op te luisteren. Deze 
keer geleid door het damesteam, Toos en ondergetekende deed wat 
pianobegeleiding. Ook daar zat de kerststemming er weer goed in. Ronald 
Dits heeft altijd een goed verhaal en ook Leny van Leeuwen had een 
verhaal waarin de kerstgedachte goed tot uitdrukking kwam. En we werden 
weer verwend met allerlei lekkers… 
Tot slot, we wisten niet van ophouden dit jaar, nog eens kerstcarols zingen 
in de hervormde kerk op tweede kerstdag. Ook weer een fijne bijeenkomst.  
 
Maar nu, beste leden, gaat het Carolboek weer een jaartje de kast in. We 
zijn er wel even klaar mee! 
We gaan ons op de Hollandse liederen en componisten storten! Daar 
kunnen we zeker nog wat tenoren en bassen bij gebruiken, want dit 
weekend gaf Sylvain te kennen een tijdje niet mee te kunnen zingen. Erg 
jammer en we zullen hem ontzettend missen. Sylvain, erg bedankt voor al 
je inzet en we hopen dat je in de toekomst weer eens zult aanhaken.  



Maar beste mensen, als u nog een goed zingende tenor weet….Niek moet 
anders helemaal alleen tenor één en twee zingen en dat wordt wel lastig.  
Veel zangplezier de komende tijd! 
 

Groetjes  

Melisande 
 
NB.  ..... Ik geef de pen door aan…Renate! 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROOSTER 
 

 
 
Donderdag  12  januari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  13  januari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einde 22.00 uur)  
     We repeteren o.a. voor het weekend. 
   
Zaterdag  14  januari 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  15  januari 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Missa Festiva van  
     A. Gretchaninoff vanwege het 60-jarig  
     huwelijksfeest van Kees en Lenie van  
     Marrewijk-Barendse.  
 
Maandag  16  januari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  17  januari     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Sopranen en Bassen Concertkoor  
   voor Westland Proms  
 
Woensdag  18  januari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 



Donderdag  19  januari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  20  januari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einde 22.00 uur)  
     We repeteren o.a. voor het weekend. 
   
Zaterdag  21  januari 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  22  januari 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Gerardusmis van  
     Ben van Oosten. 
 
Maandag  23  januari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  24  januari     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Alten en Tenoren Concertkoor  
   voor Westland Proms  
 
Woensdag  25  januari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  26  januari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
 



Vrijdag  27  januari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einde 22.00 uur)  
     We repeteren o.a. voor het weekend. 
   
Zaterdag  28  januari 
 
   19.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering de Franciscusmis van  
     Frank van Nimwegen. 
 
Zondag  29  januari 
 
   11.00 uur - Viering met cantor 
 
Maandag  30  januari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  31  januari      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Sopranen en Bassen Concertkoor  
   voor Westland Proms.  
 
Woensdag  1  februari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  2  februari   
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  3  februari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einde 22.00 uur)  
     We repeteren voor o.a. het weekend. 
 22.00 uur - Maandborrel in het repetitielokaal.  



Zaterdag  4   februari 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  5  februari 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
   tijdens de viering de  de Messe brève no.7 in C  
   van Charles Gounod. 
 
Maandag  6  februari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  7  februari     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Alten en Tenoren Concertkoor  
   voor Westland Proms  
 
Woensdag  8  februari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  9  februari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  10  februari   
 
   19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor  
     (einde 20.45 uur)  
     We repeteren voor het weekend. 
 21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor.  
   We repeteren voor de Grote Loots.  
 
Zaterdag  11  februari 
 
 19.00 uur - Vormsel viering in onze kerk. De New Sound  
   Singers uit Honselersdijk verzorgen de muziek. 



Zondag  12  februari 
 
   11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering  
 
Maandag  13  februari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  14  februari      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Sopranen, Alten, Tenoren en  
   Bassen Concertkoor voor Westland Proms  
 
Woensdag  15  februari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  16  februari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  17  februari   
 
   19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
     (einden 22.00 uur)  
     We repeteren voor de Grote Loots  
     Waarschijnlijk in Delft in de Maria van  
     Jessekerk.  
 
Zaterdag  18   februari 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
 
 
 
 
 



Zondag  19  februari 
 
 10.30 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen samen met  
   het herenkoor van Deo Sacrum uit Delft de   
   Missa in honorem St. Mariae Magdalenae van  
   Philip Loots tijdens de viering in de Maria van  
   Jessekerk in Delft.  
   Organist: Petra Veenswijk.  
   Dirigent: Steven van Wieren. 
 
