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Nieuws van de bestuurstafel  
 
 

 
Het is fijn om te constateren dat wij, als 
zangvereniging, een mooie Paasviering 
kunnen neerzetten. 
Volgens Steven, het was zijn 5

e
!!! paasviering 

bij Deo Sacrum, was dit de beste die hij met 
ons mocht uitvoeren. 
Dat komt onder andere zei hij, doordat we 
beter samenwerken als koor met de dirigent. 
Het is immers de bedoeling dat we, door de 
aanwijzingen van de dirigent te volgen, niet 
alleen de goede noten produceren, maar door 

samenwerking een mooi geheel neerzetten. Dan maken zaken als onder 
andere intonatie en dynamiek het grote verschil!! 
 
Dat werd op de studiedag van het concertkoor maar weer eens 
overduidelijk!! 
Francis van Broekhuizen kwam langs en leerde ons door middel van 
uitspraak en ademsteun hoe groot de verschillen kunnen zijn tussen de 
juiste noten zingen  (die eigenlijk niet zo fraai klonken) en de juiste noten 
zingen en prachtige muziek maken. Ook hebben we goed geoefend met het 
naar elkaar luisteren om zo samen als een mooi en homogeen geheel te 
klinken, dat zacht zingen heel hard werken is en ademsteun een van de 
belangrijkste pijlers is om het mooi te laten klinken. 
Eigenlijk zegt Steven ons deze dingen ook wel elke repetitie, dus we 
moeten dit gegeven nu eindelijk maar eens echt omarmen. Het werkt 
gewoon!! 
 
Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid 
Andrea van den Berg; na 11 jaar in het bestuur te hebben gezeten vond ze 
het tijd om zich weer eens op andere zaken toe te leggen. Ze blijft gelukkig 
wel zingen!! 
Op de valreep hebben we een nieuw bestuurslid gevonden en mochten we 
Niek van den Boer aan jullie voorstellen om onze gelederen te komen 
versterken. 
Niek zingt bij het kamerkoor en bij concertkoor  en vertegenwoordigt in het 
bestuur het Kamerkoor. 
Toos en ik zijn nu nog de enige vrouwen in het bestuur maar we kunnen de 
mannen vast wel aan! 



We zijn trouwens nog steeds wel op zoek naar verdere aanvulling van ons 
bestuur, we missen immers nog steeds een voorzitter. We zijn ons er 
terdege van bewust dat het echt wel nodig is om een voorzitter te hebben 
maar ja, het is een grote, verantwoordelijke taak. 
Het kost extra tijd om voorzitter van een vereniging te zijn en we zijn 
immers allemaal vrijwilligers die hun tijd moeten verdelen tussen werk, 
gezin en andere verplichtingen, waarbij we onze hobby: het zingen bij Deo 
Sacrum, graag ook willen doen. 
We begrijpen dan ook best dat de mensen die wij tot nu toe hebben 
benaderd het moeilijk vinden om “ja” te zeggen tegen het voorzitterschap. 
Het is bovendien niet altijd een leuke taak: alle moeilijke zaken komen in 
eerste instantie ook bij de voorzitter terecht, die het dan maar weer moet 
opknappen. 
Maar we blijven zoeken en aangezien ik iemand ben bij wie het glas altijd 
halfvol is, ben ik ervan overtuigd dat het echt wel een keertje gaat lukken! 
 
Verder kan ik alleen nog maar tegen jullie zeggen: blijf vooral lekker zingen 
want je wordt er heel erg blij van en het is enorm goed voor je gezondheid 
en dat is natuurlijk mooi meegenomen!! 

 
Namens het bestuur: 

Rita van den Berg. 

