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Nieuws van de bestuurstafel
Beste mensen.
De vakantie is weer voorbij, de tijd vliegt.
We hopen dat jullie allemaal, na deze welverdiende
vakantie, weer helemaal fris en klaar zijn voor het
nieuwe seizoen.
Ook het bestuur heeft even rust gehad, maar toch ook
weer niet helemaal. Zo hebben we in de
vakantieperiode een overleg gehad met het
parochiebestuur over de plannen om de kerk
multifunctioneel te maken. DE plannen zijn nog in een
voorbereiden stadium, maar uiteraard is er aan een plek voor het koor
gedacht. Onze plek in de "nieuwe" kerk zal dichtbij het Liturgisch centrum
zijn. Hier is dan ook een ander orgel nodig. Het huidige kleine orgel voldoet
niet en er zal dan naar vervanging gezocht moeten worden.
Advies bij vakmensen op dit gebied is onontbeerlijk.
Het huidige grote orgel blijft uiteraard beschikbaar. We kunnen niet zonder
bij grote Vieringen als Kerstmis en Pasen. Maar ook voor concerten en voor
grotere uitvaarten en avondwaken etc. moet het instrument beschikbaar
blijven We zijn blij bij de plannen betrokken te worden.
Dan nog het probleem van de "Leuninges ". De asbestkwestie speelt sinds
oktober 2015. Bijna twee jaar dus.
Sinds april 2016 zijn we betrokken bij de plannen van de initiatiefgroep
"Hart van Poeldijk ". Deze groep opteert voor de mogelijkheid om in en rond
de kerk het culturele hart van Poeldijk te realiseren .
Wij kunnen ons vinden in die plannen en hebben de intentie uitgesproken
gebruik te willen maken van de nieuwe mogelijkheden als er voor ons
geschikte en werkbare ruimte is. Wij blijven onze huidige repetitieruimte
gebruiken totdat andere ruimte gerealiseerd is. Je zult begrijpen dat dit nog
wel enige tijd kan duren.
Met bovenstaande ben je weer op de hoogte van één en ander.
Tot slot, we gaan er met z'n allen weer een mooi seizoen van maken.
Natuurlijk er zullen ook weer spannende dingen gebeuren [ concert,
themaviering ]. Er zal ook weleens iets fout gaan, dat hoort er allemaal bij,
maar laten we altijd ons positieve gevoel houden om er iets moois van te
maken. Daar gaan we allemaal ons best voor doen!!!. Veel zangplezier
gewenst.

Martien v Ruijven

Lieve Mensen
Of jullie weg zijn geweest of thuis gebleven, uitstapjes hebben
gemaakt of in tuin of op terras heeft gezeten, hopelijk hebben jullie
allemaal een fijne vakantie gehad en jullie batterijen weer kunnen
opladen voor alweer een nieuw seizoen.
Door zowel het Perosikoor als ook door het Bartholomeuskoor is er
diverse malen gezongen bij uitvaarten. Vanwege de vakantie kon ik
er lang niet alle keren bij zijn, maar gelukkig waren er vervangers
beschikbaar (Jos Vranken, Ed van Aken en Hans de Rie) om te
komen spelen en hoorde ik dat er steeds een goede bezetting was.
Dat is fijn om te horen.
Ook dank aan Wil Bol voor het dirigeren bij twee Perosi-uitvaarten.
De weekendvieringen met het Bartholomeuskoor in de vakantie
waren overigens ook steeds goed bezet.
Het is weer de hoogste tijd om een repetitie voor het Perosikoor in te
plannen om weer eens wat spreekwoordelijke punten op i's te
zetten. Het zingen bij uitvaarten verloopt doorgaans naar
tevredenheid, maar een klein beetje meer aandacht voor details
middels dirigeeraanwijzingen zou ik wel fijn vinden.
De eerstvolgende repetitie voor het Perosikoor hebben we gepland
op zaterdag 14 oktober, zoals te doen gebruikelijk van 10:00 tot
11:30 uur. Hopelijk mag ik op een goede bezetting rekenen, niet in
de laatste plaats omdat deze repetitie mede bedoeld is ter
voorbereiding op de viering van Allerzielen op donderdagavond 2
november a.s.
Voor de eerste Themaviering op zondag 15 oktober met als thema
"Hollandse meesters" hebben we de eerste grote repetitie gehad.
Het was heel fijn om daarbij ook een aantal gastzangers te kunnen
verwelkomen. Ook is het fijn dat het Liturgisch koor Cantate Domino
gaat meedoen en zijn we heel blij met de toezegging van
Muziekvereniging Pius X dat we kunnen rekenen op de
medewerking van een dubbelkwartet, iets waar Kees Olierook zich
voor heeft ingezet. Hartelijk dank daarvoor, Kees! Samen met