   11.00 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering in  
     de Bartholomeuskerk 
    
   >>>>>  Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
     Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<< 
 
Maandag  20  februari 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  21  februari     
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Sopranen, Alten, Tenoren en  
   Bassen Concertkoor voor Westland Proms  
 
Woensdag  22  februari 
 
 13.30 uur - Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
 
 16.00 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (vanaf groep 4 – einde 17.00 uur) 
 
Donderdag  23  februari 
 
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  24  februari   
 
   19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor  
     (einden 22.00 uur)  
     We repeteren voor de Grote Loots. 
   



 
Zaterdag  25  februari 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  26  februari 
 
 11.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen samen met  
   het herenkoor van Deo Sacrum uit Delft de   
   Missa in honorem St. Mariae Magdalenae van  
   Philip Loots tijdens de viering. 
   Organist: Petra Veenswijk 
   Dirigent: Steven van Wieren 
 
 
 
 

Uitslag Kerstloterij Stichting Vrienden  
van Deo Sacrum. 16 december 2016 

 
 
 

Hoofdprijs: reischeque Lotnummer      
               1996 

1
e
 prijs:   reischeque 0729 

2
e
 prijs:   Kerstpakket 2465 

3
e
 prijs:   Kerstpakket 0690 

4
e
 prijs:   12 flessen wijn 3607 

5
e
 prijs:   Kersttaart 3569 

6
e
 prijs:   kersttaart 0376 

7
e
 prijs:   kersttaart 2352 

8
e
 prijs:   kersttaart 0690 

9
e
 prijs:   kersttaart 1929 

10
e
 prijs: Kerstbonbons 3534 

11
e
 prijs: Kerstbonbons 0251 

12
e
 prijs: Kerstbonbons 2589 

13
e
 prijs: Kerstbonbons 3332 

14
e
 prijs: Kerstbonbons 3251 

 
 
De prijswinnaars zijn op de hoogte gesteld en hebben hun prijs inmiddels in 
ontvangst genomen. 



Hartelijk dank 

 
“Twee vieringen die aan mij  goede herinneringen voor mijn leven zijn “  
Een woord van dank aan het Perosikoor , de solisten en Jos Vranken  die 
de uitvaart mis van mijn Riet op ’n warme en passende manier hebben 
verzorgd . 
De reacties naar ons uitgesproken waren ontroerend en respectvol wat 
voor mij persoonlijk ook steun en kracht gaf. 
 
Vooral ook de Avondwake verzorgd door Ben Gardien en Toos de Vreede 
hebben aan de overvolle kerk veel emotie en medeleven gegeven en zeker 
het Pie Jesu was ontroerend gezongen door  Elly Peeters- Heuchemer 
Verder ieder die aandacht gegeven heeft aan het overlijden van Riet 
danken wij voor hun medeleven 
 

Koos van Leeuwen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een vergissing mijnerzijds werd bovenstaand bericht niet opgenomen 
in het vorige nummer van ons Contactblad. 
Mijn excuses daarvoor! 

Met vriendelijke groet 
Toos de Vreede 

 

 



Hi Fine-Tuners! 
 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat is natuurlijk 
altijd even een moment om achterom te kijken, vooruit te 
kijken en goede voornemens te beginnen voor komend 
jaar. Dus dat ga ik in dit stukje dan natuurlijk ook uiteraard even doen… 
 
Als ik begin met het achterom kijken, kan ik zeggen dat we een gezellige 
decembermaand hebben gehad. We hebben lekker gezongen in de Jumbo 
en mensen zelfs tijdens het boodschappen doen een heerlijk kerst-gevoel 
bezorgd. Omdat het zo een succes was de eerste keer, zijn we zelfs nog 
een tweede keer terug gegaan en hebben we een groot deel van ons kerst-
repertoire kunnen zingen! Naast deze mini-optredens hebben we uiteraard 
ook weer gezongen op kerstavond, want dat blijft toch wel een traditie die 
wij graag in stand houden. Gelukkig wilden Alex en Sylvain met ons 
meezingen voor de mannenpartij, waardoor we ook tijdens deze viering 
weer goed van ons hebben laten horen (al heb ik het Lied van de Stal toch 
wel een beetje gemist….) 
 