 
N.B. 
Tijdens de jaarvergadering kwam de vraag of we de notulen wat eerder aan 
jullie willen sturen. 
We streven ernaar dat jullie ze voor de zomervakantie zullen hebben 
 
 
                                          
 

 
 

 

 

 



Lieve Mensen 
 
Allereerst even een terugblik op de periode rond Pasen. De viering met 
Witte Donderdag, boven bij het orgel, verliep mooi en stemmig, en ook de 
Paaswake werd een mooie viering, mede dankzij de goede opkomst. 
Kennelijk heeft het nieuwe tijdstip hierin gunstig gewerkt. 
Het hoogtepunt was weer de Paashoogmis, welke voor mij van alle 
afgelopen Paashoogmissen bij elkaar (dit was mijn vijfde) duidelijk de beste 
was! Doordat men zich coöperatief opstelde en men goed keek. 
Heel bijzonder vond ik dat jullie het opgebracht hebben om Jesus Christ is 
risen today uit het hoofd te doen. Daardoor verliep de processie heel goed, 
hetgeen een grote indruk maakte op de mensen in de kerk. Ook fijn was het 
dat het Ave verum van Mozart nu uit het hoofd gezongen werd. Daardoor 
waren jullie niet alleen vrijer bij het zingen, maar kwamen we ook tot een 
veel betere en muzikalere samenwerking. In de toekomst moeten we dit 
zeker vaker gaan doen! 
Ook de vrouwenschola heeft goed gezongen. Er waren meerdere positieve 
reacties. 
De Gregoriaanse bijdrage van de mannen was weliswaar klein, maar werd 
heel mooi verzorgd gezongen. 
 
Wat dat laatste betreft, haak ik graag meteen even in op het verzoek om 
een mannenschola. Dat zou ook zeker een wens zijn van ondergetekende, 
maar dan moet er wel bereidheid zijn om met elkaar aan enkele 
randvoorwaarden te voldoen. Zo is het wel belangrijk dat er dan voldoende 
gelegenheid is om dat Gregoriaans goed voor te bereiden door er extra 
repetitietijd in te steken. Slechts twee repetities voorafgaande aan een 
viering is niet voldoende om Gregoriaans waardig te kunnen brengen. Daar 
is een structurele aanpak voor nodig. Ook is het niet persé een kwestie van 
alle mannen uit het koor bij elkaar zetten, maar vraagt het iets meer 
toewijding en precisie. 
De mogelijkheden voor het oprichten van een mannenschola zal dus nader 
onderzocht moeten worden. 
 
Op donderdag 4 mei hebben we weer het Requiem van Fauré ten gehore 
gebracht. Patrick Hopper tekende weer voor de begeleiding en Trudy en 
John waren de solisten. Op de generale was het soms nog een beetje 
spannend, maar onze inspanningen tijdens de repetities zijn toch beloond 
met een mooie uitvoering. Al werd dan misschien nog niet alles even zuiver 
gezongen, ik vond het al veel beter gaan dan twee jaar geleden, omdat  het 
stuk nu beter beheerst werd. 
 



Met het kamerkoor hebben we dit voorjaar een bijzonder programma 
gedaan onder de titel "Ik hou van Holland". We traden op in de 
zogenaamde Cultuurschuur in Monster en dat bleek een ideale plek voor dit 
programma. De gezellige, Hollandse huiskamersfeer van de Cultuurschuur 
was precies groot genoeg om te vullen met een publiek dat zichtbaar én 
hoorbaar enthousiast genoot van ons optreden. Door de droge akoestiek 
was het wel extra hard werken voor het koor, maar jullie hebben dat erg 
knap gedaan! Zeker ook omdat we als koor niet zo groot zijn en in die 
ruimte iedere individuele stem hoorbaar was. Wederom was het Patrick 
Hopper die ons fantastisch begeleidde op de piano en die ook nog een 
mooie solo ten beste gaf. 
 
Deze maand staat een drietal bijzondere vieringen vermeld in het rooster. 
Nadat we met Pinksteren weer de Missa Festiva van Gresjaninov ten 
gehore mogen brengen, staat op zondag 11 juni eindelijk weer de 
Trinitatis van Cuypers geprogrammeerd. Vorig jaar kon deze mis door een 
te magere opkomst van koorleden onverhoopt niet doorgaan, dus daarom 
hopen we met z'n allen dat iedereen zijn uiterste best doet om hierbij 
aanwezig te zijn. De eerste repetitie was wat mager bezet, maar gelukkig 
zijn er nog kansen! 
 