organist Aarnoud de Groen aan het orgel belooft het een werkelijk
spectaculair geheel te gaan worden!
De 1e Westland Proms op zaterdag 21 oktober komt met rasse
schreden naderbij! Na onze extra repetitie op zaterdag 9
september, waar ook het Zoetermeers Mannenkoor bij aanwezig zal
zijn, zijn er namelijk nog slechts 6 reguliere repetities. Maar we
maken gestaag vorderingen en er wordt zichtbaar en hoorbaar met
veel enthousiasme gerepeteerd op de overigens leuke en
inspirerende muziek. Ook in Zoetermeer wordt er volop gerepeteerd.
Het belooft alles bij elkaar een echt avondje uit te worden!
Op zondagmiddag 5 november zingen we weer het Requiem van
Fauré in de Maria van Jessekerk in Delft met Petra Veenswijk aan
het orgel. Ook zullen we daarbij nog een nader te bepalen motet
gaan zingen. Iedereen die dit Requiem al vaker gezongen heeft en
dus goed kent, is van harte welkom om dit te komen meezingen!
(Elders in dit blad vindt u het repetitieschema.)
Het kamerkoor is begonnen aan het instuderen van de cantate
Navidad nuestra van de Argentijnse componist Ariel Ramirez,
alsmede enkele typisch Spaanse kerstliederen, zogenaamde
Villancicos. We zullen op het concert zaterdagavond 16 december
begeleid worden door een heus ensemble van Argentijnse musici.
Ook dat concert belooft dus een waar spektakel te worden en een
zeer verfrissende muzikale ervaring tussen alle andere
kerstconcerten, dat u dus eigenlijk niet mag missen! We zijn heel blij
met de projectzangers die zich al bij ons hebben aangesloten. Een
aantal extra mannen is echter nog wel zeer welkom, met name
tenoren. Als uw interesse gewekt is, dan kunt u voor meer informatie
vrijblijvend contact opnemen via
kamerkoorcouleurvocale@outlook.com.
In het vorige Contactblad had ik een oproep gedaan voor
geïnteresseerden om zich aan te melden voor de op te richten
mannenschola. Tot nu toe zijn er slechts twee aanmeldingen. Ik kan
me voorstellen dat het vanwege de vakantie in het achterhoofd
geschoten is, maar als er nog mannen zijn die hierin interesse
hebben, dan hoor ik dat graag!

Al is de zomervakantie pas net achter de rug, toch moeten we ook
alweer gaan nadenken over Kerstmis. Voor dit jaar is besloten om
wederom de mis van Hummel op het programma te nemen, niet in
de laatste plaats omdat het vorig jaar behoorlijk veel werk is geweest
om die in te studeren. Bovendien is het gewoon ook heel mooie
muziek. Het leek ons goed om de mis nogmaals te gaan uitvoeren
om ons zo ook te kunnen revancheren ten aanzien van de passages
die vorig jaar wat minder netjes verliepen. Het zal voor iedereen
beter voelen om, na het nog een keer ingestudeerd te hebben, er
meer boven te kunnen staan en nog meer te kunnen genieten van
het zingen ervan.
Zoals jullie gewend zijn, zal ook dit jaar weer het Delphi Consort
tekenen voor de begeleiding en Wim van Herk aan het orgel
plaatsnemen. De repetities zijn weer voornamelijk op de
dinsdagavonden en vangen aan direct na het Westland Proms
Concert op 31 oktober. Projectzangers zijn ook weer van harte
welkom!
Met een hartegroet,

Steven

Op weg naar de
1e Westland
Proms……..
De zomervakantie is voorbij en Concertkoor Westland is weer aan de slag
e
gegaan met de voorbereidingen voor de 1 Westland Proms op 21 oktober
a.s. De stemming zit er goed in.
Op 9 september a.s. gaan we met een studie ochtend de sfeer proeven op
onze uitvoeringslocatie: Priva De Lier.
Het ziet er naar uit dat we de financiering rond gaan krijgen. Onze ideeën
slaan aan en dat heeft gezorgd voor mooie sponsor bedragen.
Fantastisch!!!
We werken met veel plezier aan het programma om er voor de bezoekers
op 21 oktober een mooie belevenis van maken.
Het ene moment worden onze dames Puertoricaanse meisjes (West Side
Story), het andere moment wachten zij smachtend op hun toreador
(Carmen). Onze mannen vormen met het Zoetermeers Mannenkoor een
geweldig soldatenkoor (Choeur des Soldats) en op een ander moment
klinkt er verstild het thema uit de film Schindler’s List.
We kunnen met ons programma naast een lach dus ook een traan
oproepen. Muziek is immers emotie.
We denken in ieder geval de interesse te kunnen wekken van een breed
publiek.
We hopen dat jij als lezer van dit contactblad erbij wil zijn op 21 oktober
en/of andere mensen enthousiast wil maken om deze happening te
bezoeken.
Een kaartje kost 15 Euro per persoon en kan worden besteld bij de
koorleden of per mail (concertkoorwestland@gmail.com).
Graag tot 21 oktober!!!!
Namens Commissie Concertkoor Westland