Dan het vooruit kijken, want we zijn weer aan een nieuw jaar begonnen en 
de eerste repetitie is zelfs al achter de rug. 12 Januari nemen we afscheid 
van Jitske, met wie we het afgelopen half jaar hebben gerepeteerd. Ik denk 
dat de tips die ze ons heeft gegeven al heel wat verschil hebben gemaakt, 
nu moeten we ze natuurlijk ook blijven volhouden en tijdens de liedjes 
blijven babbelen, tekenfilmstemmetjes opzetten en spelen alsof we sterven 
(om maar een paar tips te noemen)! Tijdens deze laatste repetitie zullen we 
alle ingestudeerde liedjes van de Passion nog eens herhalen, omdat 19 
Januari Marloes weer terugkomt van zwangerschapsverlof en wij vol aan de 
slag gaan met de Passion.  
 
Het wordt weer een paar maanden flink repeteren en hard aan de bak, 
maar ik weet zeker dat we met Pasen weer iets moois neer gaan zetten. 
Omdat we nu écht gaan beginnen, is dit de laatste kans voor mensen om 
met dit project aan te haken en mee te zingen op Goede Vrijdag. Dus ben 
je tussen de 20 en 40 en lijkt het je leuk om aan dit project mee te doen? 
Laat het ons vooral weten en kom op een donderdag in januari gewoon 
eens kijken of je het wat vindt (we repeteren om 20.00 in de Pastorie bij de 
Bartholomeuskerk in Poeldijk).  
Dan het laatste puntje: goede voornemens! Het is 2017 en we kunnen weer 
met een frisse start beginnen. Laten we beginnen met een makkelijke en er 
met zijn allen voor zorgen dat de groep zo gezellig blijft als die op dit 
moment is, want tijdens de repetities moet er natuurlijk ook veel gelachen 



worden  Dan een iets lastigere en dat is de aanwezigheid tijdens de 
repetities. Er blijven avonden waarop we met écht wel heel weinig mensen 
staan en waardoor het voor zowel de dirigent als de zangers die er wel zijn, 
best even slikken is aan het begin van de repetitie.. Dus wil ik jullie allemaal 
vragen om je best te doen om er zoveel mogelijk repetities te zijn. Iedereen 
heeft wel eens een keer dat je niet kunt en dat is te begrijpen, maar 
uiteindelijk zitten we allemaal bij het koor omdat we zingen leuk vinden, dus 
probeer dat dan ook zo vaak mogelijk te doen! Hoe vaker je op de repetitie 
bent, hoe leuker het voor iedereen wordt en hoe beter we ook met zijn allen 
worden! 
 
In ieder geval hoop ik dat we een ontzettend leuk jaar met zijn allen 
tegemoet gaan en er een knallend, spetterend en gezellig 2017 van maken! 
 
Groetjes,  
 

Margriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderkoor, Pupillen 

en Aspiranten 
 
Wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen weken 
met het kinderkoor. Onze actie: Redt het Sinterklaaslied 
was weer een heel groot succes. Het was steeds een gezellige drukte in 
het repetitielokaal bij het oefenen op de woensdagmiddag. De twee 
uitvoeringen van de Sinterklaasmusical waren erg leuk. Voor deze 
gelegenheid was de aula van het ISW aan de Margrietlaan wederom 
omgebouwd tot een heus theater. Hoewel het toch altijd een beetje 
spannend is om op een groot podium te staan was toch bijna iedereen erbij. 
Na afloop was er voor iedereen die heeft mee geoefend een heus Pieten-
Zang-Diploma en wat lekkers natuurlijk vanwege de geleverde 
inspanningen. 
Gelukkig mochten we onze Sintliederen nogmaals laten horen en wel in de 
Terwebloem. We zongen daar tijdens de Sinterklaasmiddag in de 
recreatiezaal. De mensen vonden het erg leuk en hadden door onze komst 
en ons gezang een heel gezellige middag en wij vonden het erg leuk om te 
doen. 
 