Op zondag 18 juni zullen we de Missa Pontificalis van Perosi uitvoeren in 
samenwerking met Cantemus Domino uit Honselersdijk onder leiding van 
Wil Bol. Omdat dit alleen in een weekend kan wanneer zij vrij zijn, hebben 
we ervoor gekozen om de geplande mis van Ben van Oosten te verruilen 
voor Perosi. We hopen op een fijne samenwerking. 
 
Tenslotte zullen we op zondag 2 juli voor het eerst de Missa Orbis factor 
van Henri Carol in zijn geheel uitvoeren. In het verleden hebben jullie een 
gedeelte van deze mis uitgevoerd onder leiding van Evert Wagter, maar het 
plan is om hem nu integraal uit te voeren. 
 
Tenslotte: we houden allemaal van zingen en met elkaar mooi muziek 
maken en zijn allemaal bereid om ons beste beentje voor te zetten. Laten 
we daar dan op vertrouwen bij elkaar en elkaar op een positieve en 
opbouwende manier benaderen. Heb het vertrouwen dat het bestuur 
(bestaande uit leden die daar geheel vrijwillig voor ons allemaal ontzettend 
veel tijd in steken!) zijn best doet om er het beste van te maken. Heb ook 
het vertrouwen dat jullie dirigent de beste bedoelingen heeft en er het beste 
van probeert te maken. 
Dat wil dus niet zeggen dat er geen kritische vragen mogen worden 
gesteld, maar streef ernaar dat vanuit dat gevoel van vertrouwen te doen 
en met het doel vanuit oprechtheid te streven naar verbetering van de 
situatie, ook al is dat op zich subjectief en zullen de meningen daarover 



vaak verschillen. Alleen... dat wat goed is, is beslist niet automatisch 
hetzelfde als dat wat je zelf het liefste zou zien! 
 
Enfin, bijna vakantie... maar eerst nog even een paar mooie vieringen 
neerzetten, en goede én gezellige repetities hebben met z'n allen! 
 

Namasté, 

Steven 

 

 
 

 

 

 
 



 



Nieuws van  

Couleur Vocaal  
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Afgelopen zaterdag 20 mei zong Couleur Vocale in een volle, sfeervolle 
Cultuurschuur. Met Patrick Hopper aan de piano hielden we van Holland. 
Met vóór de pauze klassiek, vooral ouder werk en na de pauze liedjes van 
toen en nu, van Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy tot de Zilvervloot en 
de blauw geruite kiel. En natuurlijk waren er Tulpen uit Amsterdam.  
 
Een feest van herkenning voor het publiek, dat zich er dan ook af en toe 
niet van kon weerhouden om mee te zingen. 
Ook al was de akoestiek misschien niet optimaal, het applaus aan het slot, 
mét toegift, sprak boekdelen.  
Een zeer geslaagd concert. 
 
We gaan ons nu voorbereiden op onze Kerstconcerten, met in ieder geval 
Navidad Nuestra van Ariel Ramirez op het programma.  
Daar kunnen we overigens best nog wel wat zangers en zangeressen bij 
gebruiken. Het is mogelijk om dit Kerstproject mee te doen, Dus….. 
 
Misschien leuk als u over onze vorderingen wat leest in het volgende 
contactblad en daartoe geef ik de pen door aan Martine van Geest. 
 

   
        

Niek  

van den Boer 

 
 

 



Beste zangers en zangeressen 

van Deo Sacrum, 
 
 
Ik vond dat het eens tijd werd om een stukje te schrijven over mijn beleving 
binnen onze koorgroep het Bartholomeuskoor. 
 
De laatste jaren hoor ik helaas steeds maar negatieve geluiden binnen 
deze koorgroep. Mijn vraag is echter, aan wie ligt dit nu? Ik denk in eerste 
instantie dat wij als koorlid misschien eerst maar eens in onze eigen spiegel 
móeten kijken alvorens met ons vingertje te wijzen naar anderen. Je bent 
zelf verantwoordelijk voor je eigen kunnen en het beheersen van 
muziekstukken. Als je daar weinig of geen aandacht aan geeft en gevoel bij 
hebt, ligt dit aan jezelf en niet aan een ander! Met modder gaan lopen 
gooien is dan dus absoluut geen oplossing. 
 