Mirjam Halverhout

Beste mensen,
Het nieuwe koorseizoen is al een paar weken oud.
We merken dat het niet altijd makkelijk is om de weg naar het
repetitielokaal weer te vinden..
Daarnaast zijn er in deze tijd ook wat leden in de voordeelperiode op
vakantie gaan.
Vandaar dat niet alle partijen de eerste weken voldoende bezet waren.
Gelukkig hadden we bij de viering van ons patroonsfeest wat extra
versterking.
Toch even een paar mensen noemen die er ook bij waren. Aad van der
Voort en Pedro van der Valk.
Ook Gerard van der Elst wil ik toch even noemen omdat hij na een zware
tijd er weer bij was.
Project Andriessen/de Klerk is ook gestart en we mochten op de eerste
repetitie een aantal extra mensen van buiten ons koor verwelkomen.
Ook dit seizoen houden we de maandborrel in stand.
De eerste zal zijn op vrijdag 22 september na de repetitie van het gemengd
Bartholomeuskoor. Uiteraard hopen we ook op leden van andere
koorgroepen. Onder het genot van een drankje en een hapje bijpraten of
een kaartje leggen.
We zijn ook bezig met het jaarfeest van Deo Sacrum (Caeciliafeest ook wel
genoemd)
Deze wordt gehouden op zaterdag 25 november bij Restaurant Vrienden en
zal, naast de huldiging van jubilarissen, eenzelfde indeling hebben als
afgelopen jaar. Omdat er ook van andere koorgroepen jubilarissen zijn
verwachten we daar wel meer mensen van. Vooral een gezellig feest voor
iedereen van 15 jaar plus.
Zet dus die datum alvast in je agenda: 25 november bij restaurant
Vrienden.
Namens de Commissie,

Geert de Vreede

Nieuws van
Couleur Vocaal
Beste zangliefhebbers,
De kop is er af!
Na een heerlijke periode van vakantie en rust zijn de eerste repetities weer
begonnen waarin we zijn gestart met het “Navidad Nuestra”.
Wij zijn tot nu toe versterkt met 12 fantastische projectleden. Een aantal
nieuwe gezichten, maar ook wat oud zangers van Deo Sacrum. Leuk om
weer nieuwe mensen te leren kennen en vooral ook om samen te zingen.
Echter, wel voornamelijk vrouwen! We zijn natuurlijk heel blij met de
deelname van de dames, Maar echt waar: er is plek voor meer mannen!
Vooral tenoren!
Dus lieve mensen nodig iedere mannelijke vriend/kennis die graag zingt (al
is het alleen onder de douche) uit om mee te doen. Het is een prachtig
warmbloedig werk van Ramirez en zal nog mooier klinken met een goede
balans tussen de stemmen.
Ook de typisch Spaanse kerstliedjes ook wel villancicos genaamd zijn erg
leuk om te zingen. De liederen lijken in niets op ons kerstrepertoire en doen
je eerder denken aan een zwoele zomer avond dan een witte kerst.
Als ik u nieuwsgierig heb gemaakt, kom gezellig meezingen óf kom als
luisteraar naar het concert op zaterdagavond 16 december.
Voor nu even genoeg over dít project.
Het kamerkoor heeft twee kleinere optredens in het vooruitzicht.
Ten eerste zullen we op 9 september rond de klok van 16:00 uur zingen
tijdens de Zomerbloemententoonstelling in de Oude kerk in Naaldwijk.
Op zaterdag 23 september zijn we uitgenodigd voor een optreden bij
Huize Dijckwegh in Naaldwijk. We zijn daar de eerste keer te gast.
Beide keren brengen we een deel van ons “Ik hou van Holland” repertoire
ten gehore.
Hartelijke groet,

Annette Hüsken
NB.
Ik geef de pen door aan Eugène van der Horst

Perosikoor
Zaterdag 14 oktober van 10.00 tot 11.30 uur houden we weer een repetitie
voor het Perosikoor.
Deze repetitie is mede ter voorbereiding van de Allerzielenviering op
donderdagavond 2 november.
Omdat het aantal repetities voor het Perosikoor niet zo groot is hopen we
van harte dat de bezetting deze repetitie optimaal is.
We kunnen dan met elkaar weer wat puntjes op de “i” zetten.
Mogen we ook op úw aanwezigheid rekenen.
Hartelijk dank!