Inmiddels waren we ook al volop begonnen met de voorbereidingen voor de 
Kerstmusical “De Kleine Herder”. Een aantal nieuwe liederen werden 
ingestudeerd en de rollen verdeeld. Dat is altijd spannend, want niet voor 
iedereen is er een rol met tekst. Dat levert soms teleurstelling op, maar 
gelukkig was bijna iedereen uiteindelijk blij met het eindresultaat. 
Je bent dan ook niet minder belangrijk als je geen rol hebt. Het zingen is 
erg belangrijk en ook dan moet je natuurlijk weten waar je moet staan en 
wat je moet doen. 
Het eindresultaat was super.  
De bezoekers waren verbaasd over onze voorstelling. We kregen dan ook 
heel veel complimenten.  
De kinderkoorcommissie (Ylette, Fenny, Marike, Rita en ik) heeft heel wat 
uurtjes aan de voorbereidingen besteed. Bijzonder was de medewerking 
van Kyra en Joan. Zij hebben de engelendans helemaal in elkaar gezet en 
met de kinderen ingestudeerd. Fantastisch dames. Erg geslaagd. Hopelijk 
hebben jullie het ook erg leuk gevonden om dit te doen. 
Dank aan Steven die de pianobegeleidingen voor zijn rekening nam tijdens 
de musical. 
Speciale dank een Richard Zwinkels en Laurens Bol. Wat hadden jullie het 
weer fantastisch voor elkaar met licht en geluid. Wij dames zijn behoorlijk à 
technisch. Kunnen van alles bedenken maar uitwerken: ho maar! Wat is het 



dan fijn als je blind kan vertrouwen op jullie steun, hulp en meedenken. 
Geweldig!!! Nogmaals BEDANKT!!! 
 
Ook op Tweede Kerstdag tijdens het Kindje Wiegen is de Kleine Herder 
nogmaals opgevoerd. Nu met liederen die door de allerkleinsten gezongen 
konden worden. Ook dat was heel erg geslaagd. Samen met juffrouw Ylette 
hebben jullie de liedjes gezongen en ook dat ging hartstikke goed. We 
hopen dan ook dat er na de kerstvakantie heel veel kinderen blijven zingen 
bij juffrouw Ylette op de woensdagmiddag om 13.30 uur. 

 
Het School-Kerst-Koor zong samen met het 
kinderkoor tijdens de Gezinsviering op Kerstavond. 
Dit was een groot succes. Melisande begeleidde ons 
op de piano en dat is ook altijd een feestje.  
Bedankt Melisande! 
Maar liefst 35 kinderen stonden er op het podium 
voorin de kerk.  
Hartstikke leuk !!!! En wat hebben jullie gezongen 
zeg....heel goed!!! Ik ben super trots !!!. We hebben 

lekker veel complimentjes gekregen. Fijn toch?! 
 
Twee keer ben ik op de scholen langs geweest om de kerstliederen uit de 
Gezinsviering te oefenen. De Generale Repetitie in de kerk beloofde al veel 
goeds en op Kerstavond was iedereen super in vorm. 
Naast onze koorkinderen zijn er in Poeldijk nog heel veel kinderen die heel 
goed kunnen zingen. En naar die kinderen zijn we op zoek. 
 
We hopen dat er kinderen bij het Kerstkoor en bij de Musical waren, die het 
zó leuk vonden om te zingen dat zij het kinderkoor komen versterken. 
Maken jullie op school nog een beetje veel reclame....  
 
We hebben leuke plannen met het kinderkoor en daar kunnen nog meer 
kinderen aan meedoen. 
Kinderen vanaf groep 4 oefenen elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur in het repetitielokaal van het koor in de Leuningjes. 
 
Ook voor de kinderen van groep 1-2-3 is er de mogelijkheid om te zingen. 
Ik schreef dat net al. Zij oefenen elke woensdagmiddag met juffrouw Ylette 
van 13.30 tot 14.00 uur in het repetitielokaal. 
 
Inmiddels gaan we weer flink door met oefenen. Want, willen we een beetje 
goed worden, moeten we natuurlijk wel serieus aan de slag. 
 
Ik geloof dat ik voor dit moment alles verteld heb.  



Oh nee toch niet..... 
Omdat iedereen zijn zomervakantie al heel vroeg plant, is het voor jullie 
belangrijk om te weten wanneer het zomerkamp gehouden gaat worden. 
We gaan, net als altijd, in de laatste week van de zomervakantie, dus van 
maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus... 
Noteer dus maar vast, dan kunnen de andere vakanties er vóór gepland 
worden. 
 
Ik wens jullie en jullie ouders een heel mooi en gezond 2017 toe.... 
We zien elkaar weer op de woensdagmiddag. Gezellig! 
 
Groetjes... 

Toos de Vreede 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Club van 100 
 
 
 

 
De ‘Club van 100’ heeft als doel de 
klassieke concerten in Westland, 

verzorgd door de 
Zangkoren Deo Sacrum, 

te ondersteunen. 
 
Dankzij een bijdrage van € 100 per jaar 
stellen leden van de Club van 100  
Deo Sacrum in staat om in de toekomst 
klassieke grotere uitvoeringen te blijven 
geven. 
 
