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Nieuws van de bestuurstafel
Het is bijna vakantie……..
Nog even de laatste berichten
doorgeven.
We zijn kennelijk allemaal wel aan een
vakantie toe. Ik merk het overal om me
heen.
Mensen raken vermoeid, niet alleen door
het werk maar ook door het weer; niets is
zo “verlammend” als drukkende warmte.
Ook de natuur verlangt naar een
verfrissende plensbui…… Nou die
komen er zeker aan hoor……
Tot zover het weerpraatje van onze
weerman Ben alias “Piet”. Iemand moet het van Helga overnemen 😉
Nu ter zake:
Het bestuur vergaderde op woensdag 21 juni en heeft in die vergadering
een aantal punten behandeld die o.a. in de jaarvergadering zijn genoemd.

Themavieringen:
Een afvaardiging van het bestuur heeft met Steven om de tafel gezeten en
de plannen van de commissie “Toekomst Bartholomeuskoor” verder
besproken en uitgewerkt. Dit resulteerde in een opzet van een themaviering
op zondag 15 oktober. Het bestuur heeft de plannen besproken met het
parochiebestuur, Steven heeft ze besproken in de liturgiecommissie en Ben
heeft het besproken met de leden van het Bartholomeuskoor. Helaas was
de repertoirecommissie niet in de gelegenheid om voor de vakantie bij
elkaar te komen. In overleg met het Bartholomeuskoor is besloten om toch
door te gaan met de plannen en Steven heeft op vrijdag 23 juni j.l. de
muziekkeuze van de viering van 15 oktober bekend gemaakt.

Mannenschola:
In de jaarvergadering is een vraag gesteld betreffende het oprichten van
een mannenschola.
Deze schola moet uit minstens 8 mannen bestaan. Het moet een vaste
groep zijn waarvan minimaal 6 mannen in de mis kunnen zingen (je kunt
wel eens niet).

Deze schola zingt de Gregoriaanse gezangen in de missen, die door
mannen worden uitgevoerd. Mogelijk is er in de toekomst sprake van
meerdere diensten, maar dit is afhankelijk van het ingestudeerde repertoire.
Dat heeft tijd nodig.
Deze groep repeteert 30 à 45 minuten per week. Tijdstip in overleg met
Steven.
De repetitietijd mag niet ten koste gaan van andere repetities.
Er zullen dus aparte repetities voor ingepland worden.
Steven stelt muzikale randvoorwaarden op voor degenen die deel willen
nemen aan de mannenschola. Mannen die belangstelling hebben voor
deze schola kunnen zich melden bij Steven of ze worden door Steven
benaderd met de vraag of men belangstelling heeft hieraan mee te doen.
Het bestuur bekijkt de financiële consequenties.

Repertoirecommissie:
Het bestuur vraagt zich af wat de status is
van deze commissie.
We hebben daarover nagedacht en tot de
volgende conclusies gekomen:
De repertoirecommissie heeft een
adviserende rol betreffende de
muziekkeuze van het Bartholomeuskoor.
Bovendien is deze commissie de
spreekbuis van het Bartholomeuskoor
aangaande de muziekkeuze.
De commissie bestaat nu uit drie personen (Aad, Monique en Caroline). Wil
je ook meedenken meldt dit dan bij Steven.
Zitting hebben in deze commissie is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
De commissie hoeft niet voltallig aanwezig te zijn bij overlegmomenten,
zodat de voortgang niet belemmerd wordt.
De eindbeslissing betreffende de muziekkeuze ligt altijd bij de dirigent.

Notulen jaarvergadering:
In de jaarvergadering is gevraagd of de notulen van die vergadering eerder
verstuurd kunnen worden, dus niet na vlak voor de volgende
jaarvergadering.
Als het goed is zijn die notulen verstuurd. Daarbij zat ook de ingezonden
brief van Ben Gardien, die tijdens de jaarvergadering als ingezonden brief
in behandeld. Het verzoek van Ben Gardien was of zijn brief geplaatst kon
worden in het contactblad, maar bij nader inzien vond het bestuur het beter
om zijn brief met de notulen mee te sturen, omdat de antwoorden op zijn
vragen daarin staan. Het is dus geen vorm van censuur dat de brief van
Ben niet in het contactblad is opgenomen.

In de stukjes van de verschillende commissies leest u wat er verder
allemaal is gebeurd en gaat gebeuren.
Rest mij nog u allen, mede namens alle bestuursleden, een heel fijne
rustgevende en zonnige vakantie te wensen. Geniet van de vrije dagen,
doe waar je zin in hebt, niets moet, maar af en toe lekker met muziek bezig
zijn is heerlijk ontspannend en rustgevend.
In het rooster van dit contactblad kunt u lezen wanneer we weer
beginnen………..
Namens het bestuur:

Ben Beekman

Lieve Mensen
Allereerst een korte terugblik.
Bij het hoogfeest van Pinksteren heeft het Bartholomeuskoor weer de mis
van Gretsjaninov gezongen. Deze door velen geliefde mis werd weer
waardig en gloedvol gezongen.
Een week later zongen de mannen de Trinitatis van Cuypers. Deze mis blijft
niet eenvoudig om goed uit te voeren, zeker niet met een relatief kleine
groep mannen en het afwezig zijn van een aparte dirigent dan wel organist,
maar ik ben blij dat er dit jaar toch voldoende bezetting was om deze mis
weer uit te voeren om zodoende een traditie in ere te houden! En van
diverse mensen hebben we mogen horen, dat het in de kerk mooi
geklonken moet hebben.