Toos de Vreede
Requiem van Fauré in Delft
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zijn we uitgenodigd om op
zondagmiddag 5 november mee te werken aan het concert in de
Orgelconcertserie van de Maria van Jessekerk te Delft. Tijdens dit concert
in het teken van Allerzielen zal het Requiem van Fauré uitgevoerd worden
o.l.v. Steven van Wieren. Organist is Petra Veenswijk.
Onderstaand vast het repetitieschema met het verzoek vast tijd te
reserveren is de o zo drukke agenda’s
Dinsdag 24 oktober
Vrijdag 27 oktober
Zaterdag 28 oktober

20.00 – 22.00 uur
21.00 – 22.00 uur
10.00 – 12.30 uur

Dinsdag 31 oktober
Vrijdag 3 november
Zondag 5 november

21.15 – 22.15 uur
21.00 – 22.00 uur
15.00 uur

Dames en Heren
Dames en Heren
Dames en Heren
Repetitie met organist
in Delft
Dames en Heren
Dames en Heren
Concert

Dag van de Koorzanger 2017
Zaterdag 4 november organiseert de Westlandse Korenfederatie samen
met Westland Cultuurweb voor de vierde keer de “Dag van de Koorzanger”
in de Kiem in ’s Gravenzande.
Wat houdt dat in
De dag van de koorzanger bestaat uit diverse workshops
In de workshops worden specifieke thema’s of een bepaald genre koorzang
belicht door een deskundige en enthousiaste docent. Op het programma
staan veel en uiteenlopende workshops, te weten liedinterpretatie,
podiumpresentatie, stemtechniek, gospel, improvisatie, musical, close
harmony, wereldmuziek en scratch klassiek. Mogelijkheden te over om op
speelse wijze met de vele facetten van de koorzang kennis te maken.
Je kunt deelnemen aan twee verschillende workshops. Eén in de ochtend
en één in de middag. In de middagsessie studeert elke workshopgroep ook
een lied in. Aan het einde van de dag zullen we het ingestudeerde lied aan
elkaar laten horen in de vorm van een miniconcert.
Dit miniconcert is de feestelijke afsluiting van de dag.
De workshops zijn ook bedoeld voor “ontmoeting”. Je komt vanzelfsprekend
in contact met leden van andere koren. Door ieders enthousiasme voor de
koorzang raak je ongetwijfeld geïnspireerd.
Aan het einde van de dag is er gelegenheid voor een afsluitende borrel
(eigen rekening)
Deelname aan de dag kost € 22,50 als je bij je aanmelding vermeldt dat je
lid bent van Deo Sacrum (anders zijn de kosten € 25,-). Dit bedrag is
inclusief eenvoudige lunch en koffie/thee tijdens de dag.
Aanmelden voor de “Dag van de Koorzanger” kan via de website van de
Westlandse Korenfederatie: www.westlandsekorenfederatie.nl
In het repetitielokaal liggen wat folders met nadere informatie over deze
dag. Van harte aanbevolen!

Toos de Vreede

Rabobank Clubkas Campagne
Evenals voorgaande jaren gaat Rabobank Westland verenigingen en
stichtingen in de regio sponsoren middels de Rabo Clubkas Campagne. Bij
deze actie bepalen de leden van de bank welke clubs gesponsord worden
en hoe hoog het sponsorbedrag is. Onze “club” doet ook mee aan deze
sponsoractie en dat betekent….. stemmen verzamelen. Want hoe meer
stemmen voor onze “club” des te hoger het bedrag voor onze koorkas.
De Rabobank Clubkas Campagne
werkt als volgt:
Rabobank Westland stort een bedrag
in de pot van de campagne.
Tijdens de stemperiode, van 26
september t/m 10 oktober 2017
kunnen leden van de Rabobank via de
virtuele stembus op hun favoriete
vereniging een stem uitbrengen.
Ieder lid mag vijf stemmen verdelen.
Het bedrag in de pot wordt verdeeld
over het totale aantal stemmen. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het
aantal stemmen voor onze club.
Wie doet mee?
Leden van Rabobank Westland ontvangen voor de stemperiode per e-mail
(of post) een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Leden van de
bank hoeven zich hiervoor niet aan te melden. Leden van Rabobank
Westland ontvangen vóór de stemperiode per email of per post een unieke
code waarmee ze kunnen stemmen.
Ook is er in het repetitielokaal wat promotiemateriaal aanwezig.
U kunt er samen met vrienden en bekenden (die ook lid zijn van Rabobank
Westland) voor zorgen dat er een flinke bijdrage vanuit de Clubkas in de
kas van Deo Sacrum vloeit.
Spoor vrienden en bekenden aan om twee van de vijf stemmen die zij
mogen weggeven in elk geval aan Deo Sacrum te geven.
We hopen van harte dat u veel reclame maakt voor onze club.
Bent u geen lid van de Rabobank, natuurlijk kunt u wel reclame voor deze
actie maken… Is iets niet duidelijk….. vraag het mij….