Wilt ú, of weet u iemand die wil, dat ‘de 
klassieken’ blijven klinken in Westland... 
 
Wordt lid van de Club van 100 
 

Voor nadere info: 
zangkoren@deosacrum 



Koorfamilie en tenslotte…. 
 

 

 
Met tevredenheid kunnen we terugkijken op de 
voorbije periode. We hebben heel drukke weken 
achter de rug  
 
Dank aan u als zanger of zangeres (koorlid of 
projectzanger) die, als het nodig was, een stapje 
harder heeft gelopen dan rechtuit. Dank aan de 

begeleiders.... Steven van Wieren bij de Musical van 
de de kinderen, Melisande Schürmann bij de Gezinsviering, Leon en Susan 
Endhoven bij de Jongerenviering, het Delphi Consort en Wim van Herk bij 
de Hoogmis. Melisande bij het Kindje Wiegen en Patrick Hopper op 
Oudjaarsavond. Dank ook aan onze dirigent Steven van Wieren die alles in 
goede banen wist te leiden. 
De uitvoering van de Mis van Hummel mag toch wel als hoogtepunt worden 
beschouwd. En wat was het leuk om op de zondag van Driekoningen een 
groot deel van de Mis nogmaals te kunnen zingen. 
 
Jammer genoeg moesten we tijdens de feestdagen toch ook koorleden 
missen. Jeanne van den Berg en Toos van Zeijl konden jammer genieg niet 
van de partij zijn. Verder waren er aardig wat mensen die last hadden van 
griep en verkoudheid. 
We hebben jullie gemist. 
Ook hebben we Jos Vranken gemist. Zijn voornemen was om tijdens de 
viering van Oudjaar orgel te spelen maar een flinke viris-infectie liet hem 
het bed houden. Zelfs een paar nachtjes ziekenhuis. Jos ik hoop van harte 
dat het weer wat beter gaat. Goed uitzieken en hopelijk een volgende keer 
beter. 
 
In deze koorfamilie willen we ook nog twee feestelijke gebeurtenissen 
melden.  
Lies en Hans Macco vieren deze maand in kleine kring hun 40-jarig 
huwelijksfeest. Van harte proficiat en nog veel gezonde én muzikale jaren 
gewenst. 
Op Zondag 15 januari vieren we het 60 jarig huwelijksfeest van Kees en 
Lenie van Marrewijk-Barendse. Lenie is lid van verdienste van ons koor. 
We gaan er tijdens de zondagviering een feestje van maken. Vanaf deze 
plaats Van harte geluk gewenst en we wensen jullie nog veel goede jaren 
samen met de kinderen, kleinkinderen en verdere familie . Een heel fijne 
dag gewenst.  



Nu de kerstperiode achter ons ligt wordt het alles behalve rustig. 
Er staat weer genoeg te gebeuren in het nieuwe jaar..  
 
Van harte hoop ik dat we ook in 2017 op u allen mogen blijven rekenen. We 
hebben elkaar nodig om Deo Sacrum levend te houden. 
We hebben ook nieuwe enthousiaste mensen nodig om de koorgelederen 
te versterken.... 
 
Ik wens u van harte een GELUKKIG, GEZOND & VOORSPOEDIG 2017 
toe, maar bovenal wens ik u veel plezier bij het zingen bij Deo Sacrum 
Dat het u en de uwen goed moge gaan in 2017 is de wens van uw 
secretaris.. 
 
Hartelijke Groet en tot snel! 

                   Toos de Vreede 
 
 
 

 
 
 



Onze Jarigen 
  
 

     Januari 
      
     11 – Andreas Polman 
     14 – Frank Schipper 
     15 -  Elisa Hilgerson     
     15 -  Wim Persoon    
     16 - Hil Schipper 
     18 – Christine Stolk van der Hoeven 
     22 – Christine van der Heijden 
     29 – Anette Hüsken 
     31 – Ellen van Leur 
       

Februari 
 

  

 4 – Mirjam Halverhout 
 6 – Karin Hilgerson 
 7 – Geert de Vreede 
10 - Michelle Kleijn 
10 – Stans Enthoven-van der Zijden 
11 – Piet van Marrewijk 
15 – Nico van der Knaap 
17 - July van Luijk 
19 – Martien van Paasen 
20 – Aad de Bruijn 
20 -  Ben Kester  
26 – Marian van den Berg 
 
 
      

 
Kinderen …..                  Deze week vrijhouden …..! 
Zomerkamp Kinderkoor  14  t/m 18 augustus 2017 

         