Weer een week later werkten we samen met onze buren uit
Honselersdijk, Cantemus Domino, in de Missa Pontificalis van Perosi. Het
was eerst even wennen tijdens de repetitie vrijdagavond 16 juni, maar de
uitvoering die zondag verliep uitstekend dankzij ieders grote inzet. Het was
fijn om op deze manier te hebben kunnen samenwerken. Dank vooral ook
aan Wil Bol, de dirigent van Cantemus Domino, voor alle voorbereidingen
en voor het leiden van de koren in de viering.
Op zondag 2 juli jl. hebben we mis XI Orbis factor in de zetting van Henri
Carol ten doop gehouden. Gelukkig was er een grote opkomst (geweldig,
dames en heren!) en waren we in de gelegenheid om voorafgaande aan de
viering nog even het Kyrie en het Gloria door te nemen. Mede daardoor,
maar zeker niet in de laatste plaats ook dankzij ieders inzet en focus kreeg
deze mis een heel verdienstelijke eerste uitvoering. We zullen deze mis in
het najaar zeker nog eens programmeren, zodat hij goed kan gaan
beklijven en waarna we trots mogen zijn op het feit dat we weer een mis
aan ons repertoire hebben toegevoegd!
En dan kunnen we nu gaan genieten van een welverdiende vakantie! Ik heb
de indruk dat we daar allemaal wel weer aan toe zijn. Dan kunnen we de
aandacht en energie weer even op andere zaken richten. De boog kan
tenslotte niet altijd gespannen staan.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen die zich het afgelopen seizoen weer zo
enthousiast en vol overgave heeft ingezet tijdens alle repetities, vieringen
en andere optredens, van harte bedanken daarvoor! Blijf ervan verzekerd
dat íedereen, dus ook jij, lieve lezer, een onmisbare bijdrage levert en
schakel bent in het geheel. We spelen dit ieder jaar weer alleen maar klaar
door het ook met elkaar te doen. Sámen!
Om jullie alvast lekker te maken voor het volgende seizoen, hier even een
korte vooruitblik. Want na de vakantie staan er natuurlijk alweer de nodige
plannen op stapel!
Allereerst zal voor en door het Bartholomeuskoor de eerste themaviering
worden verzorgd. Het programma voor deze eerste viering is opgezet rond
'Nederlandse Meesters'. Het is namelijk 125 jaar geleden dat Hendrik
Andriessen geboren werd en 100 jaar geleden dat Albert de Klerk geboren
werd. Bovendien werd Herman Strategier 105 jaar geleden geboren. Voor
deze viering zetten we de deuren open voor projectdeelnemers. Dat
kunnen natuurlijk zangers van buiten het koor zijn, maar ook oud-leden die
het repertoire deels nog kennen en bij wie het kriebelt om weer eens mee
te zingen. We zullen de Missa Te Deum laudamus van Andriessen
uitvoeren, indien mogelijk m.m.v. leden van muziekvereniging Pius X en

een gastorganist. Een viering dus met de nodige extra's, die niet in de
laatste plaats voor de kerkgangers een waar feest zal zijn.
We zijn weer uitgenodigd om medewerking te verlenen aan het Orgel Plus
Concert op zondag 5 november ter gelegenheid van Allerzielen in de Maria
van Jessekerk te Delft samen met Petra Veenswijk. Dit jaar zullen we
wederom het Requiem van Fauré zingen, alsmede – naar alle
waarschijnlijkheid – enkele motetten.
Het kamerkoor zal zich na de vakantie allereerst richten op het optreden bij
de Zomerbloemententoonstelling in Naaldwijk, maar tegelijkertijd ook het
Kerstconcert op zaterdagavond 16 december al gaan voorbereiden in
samenwerking met projectleden. Op het programma staan dan het Navidad
nuestra van Ariel Ramirez, begeleid door echt Argentijnse muzikanten,
alsmede enkele bekende en minder bekende villancicos, typisch Spaanse
kerstliederen. Projectleden, vooral tenoren en bassen, die zin hebben om
aan dit project mee te werken, zijn van harte welkom en kunnen zich
melden via zangkoren@deosacrum.nl. Schroom niet en kom na de
vakantie meedoen met het kamerkoor om in een gezellige sfeer je hart op
te halen aan de temperamentvolle, Spaanse kerstklanken!
Ook het Concertkoor Westland is druk in de weer met de repetities voor
de 1e Westland Proms! Het is een spannend, maar ook fantastisch project
met allemaal heerlijke muziek. De repetities verlopen in een prima sfeer, de
deelnemende zangers zijn erg enthousiast, het orkest reageerde ook
enthousiast op het programma, en Francis van Broekhuizen verheugt zich
er nu al op, dus... dit wordt een spektakel dat niet gemist mag worden!
Voor de vrouwenschola staat op 24 september de eerstvolgende viering
gepland. De groep is nu weliswaar klein, maar... ook fijn. Er wordt steeds
hard en met toewijding en overgave gewerkt om het Gregoriaans onder de
knie te krijgen en zo mooi en verzorgd mogelijk ten gehoren te brengen.
Het is mooi als zich nieuwe leden melden om zich bij ons aan te sluiten en
het eeuwenoude, geestrijke Gregoriaans te zingen. Het is verrijkend en
welhaast louterend om in een schola te zingen en derhalve een heel andere
ervaring dan zingen in een gewoon koor.
Er bestaat de wens om ook een mannenschola in het leven te roepen. Dit is
ook al een lang gekoesterde wens van mij, maar om het niet iets van
tussen de schuifdeuren te laten worden, moet voldaan worden aan een
aantal belangrijke randvoorwaarden:
1) De schola is bedoeld voor de echte liefhebbers, dus voor de mannen die
echt graag Gregoriaans willen zingen en derhalve bereid zijn om daar tijd