Natuurlijk is er veel veranderd. De wereld is veranderd. Wij zijn zelf 
veranderd. En dus... is ook Deo Sacrum veranderd. We zijn allemaal (wat) 
ouder geworden en alleen maar terugkijken naar wat er ooit is geweest 
helpt ons niet verder. We zullen vooruit moeten kijken. 
 
Houd dus op met die negatieve houding. Het enige wat we kunnen doen is 
er met Z'N ALLEN de schouders onder zetten en proberen om er samen 
met de dirigent iets moois van te maken. 
 
Sorry voor dit bericht, maar ik vind dat het eens afgelopen moet zijn met die 
negativiteit. Laten we het met elkaar gezellig houden en van iedere repetitie 
en uitvoering een feestje maken! 

 
 

Groetjes 

Trudy van Rijn 
 

 

 



In paradisum… 

 

Wij danken iedereen voor de belangstelling, fijne brieven, kaarten en 
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
liefhebbende vader, trotse opa en overgrootvader. 

NIC VEERKAMP 

Met  een goed gevoel kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst in de Bartholomeuskerk. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle zangers van het Perosikoor o.l.v. 
Jos Vranken. Pa z’n wens is in vervulling gegaan en wij waren ontroerd. 
Gedragen door zangers en muziek, tot aan zijn laatste rustplaats. 

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Pa niet alleen voor ons 
maar ook voor anderen veel heeft betekend. 

     Familie Veerkamp 

Poeldijk, april 2017 
 

 

 

 
 
 
 
 



ROOSTER 
 

 
Donderdag  1 juni 
   
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  2  juni 
 

 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,  
   We repeteren voor het Pinksterweekend (einde  
   20.45 uur)  
 21.00 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor 
   We repeteren voor de Trinitatis van Cuypers. 
 
Zaterdag  3  juni 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  4  juni    Hoogfeest van Pinksteren 
 

   11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de viering de Missa Festiva van 
Alexander Gretchaninoff 

 
Maandag  5  juni  Tweede Pinksterdag 
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  6  juni      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms 
   Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
 
Woensdag  7  juni 
   
 13.30 uur - Géén Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
♫♫ 15.45 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen t/m groep 6  – einde 16.30 uur) 
   ♫♫ 16.30 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur) 



Donderdag  8  juni 
   
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 19.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  9  juni 
 

 19.30 uur - Repetitie Heren Bartholomeuskoor,  
   We repeteren voor de Trinitatis van  
   Cuypers (einde 22.00 uur). 

 
Zaterdag  10  juni 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  11 juni    Heilige Drie-eenheid 
 
 11.00 uur - Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de  
   viering de Missa in honorem Sanctissimae  
   Trinitatis van Hubert Cuypers 
 
Maandag  12  juni 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  13  juni      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Sopranen en Alten Concertkoor  
   voor Project Westland Proms  
  
Woensdag  14  juni   
   
 13.30 uur - Géén Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
♫♫ 15.45 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen t/m groep 6  – einde 16.30 uur) 
   ♫♫ 16.30 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur) 
 
Donderdag  15  juni 
   
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
 



Vrijdag  16  juni 
 

 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,  
   We repeteren gezamenlijk met Cantemus  
   Domino uit Honselersdijk voor het weekend  
   (einde 22.00 uur) 
 
Zaterdag  17  juni 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  18  juni    Sacramentsdag 
 

   11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de viering de Missa Ponitificalis van 
Don Lorenzo Perosi. Het koor Cantemus 
Domino uit Honselersdijk zal samen met ons 
deze viering verzorgen. 

 
Maandag  19  juni   
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  20  juni      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Tenoren en Bassen Concertkoor  
   voor  Project Westland Proms. 
 
Woensdag  21  juni 
   
 13.30 uur - Geen Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
♫♫ 15.45 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen t/m groep 6  – einde 16.30 uur) 
   ♫♫ 16.30 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur) 
 
Donderdag  22  juni 
   
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 19.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
 
 



Vrijdag  23  juni 
 

 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,  
   (einde 22.00 uur). 
 