Toos de Vreede

De biecht & de zonde
Enkele weken geleden kregen wij van onze dochter een verblijf met
fietsarrangement cadeau in ‘Het Klooster’ te Uden. Het statige gebouw ‘Het
Klooster’ werd in 1882 gebouwd voor één enkele pastoor. Later huisden er
de zusters Franciscanessen, tot dat het in particuliere handen overging en
er een hotel/restaurant in gevestigd werd.
Toen wij onze rentree maakten via de statige voordeur leek er niemand
aanwezig te zijn, maar in de verte klonken hakgeluiden.
De kok sprak een bericht in voor de baliemedewerker en verwees ons in de
tussentijd naar het centrum voor een kop koffie.
In een voormalig gebouw van V&D in het centrum van Uden was er een
verkoop gaande van licht beschadigde boeken. Ik kocht er vier, waaronder
het boek ‘Jezus & de vijfde evangelist’, geschreven door Fik Meijer(1942).
Deze schrijver is volgens de achterflap de populairste schrijver over de
oudheid in het Nederlandse taalgebied. De achterflap vermeldt verder dat
wij in de vier evangeliën lezen over het optreden van Jezus, maar weinig
over de wereld waarin Hij leefde. Wie daar wel over schreef was Flavius
Josephus, een Joodse geschiedschrijver die enkele jaren na de kruisdood
van Jezus in Jeruzalem werd geboren.
Intussen krijg ik een sms-je van de baliemedewerker die ons zo spoedig
mogelijk de kamersleutel wil overhandigen. Deze vriendelijke jongeman laat
ons de refter zien, een enorme zaal met een hoog krullerig gebeeldhouwd
plafond, waar wij de volgende morgen verwacht worden voor het ontbijt.
Tegen een muur staat de bruine, glanzend gebogen zijkant van wat ooit
een biechtstoel was. Het schuifje vrij/bezet is ook nog intact. Vrij vertaald
vanuit het Frans luidt de tekst op het schuifje, dat als deze biechtstoel bezet
is men een andere biechtstoel in diezelfde rij moet proberen.
Onze kamer bevat, behalve een breed tweepersoonsbed met wijnrood
dekbed, een allegaartje aan meubelen. Op een kastje staat een foto met
twintig tegenover elkaar zittende nonnen die lachend omhoog in de lens
kijken en bezig zijn met het breken van sperziebonen.
Onze dochter had ook aan de inwendige mens gedacht en er een diner-bon
bijgedaan voor het buffet-restaurant ‘D’n Heerboer’. Volgens de
reclamefolder een heerschap met een vooruitstekende kin onder een
haakneus, een platte pet en in zijn knuist een vork. Omdat zij diep in de
buidel had getast, waren wij veroordeeld tot een drie uur durend
arrangement.

Toen wij ons moeizaam naar de uitgang van ‘D’n Heerboer’ begaven
vonden wij in het rek met folders een fietsroute met de naam ‘De biecht &
de zonde’, Een fietsroute die ons zou voeren langs allerlei religieuze
hoogtepunten, afgewisseld door locaties met lekkernijen die het zondigen
meer dan waard zouden zijn.
De volgende dag fietsten wij zo’n vijf uur zonder ook maar ergens aan te
komen. De knooppunten sloten niet aan en bij een verzamelbord bleek het
‘U staat hier’, met grote ijver weggepoetst.
Het leek nog het meest op het werk van de duivel. Toen wij die dag voor
de tweede keer langs het bord fietsten dat boven de heg uitstak bij een
boerderij met de tekst ‘Hoera, Tiny en Tilly 40 jaar getrouwd’, hielden wij het
voor gezien en waren we dolblij toen wij de St. Petruskerk van Uden met
zijn koepel en twee torens weer zagen.
De volgende morgen na het uitchecken liepen wij nog even richting
centrum. Toevallig was de St. Petruskerk open. We liepen naar voren naar
het altaar onder de koepel. Links van mij zag ik de rode stoelen staan waar
wij twee jaar geleden met het parochiekoor de Mis hadden gezongen. Een
vrijwilliger sprak ons aan en zei dat hij de kerk moest sluiten. Ik vertelde
hem dat ik twee jaar geleden met het parochiekoor uit Poeldijk in deze kerk
had gezongen. Hij wist het nog allemaal, van de cd en de chocolaatjes en
de druiven. En ik wist nog van het kale kopje koffie in het parochiehuis,
maar dat zei ik maar niet. Wij vervolgden onze weg naar het centrum.
Achter ons spurtte de vrijwilliger weg op zijn fiets met een laatste zwaai van
zijn arm. Op weg naar huis of naar een andere klus, want de tijd van een
vrijwilliger is kostbaar.

Gemma van der Sande

ROOSTER

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
We repeteren tot 21.00 uur voor de
Themaviering en na de pauze, vanaf 21.20 uur
voor het weekend (einde 22.00 uur).
Zaterdag 9 september
09.30 uur - Studiedag Concertkoor
Deze is bij PRIVA in De Lier
►♫►♫

16.00 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 viering.