en energie in te steken. (Het is overigens beslist niet de bedoeling dat het
een elitegroep wordt!)
2) Er moeten minimaal 8 zangers in de schola zitten.
3) Er zal met regelmaat gerepeteerd moet worden. Dat betekent dat er
aparte repetitietijd zal moeten worden ingeruimd, die niet ten koste van
repetitietijd van andere koorgroepen mag gaan. Zo kan repertoire worden
opgebouwd, de specifieke zangstijl eigen gemaakt en een goede koorklank
ontwikkeld worden.
4) Van de scholaleden wordt toewijding en precisie gevraagd, en bereidheid
om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken in dienstbaarheid aan de
gemeenschap en ter meerdere eer en glorie van het goddelijke principe.
5) De mannenschola zal nooit en te nimmer proberen de vrouwenschola te
verdringen, noch zal de vrouwenschola proberen de mannenschola te
verdringen. Beide schola's beschouwen elkaar met respect.
Na de zomer zullen er ook weer repetities worden ingepland voor het
Perosikoor en het Uitvaartkoor. Bij het Uitvaartkoor is de bezetting bij
uitvaarten, met name bij de dames, helaas vaak zorgwekkend. Dat is niet
verwijtend bedoeld, maar constaterend. Ik weet van een aantal dat ze om
verschillende heel legitieme redenen niet kunnen komen zingen. Het is
mooi, dat we in repetities diverse mooie, meerstemmige motetten kunnen
repeteren, maar we komen hoogst zelden toe aan de uitvoering ervan door
onderbezetting bij, zoals gezegd, met name de dames. Ik hoop van harte
dat daar verandering in kan en zal komen. Niettemin ben ik iedereen die
altijd naar de uitvaarten komt om mee te zingen in het koor enorm
dankbaar! Ook dit is weer een voorbeeld van iets wat je alleen maar met
elkáár kunt doen. Niemand is onmisbaar.
Maar nu wens ik jullie dan toch eerst van harte een heerlijke zomervakantie
toe! Laat het weer een verkwikkende periode worden, waarin jullie kunnen
opladen en jezelf zo nodig hervinden om straks na de vakantie weer vol
vurig plezier mee te kunnen zingen in de diverse koorgroepen en te ervaren
hoe een vitale bijdrage jij levert aan het geheel en dat het geheel méér is
dan de som der delen!
Namasté,

Steven

Nieuws van
Couleur Vocaal
Beste zangliefhebbers,
Bijzonder om in juni, terwijl het buiten prachtig weer is, te starten met het
kerstrepertoire. Toch dragen de weersomstandigheden buiten wel bij aan
de sfeer van het Argentijnse kerstfeest.
We zijn begonnen met Navidad Nuestra van Ariël Ramírez. Deze
kerstcantate bestaat uit 6 delen met verschillende Argentijnse ritmes die
gezamenlijk het klassieke kerstverhaal vertellen, van de aankondiging van
de geboorte aan Maria door de engel Gabriel tot de vlucht naar Egypte.
Het verhaal speelt zich af in Argentinië en in La Peregrinación zie je voor je
hoe Jozef en Maria over de pampa trekken op zoek naar onderdak.
Het stuk is kort (ca. 18 minuten) en lijkt niet moeilijk doordat de muziek
toegankelijk en meeslepend is. Toch zijn de ritmes en de sprongetjes vaak
niet eenvoudig. De tekst, vooral in het snelle Reyes Magos, is voor ons
Hollanders ook niet vanzelfsprekend en vraagt de nodige voorbereiding.
Al met al een prachtig stuk wat voldoende uitdaging biedt voor Couleur
Vocale.
Op dit moment is de samenstelling van het kamerkoor niet echt in balans.
De mannen doen ontzettend hun best maar zijn met te weinig in verhouding
tot de dames. We zouden het erg fijn vinden om nieuwe leden welkom te
heten!
Er is nu ook de mogelijkheid om als project-lid het prachtige stuk van
Ramírez met ons in te studeren en uit te voeren.
Na de zomervakantie, vanaf Donderdag 24 augustus a.s. ben je van harte
welkom om op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur met ons mee
te repeteren. De uitvoering is op zaterdagavond 16 december.
Van harte welkom om deze prachtige uitdaging met ons aan te gaan!
Annette Hüsken, wil jij na de vakantie de pen ter hand nemen?