Zaterdag  24  juni 
 
   14.40 uur  Fine Tuning: Optreden Samenloop voor Hoop 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  25 juni    12

e
 Zondag door het jaar 

 
  11.00 uur - Het kinderkoor zingt bij de Dankviering voor de  
     Eerste Communie (Graag 10.45 uur aanwezig) 
 
Maandag  26  juni 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  27  juni      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms 
   Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
  
Woensdag  28  juni   
   
 13.30 uur - Géén Bijeenkomst Pupillen en Aspiranten 
♫♫ 15.45 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen t/m groep 6  – einde 16.30 uur) 
   ♫♫ 16.30 uur - Repetitie Kinderkoor  
   (kinderen groep 7 en 8 – einde 17.15 uur) 
 
Donderdag  29  juni 
   
 20.00 uur - Laatste Repetitie Fine Tuning. 
 20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
Vrijdag  30  juni 
 

 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,  
   We repeteren voor het weekend (einde  
   22.00 uur)  
 
 



Zaterdag  1  juli 
 
 13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (stapelbouw). 
   Helpers en helpsters, hartelijk welkom. 
   We starten bij De Leuningjes. 
 
 19.00 uur - Viering met cantor 
 
Zondag  2  juli   13

e
 Zondag door het jaar 

 
   11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Messe XI “Orbis Factor” 
van Henri Carol. 

 
 
 >>>>>   Vandaag maken we het nieuwe contactblad 
   Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<< 
 
 
Maandag  3  juli   
 
     Geen bijeenkomsten 
 
Dinsdag  4  juli      
 
 19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola. 
 20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms 
   Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
   De Laatste voor de zomervakantie 
 
Woensdag  5  juli 
   
   Geen bijeenkomsten kinderkoor 
 
Donderdag  6  juli 
   
 20.00 uur - Repetitie Fine Tuning. 
 19.30 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag  7  juli  
 
 19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor. 
   Repetitie voor de slotviering van het seizoen  
   en voor de vakantievieringen. 
 
►►► 21.00 uur - We sluiten het  
   koorseizoen 2016-2017 af 
   met een borrel en een hapje 
   Alle koorleden vanaf 15 jaar  
   zijn van harte uitgenodigd. 
 
Zaterdag  8  juli 
 
 19.00 uur - Geen viering 
 
Zondag  9  juli    14

e
 Zondag door het jaar 

 
  11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen  
     tijdens de viering. 
 

  

 
Koorvakantie 

 

 
 



Hi Fine-Tuners! 
 
Hallo allemaal, 
 
In het voorgaande contactblad hadden wij nog 
enkele dagen te gaan tot de Westland Passion 2017. 
Inmiddels ligt dit optreden alweer een poosje achter 
ons en hebben we als koor genoten van het uitvoeren 
van alweer de 3

e
 editie! Ook al is het in de laatste week altijd weer stressen 

hoor: teksten uit je hoofd leren van zowel liedjes als je rol, je kleding 
afstemmen en zorgen dat je alle opmerkingen van de dirigent in je hoofd 
hebt zitten. Hoewel het op de generale repetitie nog niet geheel vlekkeloos 
ging, was de uitvoering top! We hebben ons weer, volgens Marlous dus dan 
is het ook waar , naar een hoger niveau getild. Daarbij was het gaaf om te 
zien dat er weer grote belangstelling was vanuit het Westland en 
omstreken. Komt u volgend jaar ook weer kijken?? 
 
Maar maart 2018 is nog ver weg en gelukkig hebben we tot die tijd nog wat 
optredens op het programma staan waar we nu voor repeteren. Noteer ze 
vast in uw agenda: 
* Op zaterdag 24 juni zingen wij bij de Samenloop voor Hoop in 
Wateringen. Wij zingen vlak na de opening van 14.40 uur – 15.20 uur. 
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen 
kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt er stil 
gestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens de loop zijn er 
optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die 
op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. 
* Op zaterdag 3 september doen wij mee met Podium Westland. Dit 
evenement vindt plaats in het centrum van Naaldwijk. Tijden hiervan zijn 
nog niet bekend, maar wanneer we dit weten is het te vinden op onze 
Facebook. 
 
Hopelijk tot dan! 
 