Maandag 11 september
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 12 september
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen

Woensdag 13 september
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)
18.30 uur - Reünie zomerkamp in het repetitielokaal.
Donderdag 14 september
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 15 september
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
We repeteren tot 21.00 uur voor de
Themaviering en na de pauze, vanaf 21.20 uur
voor het weekend (einde 22.00 uur).
Zaterdag 16 september
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 17 september
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Franciscusmis van Frank
van Nimwegen.
Maandag 18 september
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 19 september
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola (einde 21.00 uur)
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen
Woensdag 20 september
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 21 september
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 22 september
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
We repeteren vanavond voor de
Themaviering.
22.00 uur - Maandborrel in het repetitielokaal.

Zaterdag 23 september
►♫►♫

..... uur

- Kamerkoor Couleur Vocale: Optreden
Naaldwijk: Huize Dijckwegh.

19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 24 september
11.00 uur - De Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Maandag 25 september
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 26 september

Vanaf vandaag kunt u stemmen voor de
Rabo Clubkascampagne

19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen
Woensdag 27 september
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 28 september
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 29 september
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
We repeteren tot 21.00 uur voor de
Themaviering en na de pauze, vanaf 21.20 uur
voor het weekend (einde 22.00 uur).
Zaterdag 30 september
16.30 uur - Het Kinderkoor zingt bij de
Dierenzegering in de Bartholomeuskerk, een
GEZINSVIERING in het teken van St.
Franciscus en DIERENDAG.
(graag om 16.15 uur aanwezig)
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 1 oktober
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Thomasmis van Jan Raas
Maandag 2 oktober
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 3 oktober
19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola (einde 21.00 uur)
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen
Woensdag 4 oktober
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 5 oktober
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 6 oktober
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
In de kerk. Pré-Generale Repetitie voor de
Themaviering samen met Pius X en Aarnoud
de Groen (organist) en na de pauze, vanaf
21.20 uur repeteren we voor Oogstdankdag
(einde 22.00 u.)
Zaterdag 7 oktober
19.00 uur - Viering met cantor
Zondag 8 oktober

Oogstdankdag

11.00 uur - Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege Oogstdankdag de
de Messe brève no.7 in C van Charles Gounod
>>>>>

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

Maandag 9 oktober
Geen bijeenkomsten
Dinsdag 10 oktober

Vandaag Laatste kans om te stemmen voor
de Rabo Clubkas Campagne

19.00 uur - Repetitie Vrouwenschola
20.00 uur - Repetitie Concertkoor Project Westland Proms
Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen
Woensdag 11 oktober
16.00 uur - Repetitie Kinderkoor
(vanaf groep 4 – einde 17.00 uur)

Donderdag 12 oktober
20.00 uur - Repetitie Fine Tuning.
20.00 uur - Repetitie kamerkoor Couleur Vocale
Vrijdag 13 oktober
19.30 uur - Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor
In de kerk. Generale Repetitie voor de
Themaviering en na de pauze, vanaf 21.20 uur
repeteren we voor het weekend (einde 22.00).
Zaterdag 14 oktober
10.00 uur - Repetitie Perosikoor (einde 11.30 uur)
19.00 uur - Geen Viering
Zondag 15 oktober
11.00 uur - Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Te Deum
Laudamus van Hendrik Andriessen.
Aan deze Themaviering
“Nederlandse Meesters” werken tevens mee:
Liturgisch Koor Cantate Domino,
Pojectzangers, Leden van Muziekvereniging
Pius X; Aarnoud de Groen – organist.
Het geheel o.l.v. Steven van Wieren.

Hartelijk bedankt,
Wij als gezin willen het Perosikoor bedanken voor de mooie uitvaart van
mijn vrouw en onze moeder Roos van der Elst
Ook een woord van dank voor aan Elly Peeters voor het mooie Ave-Maria
en Jos Vranken voor de muzikale ondersteuning.
Het heeft ons veel steun gegeven. Het was een prachtige dienst
Met vriendelijke groet
Namen ons allen

Gerard van der Elst

Lieve Mensen
Ik wil jullie bedanken voor de vele kaarten, bloemen, apps, mailtjes,
telefoontjes, bezoekjes,en lieve woorden die ik mocht ontvangen tijdens
mijn ziekte!
Ik ben er nog niet ! Maar het gaat de goede kant op!
Nogmaals bedankt!