Martine van Geest

Schola Catharina
De Vrouwenschola bestaat nu zo’n veertien jaar en heeft momenteel vijf
leden. In het begin droegen wij zwart bij het zingen, maar na een gift via
een of ander fonds werden er wijnrode togen aangeschaft . In die
beginperiode reisde de schola, behalve een paar keer naar een festival in
Ravenstein, ook af naar Watou in België. Wij keken onze ogen uit, want die
voor ons onbekende schola-leden droegen de meest wonderlijke gewaden.
Ik herinner me nog een Vrouwenschola uit Zweden. Zij waren gehuld in
paarse gewaden. Maar misschien waren zij per abuis geland en waren zij
eigenlijk op weg naar een heksen-sabbath.
Omdat ik er al vanaf de beginperiode bij ben, heb ik veel leden zien komen
en gaan. De reden van hun vertrek was zo divers als mensen divers zijn.
Een paar maanden geleden verloren wij Christine als lid. Zij ruilde het
Gregoriaans in voor de jazz, nadat zij zo’n vijf jaar geleden de jazz inruilde
voor het Gregoriaans. Het is dus nu weer vijf jaar wachten…
De Vrouwenschola heeft al heel wat stormen doorstaan, maar staat nog
steeds fier overeind. En zoals ik het van deze en gene hoorde zijn er
parochianen die graag naar ons komen luisteren. Maar wij zingen niet voor
ons zelf. Wij zingen God lof en zijn onderdeel van de mis.
‘Jullie zijn toch geen nonnen,’ schamperde een kennis van mij, die die
togen helemaal niet zag zitten, lang geleden. ‘Wij zijn onderdeel van de
mis,’ legde ik haar uit. ‘Een misdienaar, staat ook niet in een joggingbroek
op het altaar, die draagt een superplie.’
Als schola vinden wij veel steun bij Schola Catharina. Bij afwezigheid door
ziekte, werk of vakantie kunnen wij een beroep doen op deze
Vrouwenschola op internet. Alle gezangen door het jaar heen zijn op hun
site te vinden. Zij zingen wel erg hoog. Het zullen wel afvallige nonnen zijn.
En dan is er het verheugende nieuws, las ik in de notulen van de
jaarvergadering, over een op handen zijnde Mannenschola. Krijgen we er
uiteindelijk afvallige paters bij. Ik zie ze al zingen. In van die bruine
ruwharige pijen met capuchons en daaronder blote tenen in sandalen.

Gemma van der Sande

Hartelijk bedankt,
Wij bedanken iedereen van het koor, voor hun medeleven bij het overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder en trotse oma, Nel van der Voort-van Os.
Jullie belangstelling, met een kaart, bloemen of gewoon een handdruk heeft
ons diep ontroerd.
Daarbij wil ik de mannen van het Perosikoor o.l.v. Steven van Wieren heel
hartelijk bedanken en het was super wat jullie hebben gebracht. Van mijn
familie waren er velen die waren getroffen door deze muziek en verbaasd
over het grote koor. Uniek dat zoiets hier kan en nog bestaat.
Ik kreeg tranen in mijn ogen, toen al die mannen boven openden met
“Requiem”.
Er is prachtig gezongen en we hopen dat Nel er nog iets van heeft gezien
of gehoord?
Deze mis was ook de wens van Nel en dat daar dan hier aan kan worden
voldaan en dat op zo’n wijze...
Het is voor ons een troost, dat we daar vol trots op terug kunnen kijken.

Aad van der Voort
en familie.

ROOSTER

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
11.00 uur

14e Zondag door het jaar
- Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messe Laus tibi Christe
van Federico Caudana.

Koorvakantie

Zaterdag 15 juli
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 16 juli
11.00 uur - Viering met cantor

Zaterdag 22 juli
19.00 uur - Geen viering
Zondag 23 juli
11.00 uur - Viering met cantor
Zaterdag 29 juli
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 30 juli
►►►

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
We maken er een surpriseprogramma van!

Zaterdag 5 augustus
19.00 uur - Geen viering
Zondag 6 augustus
11.00 uur - Viering met cantor

Zaterdag 12 augustus
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 13 augustus

Maria ten Hemelopneming

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

Maandag 14 augustus
09.30 uur - Kampkinderen verzamelen bij de Leuningjes
10.00 uur - Vertrek van het kinderkoor met de bus vanaf
de Leuningjes voor het 5-daags zomerkamp
naar Drouwen (Denk om het Lunchpakket !!!)