Groetjes, 

Marlène 

 
 
 



Financiële acties 
 

Twee niet muzikale activiteiten deze maand 
mei. 
Allereerst was daar de Geraniummarkt met 
daarbij de onvolprezen wafels én de 
advocaat van Janny niet te vergeten. 
Het was prima Geraniummarkt-weer. 
De stemming was opperbest  en dat scheelt 
zeker in de opbrengst. 
Jammer dat we bij het opruimen een flinke 
regenbui kregen. 
Er bleef werkelijk geen draad droog, maar...  
De dag leverde een leuk bedrag voor de 
koorkas op: zelf iets meer dan vorig jaar. 
De inspanningen van alle helpers en 

helpsters zijn beloond. Eind goed, al goed, dus! 
Vanaf deze plaats heel veel dank voor jullie enthousiaste hulp. 
Tevens willen we special Handelskwekerij MCM Enthoven bedanken voor 
het kosteloos beschikbaar stellen van de prachtige Geraniums.  
Van dit soort bijdragen worden we altijd heel erg blij! 
 
De tweede financiële actie was de collecte voor het Prins Bernard 
Cultuurfonds (De Anjercollecte) 
Degenen die daarbij weer vol enthousiasme de pad op 
gingen  wil ik bij deze heel hartelijk bedanken voor de 
medewerking. 
In totaal is er in Poeldijk € 1256,97 opgehaald. Deo 
Sacrum kreeg hiervan € 970,90 in de Collectebussen. 
De helft van dit bedrag, dus  € 485,45,  wordt  
binnenkort op onze rekening bijgeschreven. 
Het is leuk om te kunnen melden dat onze opbrengst iets hoger was dan 
vorig jaar. 
 
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp! 
 

Toos de Vreede 
 
 
 
 



Van de Penningmeester. 
 
 
Binnenkort worden de contributies geïncasseerd en aan 
degenen die niet automatisch laten afschrijven wordt een 
acceptgiro uitgereikt. 
Wilt u er zorg voor dragen dat de betaling tijdig binnen is bij 
de penningmeester.  
Dan kan hij ook weer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
. 

Toos de Vreede 

Oud Papier…..!!! 
U kunt ook nog steeds…..: 

 
 

** uw oud papier naar onze container aan de 
Monsterseweg brengen (van harte aanbevolen!); 
 
**Op zaterdagmiddag 1  juli a.s.  wordt het oud papier  
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe 
containers hebben. 
 
**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Kinderkoor,  
 

          
Hallo jongelui. 
 
 
Afgelopen zondag hebben we gezongen bij de Eerste 
Communieviering. Dertien kinderen hebben erg naar deze dag toegeleefd. 
Het werd een feestelijke viering. 
Het kinderkoor kreeg heel veel complimenten vanuit de kerk. Jullie hebben 
ook heel erg goed gezongen. Zelf vond ik het jammer dat er eigenlijk teveel 
kinderen níet waren. Vast allemaal met een goeie reden, maar het zou zo 
leuk zijn als we er echt allemáál zijn. 
We kregen wat versterking van kinderen die de liedjes al eerder gezongen 
hadden en ook de Eerste Communicantjes vonden het meezingen met ons 

erg leuk....Nu maar hopen dat ze 
ook komen zingen. De 
communicantjes hebben allemaal 
een brief gekregen met een 
uitnodiging om eens bij de 
repetitie van het kinderkoor langs 
te komen. 
 
Als jullie dit stukje lezen zijn we 
inmiddels ook voor een optreden 
bij Verpleeghuis Sonnevanck in 
’s Gravenzande geweest op 

woensdagmiddag 31 mei. 
Vorig jaar konden de pupillen niet mee, maar deze keer is dat wel gelukt. 
De bewoners vinden het altijd erg leuk als we een middagje komen zingen. 
We zorgen dan voor een leuk programma met zeker ook liedjes erin die zij 
herkennen. 
In het volgende blad leest u een klein verslag. 
 
Het duurt niet meer zo heel lang voordat het zomervakantie is. 
Natuurlijk sluiten we het seizoen weer gezellig af. 
Je hoort nog wat en wanneer.. 
 
De laatste week van de zomervakantie gaan we op Kamp naar Drouwen in 
Drenthe. 
Volgens mij mis ik nog heel wat inschrijfformulieren voor het zomerkamp. 
Denken jullie er aan om deze op tijd in te leveren. 