Rio van Dijk

Hi Fine-Tuners!
Hallo allemaal,
Hebben jullie ook een fijne zomervakantie gehad en
zijn jullie een beetje uitgerust?
Wat is de eerste keer repeteren dan wennen na een
aantal weken geen zang.
De stemmen moesten weer helemaal op gang komen.
Op donderdag 24 augustus zijn wij weer van start gegaan en het was direct
knallen geblazen.
Er stond namelijk al vroeg in het seizoen een optreden op het programma.
Op zaterdag 2 september hebben wij twee optredens verzorgd bij het
evenement: Podium Westland.
Op verschillende plaatsen in het centrum van Naaldwijk stonden podia
waarop allerlei soorten optredens te zien waren van toneel tot orkest, maar
ook dansgroepen en koren.
Wij mochten dit jaar op twee locaties zingen namelijk in een circustent op
Wilhelminaplein en in winkelcentrum De Tuinen. Het was een mooie
zonnige dag waardoor veel mensen uit het Westland een kijkje kwamen
nemen. Ook bij onze optredens stonden veel mensen te luisteren en
Marlous deed haar best om de menigte enthousiast mee te laten swingen.
Ondanks de kleine groep waarmee we stonden te zingen, klonken de
liedjes erg goed. We kregen veel complimenten vanuit het publiek. Daar
kunnen we weer trots op zijn !
De komende tijd gaan we alweer starten met repetities voor Kerst en jawel
ook al voor de Westland Passion 2018! Deze zal zijn op 30 maart, op
Goede Vrijdag. Natuurlijk zijn we hiervoor nog op zoek naar projectleden,
dus houd onze facebook pagina hierover in de gaten.

Groetjes,

Marlène

Kinderkoor
Hebben jullie het ook zo naar je zin gehad op ons
Zomerkamp in Drouwen. Het was weer helemaal super.
Altijd weer een grote verrassing wat het thema wordt van
ons zomerkamp. De “kleine kampcommissie” had het
thema “Harry Potter” tot in de puntjes uitgewerkt.
.
De kookstaf heeft lekker gekookt (hulde aan Guido, Marike, Suzanne en
Sandra). Jullie waren allemaal heel gezellig, en ook de kampleiding was
best wel relaxed. Het weer was prima ... We hebben een heerlijke midweek
gehad.
We deden allerlei sporten en spelen.
Lees het verslag maar van Tobias, Sverre, Rivka,
Yrsa en Wouter. Als je dat leest ga je volgend jaar
zeker (weer) mee.
Lekker moe maar voldaan kwamen we op de
vrijdagmiddag weer bij de Leuningjes aan.
Eén of twee heerlijke lange nachten slapen en je
bent weer helemaal bij de mensen.
Vanaf deze plaats dank aan iedereen die dit zomerkamp gemaakt hebben
tot dit grote succes. Het was Fantastisch !!!!
Op woensdag 13 september houden we onze Kamp-reünie in het
Repetitielokaal. Om 18.30 uur ben je welkom.
Ja, jongelui, het zomerkamp is voorbij en dat betekent dat we weer lekker
gaan zingen met z’n allen. Om meer kinderen te laten
weten dat zingen hartstikke leuk is hebben we op de
scholen informatiefolders uitgedeeld in de groepen 1 tot en
met 6. Helpen jullie ook een beetje reclame maken, want
we kunnen wel wat versterking gebruiken bij het kinderkoor.
We starten met de voorbereidingen voor ons Dierendagoptreden.
Van verdere plannen horen jullie natuurlijk zo snel mogelijk.
Het gaat zeker gezellig worden.
Namens de kinderkoorcommissie

Toos de Vreede

Verslag Zomerkamp Kinderkoor
Voor de 50e keer in de geschiedenis werd het Zomerkamp gehouden. Een
jubileum dus. Maar er was meer te vieren...
e
25 jaar Liedjesboek, 25 jaar Kampshirt gedrukt, Erik voor de 25 keer mee
als leiding.. én twee jarigen deze week.
Het is een fantastische kampweek geworden: Super lieve kinderen,
Gezellige leiding, mooi weer(we waren in Drouwen en daar heeft het alleen
donderdagmiddag een beetje geregend), een erg leuk programma. Alle
sporten en spelen werden door de zomerkamp-commissie in het thema
“Harry Potter” uitgewerkt. Het begon al zaterdagmiddag vóór vertrek toen
Professor Rubeus Hagrid op de motor bij alle kinderen persoonlijk een
uitnodiging bezorgde met het verzoek om zich maandagmorgen om 09.30
uur op perron 9 ¾ te melden.
Wat we allemaal zoal gedaan hebben...? Teveel om op te noemen.
Tobias, Rivka, Sverre, Yrsa en Wouter hebben ieder een dag-verslag
geschreven.