Dinsdag hebben we de
schoonmaak van het
repetitielokaal gepland.
Wie komt er helpen ??!
(zie apart artikel)
Vrijdag 18 augustus
17.00 uur - Thuiskomst van het kinderkoor bij de
Leuningjes van het zomerkamp.
Zaterdag 19 augustus
19.00 uur - Geen viering
Zondag 20 augustus
11.00 uur - Viering met cantor

De vakantie is voorbij ....
We gaan weer beginnen
Maandag 21 augustus
Geen bijeenkomsten

Dinsdag 22 augustus
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola.
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen
Woensdag 23 augustus
Géén Bijeenkomsten Kinderkoor
Donderdag 24 augustus
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 25 augustus
19.30 uur - Repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor,

Zaterdag 26 augustus
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 27 augustus
►►►

Bartholomeusfeest

11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
Tijdens de viering de Missa Festiva van A.
Gretchaninoff.

Maandag 28 augustus
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 29 augustus
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Sopranen en Alten Concertkoor
voor Project Westland Proms
Woensdag 30 augustus
16.00 uur - EERSTE Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 31 augustus
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 1 september
19.30 uur - Repetitie Dames en heren Bartholomeuskoor.
(einde 22.00 uur
Zaterdag 2 september
13.00 uur - Krantenactie in de dorpskom (Stapelbouw)
We kunnen best even wat hulp gebruiken.
15.55 uur - Popkoor Fine Tuning deelname aan Open
Podium in Naaldwijk (Wilhelminaplein)
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 3 september
11.00 uur - Tijdens de viering vanwege opening Rondje
Poeldijk zingt een Gospelkoor.
>>>>>

Vandaag maken we het nieuwe contactblad
Kopij a.u.b. tijdig inleveren <<<<<<<

Maandag 4 september
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 5 september
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola (einde 21.00 uur)
20.00 uur - Repetitie Tenoren en Bassen Concertkoor
voor Project Westland Proms
Woensdag 6 september
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 7 september
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 8 september
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
Zaterdag 9 september
09.30 uur - Studiedag Concertkoor
Deze is bij PRIVA in De Lier
►♫►♫

..... uur

- Kamerkoor Couleur Vocale: Optreden bij de
Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk
te Naaldwijk

19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 10 september
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de

Hi Fine-Tuners!
Hallo allemaal,
Op 24 juni heeft Fine Tuning gezongen bij het
evenement “Samenloop voor Hoop” in Wateringen.
Gedurende een 24- uurs wandelestafette wordt er
stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd.
Wij waren vlak na een emotionele en saamhorige opening aan de beurt.
De spanning was goed te voelen, aangezien alle liederen uit het hoofd
moesten zonder back-up zoals bij de Westland Passion, maar het ging heel
goed! Marlous heeft ons er weer fijn doorheen gedirigeerd. We hebben ons
van zowel onze gevoelige kant als van onze pittige kant laten horen en
kregen na afloop veel complimentjes. Mogelijk kwam dit ook omdat “Koor
geen gehoor” na ons kwam…. Maar dat terzijde .
Op de donderdag erna was het alweer de laatste repetitie van het seizoen.
We hebben nog een uurtje gezongen en aansluitend een borrel gedronken
en veel nieuwe inspiratie opgedaan voor ons repertoire.
Wat er in het nieuwe seizoen op de planning staat ?
* Op zaterdag 2 september doen wij mee met Podium Westland.
Dit evenement vindt plaats in het centrum van Naaldwijk. We zingen van
15.55 – 16.10 uur op het Wilhelminaplein en van 16.40 – 17.00 uur in
winkelcentrum de Tuinen.
* In het weekend van 15 t/m 17 september is het jaarlijkse Fine Tuning
kamp.
Iedereen een hele fijne zomer(vakantie) gewenst !!!
Groetjes,

Marlène

Oud
Papier…..!!!
U kunt ook nog
steeds…..:
** uw oud papier naar onze
container aan de
Monsterseweg brengen (van
harte aanbevolen!);
**Op zaterdagmiddag 2 september a.s. wordt het oud papier
weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe
containers hebben.