De kampcommissie is al een beetje zenuwachtig en volop bezig met de 
voorbereidingen, maar hopen natuurlijk dat er heel veel kinderen meegaan. 
Ik hoor steeds van kinderen dat ze meegaan maar mis de formulieren nog. 
Niet vergeten dus.... Breng het ingevuld mee naar de repetitie of mail het 
naar mij: tdevreede@planet.nl. 
 
Het zomerkamp wordt gehouden van maandag 14 augustus tot en met 
vrijdag 18 augustus. Ons staat weer een fantastisch zomerkamp te wachten 
in Drouwen in De Kwartjesberg. Ga jij ook mee????? 
 
Voor nu...nog veel plezier de komende weken en we zien en spreken elkaar  
weer,   Groetjes  
   

namens de kinderkoorcommissie 

Toos de Vreede 
 

 
Zomerkamp 

De Kwartjesberg - Drouwen 
14 tot en met 18 augustus 2017 

 
 

Enne....  
kun je het inschrijfformulier niet meer vinden..... 

Stuur me even een mailtje dan heb je het heel snel  
in de digitale brievenbus... 

 
 

mailto:tdevreede@planet.nl


Koorfamilie en tenslotte…. 
 

 
In deze rubriek proberen we je op de hoogte te 
houden van het lief en leed binnen onze 
koorfamilie. Het is dan ook belangrijk dat we op 
de hoogte gehouden worden. Als je iets ter ore 
komt.... laat het ons weten.....  
 
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van de echtgenote van ons lid van 

Verdienste Aad van der Voort. 
Nel van der Voort-van Os is vrijdag 19 mei jl. overleden en is 79 jaar 
geworden.  
Ook vanaf deze plaats wensen we Aad en zijn kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte toe voor de komende tijd. 
 
Veel nieuws uit de “altenhoek” deze keer: 
Monique van Lom vierde op 22 mei samen met haar Rob hun 
25-jarig huwelijksjubileum. “De tijd vliegt” schrijft Monique op 
haar facebook. 
Vanaf deze plaats: van harte gefeliciteerd met jullie huwelijks-
feest. Nog heel veel goede en gezonde jaren samen gewenst. 
 
Afgelopen week is Rio van Dijk geopereerd. Een spannende 
periode voor jou en Aad en de kinderen. We denken aan jullie en wensen 
jou, Rio, van harte een spoedig herstel toe.  
 
Na de Paasdagen kregen we een afmelding van Toos van Zeijl. Toos was 
de laatste jaren nog lid van het concertkoor. Wel wil ze graag op de hoogte 
blijven van de activiteiten voor de vieringen van Pasen en Kerstmis. 
Toos bedankt voor alle jaren trouwe inzet en hopelijk ben je eind van het 
jaar in de gelegenheid om aan te sluiten.  
  
Als je het rooster van dit contactblad bekijkt zie je dat dit blad alweer de 
laatste is voor de zomervakantie. Wat vliegen de weken toch voorbij... 
Het wordt nog niet echt rustig deze maand. We hopen van harte dat je 
meezingt tot aan de “eindstreep” die zomervakantie heet. 
We zien elkaar. 
 

Toos de Vreede 



 

Onze Jarigen 

 
 
 
    Juni  

   
  7 -   Gemma van der Sande-Delfgaauw 
  7 - Margriet van der Lubbe 
  9 - Michelle van Elswijk 
12 - Janny Thoen-Koene 
14 - Hally Alsabbagh 
15  -   Caroline Dijkhoff 
18 - Laurens Bol     
 18 - Cor Mol   
 19 - Peter van Leeuwen 
 20 - Ruben Bol 
 20 - Henk van Wingerden 
 25 - Leo van den Bogaerdt 
 26  -  Leny van Kester-Duijvesteijn 
 26  -  Toos van Kester-Verbeek 
 27 - Kees van der Elst 
 28  -  Aad Bol 
 28  -  Martien van Dijk 

 

 
 

Juli 

  
 6  -   Sylvain van Paasen  
 8 - Aad van Nierop 

 