Kinderkoor,
Hallo jongelui.
In het vorige Contactblad beloofde ik een klein verslagje
van ons optreden bij Verpleeghuis Sonnevanck in ‘s
Gravenzande
Nou, daar gaat ie dan...
Met het kinderkoor en de Pupillen van juffrouw Ylette hebben we er een
gezellige middag van gemaakt voor de bewoners.
We verzamelden in ons repetitielokaal om eerst nog wat liederen door te
nemen. Met auto’s reden we vervolgens naar ’s Gravenzande. Niet te hard
rijden, want voor je het weet heb je een bekeuring 
We werden met open armen ontvangen.
Wouter verzorgde de presentatie deze middag. Dit had hij goed voorbereid
en zo wisten de mensen wat er zoal gezongen werd.
Het werd een leuk en afwisselend programma met liedjes uit verschillende
landen en in verschillende talen maar ook liedjes erin van vroeger, zoals De
Zilvervloot, Vier Weverkens,
Meester Jaap begeleidde ons op de piano en die maakt er altijd een feestje
van. Het werd een leuke middag en we zijn nog verwend ook met snoep en
limonade.
Met dit optreden nemen we een beetje afscheid van Juffrouw Ylette. Omdat
ze ná de zomervakantie een nieuwe baan krijgt lukt het haar niet meer om
op woensdagmiddag de Pupillen te doen. Ze heeft wel beloofd in elk geval
het Sinterklaasproject te doen. Indien nodig gaan we op zoek naar
vervanging. Ylette, ik heb het even niet paraat hoeveel jaar je inmiddels de
pupillen “doet”. Ontzettend bedankt voor je trouwe inzet al die jaren. Ik vond
het erg fijn samenwerken. Heel veel succes met je nieuwe baan!
In de maand juni zijn onze
bijeenkomsten uiteraard ook
doorgegaan en hebben we nog
gezongen bij de Dankviering voor de
Eerste Communie.
De laatste bijeenkomst hebben we
een leuk Dobbelspel gedaan. Ik had
allerlei Kinderkoorvragen bedacht en
als je zes gooide mocht je een lootje
kiezen. Natuurlijk was er limonade en chips en na afloop nog een lekker
ijsje en een klein vakantiekadootje. Het was erg gezellig!

Jammer genoeg gaan een paar kinderen ons na de zomervakantie
verlaten. Ik hoop jullie over een tijdje weer bij het koor terug te zien want je
weet het.... zingen is erg gezond... enne... goede stemmen kunnen we bij
elke koorgroep gebruiken, van jong tot minder jong.
En dan is het nu echt koorvakantie en gaan we dus vakantie vieren.
De zon probeert zo nu en dan weer door de wolken te komen (we hebben
al wel een paar warme weken gehad, natuurlijk).
Aan het eind van de vakantie gaan we met z’n allen op zomerkamp naar
De Kwartjesberg in Drouwen. www.kwartjesberg.nl
We gaan met een grote groep van 44 kinderen, dus dat wordt weer super
gezellig! Ik weet niet hoe het met jullie is maar ik heb er onwijs veel zin in….
Lees het aparte stukje maar goed door…
Daar staat in wat je allemaal moet weten en allemaal mee moet nemen.
En als je vragen hebt… dan hoor ik het wel.
Na de zomervakantie gaan we weer fris en fruitig aan een nieuw seizoen
beginnen. De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 30 augustus...en
weer van 16.00 tot 17.00 uur.
Hopelijk komen er dan óók weer wat kinderen bij zodat we met een leuke
groep kunnen starten.
Help je mee nieuwe kinderen enthousiast te maken.....Maak maar flink
reclame voor ons kinderkoor.... Het allerleukste Kinderkoor !!!
Ik wens jullie een heel fijne vakantie toe…
Mooi weer en veel gezelligheid….
namens de
kinderkoorcommissie

Toos de Vreede

Draagt u het Zomerkamp van ons Kinderkoor een warm hart toe?
We zijn op zoek naar sponsors die het 50e Zomerkamp extra glans
willen gegeven. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom op het
rekeningnummer van het koor: NL83 RABO 0142 2105 52 t.n.v.
Zangkoren Deo Sacrum graag o.v.v. sponsoring Zomerkamp
Kinderkoor...

Hallo allemaal:
Beste kampkinderen
Wat een bijzonder jaar dit jaar: we gaan
voor de 50e keer op kamp met Deo
Sacrum. Een halve eeuw wordt er door de
mensen van dit koor al een kamp
georganiseerd om de kinderen te vermaken
en te verbinden met elkaar. Een mooie traditie, waar
veel kinderen het hele jaar naar uitkijken. En als we mensen spreken, die in
het verleden mee zijn geweest, horen we altijd leuke en positieve verhalen.
Goed om bij stil te staan, we gaan er ook dit jaar weer een feestje van
maken! En speciaal willen we alle kampleiding bedanken, die elk jaar weer
veel vrije tijd wil besteden aan het kamp. Super, we kunnen niet zonder
jullie!
Waar gaan we naartoe dit jaar? We gaan naar een kamphuis, waar we heel
lang geleden al eens eerder zijn geweest: De Kwartjesberg in Drouwen. In
Drenthe, we gaan er met de bus naartoe! Dus dat wordt zingen in de bus,
het is lekker ver weg en we kunnen vast het hele kampboekje doornemen!
De leiding is alweer maanden bezig om alles voor te bereiden. Ze zijn al
helemaal in de stemming!
Ook de kookstaf heeft de dinerlijst al klaar. We gaan smullen hoor, dat is
zeker! We wensen alle leiding en de kinderen een goed en muzikaal kamp
toe. Want er wordt natuurlijk wel gezongen op een zangkamp...
Omdat dit het 50e kamp is, willen we het een beetje speciaal maken. We
zijn daavoor nog op zoek naar sponsors, die het kamp een warm hart
toedragen en die een (kleine) bijdrage willen leveren om dit jubileum extra
feestelijk te laten glanzen. Elke bijdrage is welkom!
U kunt zich daarvoor richten tot Toos de Vreede, Melisande Schürmann of
Jolanda Kemperman.
EN JA....WAT ZOU HET THEMA ZIJN????????????????
En...ook dit jaar houden we een geweldige bonte avond show!
Doe je ook mee met “Deo’s Got Talent”?
We zijn op zoek naar geweldige talenten die kunnen zingen, dansen,
moppen vertellen, toneelspelen, muziek maken of een combinatie van
allemaal. Geef je op! fennyvdijk@outlook.com

* Wat heb je nodig op ons kamp:
- een pyjama
- slippers om in huis te dragen
- een onderlaken en een kussensloop
- een slaapzak of je dekbed (er zijn kussens)
- je knuffel
- handdoeken en washandjes
- ondergoed, schone sokken, zakdoeken
- een warme trui
- zwemkleding en een badlaken
- gemakkelijke kleding en schoenen (korte broek/sportschoenen)
- schoenen waar je goed op kunt lopen
- 2 plastic tassen voor vuile was
- zeep, tandpasta, tandenborstel, borstel, kam, gel, haarspeldjes
- zaklamp als je er een hebt
- regenkleding en laarzen
- schrijfmateriaal om kaarten naar huis te sturen.
(neem zelf vast je postzegels mee, dat scheelt)
- zakgeld (maximaal € 7,-)
We hebben een ‘eigen’ snoepwinkeltje waar je snoepjes kunt kopen!
- geen radio, geen sigaretten, geen sterke drank, bier of wijn.
- feestkleding
- een lunchpakket voor de eerste dag
- een lekker leesboek en/of een klein spelletje
- een mobieltje is echt overbodig. De leiding is dag en nacht bereikbaar
onder telefoonnummer:06-28632552 (Toos de Vreede)
- je goede humeur
We willen vragen of iedereen een wit T-shirt wil meenemen van 100%
katoen. Schrijf er thuis alvast je naam in, dat is wel handig.
We vertrekken vanaf De Leuningjes op maandag 14 augustus.
We verzamelen om 9.30 uur, zodat we om 10.00 uur echt kunnen
vertrekken.
Vijf dagen later, op vrijdag 18 augustus, zijn we rond 17.00 uur weer bij de
Leuningjes terug.
Dit was het wel weer. Heb jij ook al zo’n zin in kamp? Ik wel hoor! We
hopen op een fijne week, met veel zon, gezelligheid en gezondheid.
TOT MAANDAG 14 AUGUSTUS!!!!!!
DOEI!

Beste ouders,
Ook voor u een stukje over het kamp:
- Wilt u uw kind voor maandag een lunchpakket meegeven?
- Uw kind vindt het erg leuk om een kaartje uit Poeldijk te krijgen!

- Het kampadres is:

De Kwartjesberg
Gasselterstraat 9
9533 PC Drouwen
Tel. (0599) 56 42 00
info@kwartjesberg.nl

- Mocht uw kind extra aandacht nodig hebben, of medicijnen gebruiken, wilt
u dit dan tijdig doorgeven aan Toos de Vreede? (het liefst per email naar:
tdevreede@planet.nl of eventueel per telefoon 06-28632552), dan kunnen
we er rekening mee houden.
- Het witte T-shirt komt bewerkt weer terug.
- Misschien kunt u de koffer samen met uw kind inpakken, dan weet hij of
zij wat er zoal in zit.
- Als u nog oude witte lakens over heeft, zijn wij daar erg blij mee!
We gaan er een fijn kamp van maken!
Vele groeten,
namens de kampcommissie,

Melisande

NB. ....om in de stemming te komen....
Foto’s en het verslag van het zomerkamp 2016 staan op
http://kinderkoordeo.blogspot.nl/

Jaarlijkse Schoonmaak
Repetitielokaal
In de laatste week van de koorvakantie
als de kinderen op kamp zijn (de week
van 14 augustus), wordt de jaarlijkse
schoonmaak van het repetitielokaal
gehouden.
En jawel, u raadt het al…
Hoewel enkelen zich reeds spontaan
hebben aangemeld voor deze
“poetsochtend” zijn extra handjes die het
niet erg vinden om eens flink te boenen
en te soppen altijd welkom …
Weet u trouwens dat boenen en soppen
niet een specifieke taak is voor vrouwen.
Een gezonde mix van mannen en vrouwen maakt het “werk”
aantrekkelijk.
De schoonmaakactiviteiten duren in principe één ochtend van 9 – 12
uur.
En de beloning…. Koffie met ….. in de pauze….!
- Bij de start van het nieuwe koorseizoen….:
Overvloedige complimenten van bestuur en dirigent en van
de koorleden die helaas niet in de gelegenheid waren om te
helpen !
Meld je aan bij Trudi Broch ....

Van harte aanbevolen !!!!!!!!!

Toos de Vreede

Koorfamilie en tenslotte….
Met dit nummer van het Contactblad sluiten we
het koorseizoen 2016/2017. Ik weet niet of het
aan mij ligt, maar het seizoen is echt voorbij
gevlogen.
We hebben inmiddels een paar warme weken
achter de rug en even leek het er op dat dat het
was voor deze zomer. Maar gelukkig...de zon
doet zo nu en dan een poging zich te laten zien.
Het komt vast goed!
We zijn met z’n allen best aan vakantie toe.
Even op adem komen, even niets móeten....
We gaan genieten.....van een welverdiende vakantie.
Mochten er zich uitvaarten melden dan krijgt u een email met datum en tijd.
We hopen van harte dat, zij die thuis zijn, gehoor willen geven aan de
oproepen om te komen zingen.
Op zondag 30 juli verzorgen we een viering met vakantieprogramma en op
Zondag 13 augustus vieren we Maria Hemelvaart.
Bent u in de buurt.... kom dan lekker zingen, dan verleren wij het niet 
Geen huwelijksjubilea deze zomervakantie maar we zingen natuurlijk in de
viering vanwege het Bartholomeusfeest op zondag 27 augustus.
Op het programma de Missa Festiva van A. Gretchaninoff
Bij deze een oproep aan zangers en zangeressen die de mis van
Gretchaninoff kennen en die Bartholomeusfeest mee willen vieren en extra
feestelijke willen maken. Meld u aan om mee te zingen.
zangkoren@deosacrum.nl. De repetitie is de vrijdagavond ervoor.
En dan….is de zomervakantie alweer voorbij.
Nog even maar niet bij nadenken 
De laatste week van de zomervakantie, vanaf maandag 14 augustus, gaan
we met een groep van 44 kinderen op Zomerkamp naar Drouwen....
Wat zal dat weer een feest worden.
De kampcommissie is helemaal in de gloria met dit grote aantal
deelnemers. Een feestje is het sowieso, want dit jaar wordt dit zomerkamp
e
voor de 50 keer georganiseerd..
Fantastisch dat er een kampcommissie is die elk jaar weer een super
programma voorbereid.

We wensen alle kampgangers, kinderen en leiding, een heel gezellige
kampweek toe. Veel plezier, veel zon, veel zingen, veel afwas en weinig
slapen......
Nu maar hopen dat er onder deze kampgangertjes zich ook nieuwe
zangertjes en zangeresjes bevinden. We zullen in elk geval dagelijks met
elkaar zingen en de stemmen warm houden.
Na de zomervakantie staan er weer voldoende activiteiten op de agenda:
Naast onze “gewone” activiteiten in de Bartholomeuskerk: de eerste
Themaviering op zondag 15 oktober. Op het programma nieuwe en
bestaande werken van Nederlandse Meesters (Andriessen, De Klerk,
Strategier en Valkestijn).
-

-

Popkoor Fine Tuning: Deelname aan Open Podium in Naaldwijk op
2 september;
Kamerkoor Couleur Vocale: optreden bij de
Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Naaldwijk;.
Concertkoor Westland: Studiedag bij Priva in De Lier ter
voorbereiding op de 1e Westland Proms op 21 oktober
Kinderkoor Westland: Dierendagconcert
Requiem van Fauré op zondag 5 november in de Maria van
Jessekerk in Delft met organiste Petra Veenswijk
Kerstmis; Etc.

Er is genoeg voor iedereen .... Dus zingen we samen.....
Noteert u één en ander vast in uw agenda…….????!
Tenslotte wens ik u allen een heel goede vakantie.
Geniet met volle teugen van alles
wat te zien en te beleven is.
Ik hoop van harte dat we veel
energie op kunnen doen de
komende weken, om vervolgens
met frisse moed een goede start
te maken.

Toos de Vreede

Juli
6
8
10
11
11
12
15
16
18
27
27
28
29

-

A
u
g
u
s
t
u
s

Onze Jarigen

Sylvain van Paasen
Aad van Nierop
Marian vd Knaap-vd Hoeven
Melisande Schürmann-Bol
Rob Hagebeek
Monique van Lom- van der Valk
Rosemarie Damen
Mirjam Heus
Wim van Nierop
Alie van Bergenhenegouwen-van Lier
Rie van der Elst
Ineke van der Knaap-Morsch
Sanny Ondaatje
1
1
1
4
4
7
9
9
10
10
12
13
14
14
16
16
19
22
25
28
29
30

-

Corry Barendse-Damen
Jos Vranken Jr .
Peter Millenaar
Leny van Marrewijk-Barendse
Ria de Vreede-van Kester
Hani Alsabbagh
Rio van Dijk-Zuyderwijk
Martien van Ruyven
Jolijn Bol
Bart Witsiers
Joyce Sta
Lon Nahuis
John van der Lubbe
Renate van Oostveen Koentze
Yrsa van der Zalm
Rivka van der Zalm
Mia van der Valk-van Zwet
Anne Rijnders-Gerritse
Jennifer Bol
Elly Peeters-Heuchemer
Aad van Dijk
John van Leeuwen

September
16-

Wil Bol
Steef van der Wilk