Maandag. (door Tobias)
Op maandag werden we om 10 uur op perron 9 ¾ verwacht( de
Leuningjes). Toen gingen we met de bus naar Drenthe. Na de busreis naar
Drenthe ging iedereen hun kamer opzoeken en het terrein verkennen. Toen
werden we ingedeeld in groepjes. Dat werd net als in Harry Potter met de
sorteerhoed gedaan. Er waren 7 groepjes: Zwadderich, Griffoendor,
Ravenklauw, Huffelpuf, Beaxbatons, Klammfels en Ilvermorny. Nadat
iedereen in groepjes was gedeeld gingen we je eigen toverhoed knutselen.
Toen gingen we pannenkoeken eten. Na het eten was het tijd voor het
avondspel. Als voorbereiding kreeg je daar een ‘deken’ voor. Het spel was
een smokkelspel waarbij je met je team kaarten van monsters moest
verzamelen. Ook moest je oppassen dat je niet werd betrapt door een
leraar/lerares van Zweinstein door het deken als ontzichtbaarheidsmantel te
gebruiken. Je moest er met je hele groepje onder gaan staan en doodstil
zijn. Het was een spannend spel. Na het avondspel moesten de kinderen
van de basisschool naar bed en werd het voortgezet onderwijs gedropt.
Dinsdag (door Rivka)
Om 8 uur werden we wakker gemaakt door de muziek, daarna gingen we
heerlijk ontbijten. Groep 6,7 en 8 had daarna corvee na het corvee ging de
snoepwinkel open. Rond half 10 had de leiding een vergadering. Wij
moesten allemaal ons kamp shirt aan doen en met ze allen een foto maken.
We gingen ook nog spelletjes doen eerst gingen we pimp je bezemsteel
spelen. Je moest eerst een bezemsteel in het bos zoeken en in elkaar
zetten. Een klassenoudste moest er altijd op zitten en dan ging je langs de
posten. Bij iedere post kreeg je een washitapeje om je staf. Hoe mooier,
hoe meer
punten. En als
je de code
goed had,
kreeg je nog
meer punten.
Na het spelen
gingen we
lekker
lunchen en
groep 3,4 en
5 hadden
corvee. Toen
gingen we
weer een spel
doen namelijk zwerkbal. Er was een slurk (frisbee), beukers, gingen vanaf
de zijkant (ballen) en een snaai, een raar gevormd balletje (z-ball) dat gek

stuiterde. Een kind hield een hoepel in de lucht als doel. De snaai kwam
pas na ongeveer 5 minuten in het spel. Alle groepen speelden tegen elkaar
en de groep die het hoogste stond ook tegen de leiding. Dat duurde best
lang daarna gingen we eten zingen en had het VO corvee.
De leiding had weer een vergadering en wij mochten iets voor ons zelf
doen. Je krijgt natuurlijk ook lessen dus gingen we toverlessen volgen
bijvoorbeeld: toverdrank maken, monsterboek maken en vliegles. Daarna
lekker slapen.
Woensdag (door Sverre)
Toen we woensdagochtend om 8:00 uur werden wakker gemaakt, gingen
we rond 8:30 ontbijten, en na het ontbijt was het snoepwinkeltje weer open.
De leiding had om 9:30 een vergadering over wat er die middag ging
gebeuren.
Om 10:30 speelden we het spreuk-loop-spel: In het bos waren zeven
posten met ieder zeven spreuken (Lumos, Imperio, Paralitis, Accio, Expecto
Patronum, Expelliarmus en Hocus Pocus Pilatus Pas) die je kon vinden.
Iedere post zette een spreuk op je strook papier en je moest alle zes de
Harry Potter spreuken verzamelen plus de dreuzelspreuk Hocus Pocus
Pilatus Pas. Maar aan die spreuk was iets bijzonders namelijk je mocht
deze spreuk alleen boven of onderaan de rij hebben. Het groepje
Beauxbatons had dit spel gewonnen. Na dit spel werd er verteld dat we
naar Drouwenerzand gingen, alle kinderen waren super blij.
In Drouwenerzand was het
eten en drinken gratis en we
hadden er geluncht en avond
gegeten. Verder mochten we
in allerlei kermisattracties. Er
was echt veel te doen. Op de
foto zit ik met anderen en
veel van de leiding in het
“hunebed”. Dat ging omhoog
en omlaag en draaide ook
nog rond. Het was er druk,
maar heel gaaf.
Donderdag (door Yrsa)
Om 8 uur werden we wakker gemaakt door leiding met harde muziek toen
moesten we ons gaan aankleden voor het ontbijt. Na het heerlijke ontbijt
hadden de groepen 6,7 en 8 corvee na het corvee werd het snoepwinkeltje
geopend en kon iedereen die snoep wilde kopen dat doen. Daarna
hebben we het spel toverschaak gespeeld. Het was eigenlijk stratego

maar dan in kleine groepjes en zonder vlag. In plaats van de bom was er
bijvoorbeeld duivelsstrik en alleen Harry Potter kon die overwinnen (net als
de mineur in Stratego). Ook waren er kaartjes met Ron of Hermelien. De
afdeling Zwadderich had dat spel gewonnen.
Na dit leuke spel was het alweer tijd voor de lunch na die lunch hadden we
even vrije tijd. Toen begon het een beetje te regenen en gingen we het
volgende spel doen dat heette Toverschooltoernooi. En dat was een soort
sportdag met allemaal spelletjes. Je moest met je groepje door een
spinnenweb, ieder door een ander vak, zonder iets te raken. En ook
bowlen, volleyballen en eierrace.
Daarna gingen we alweer avondeten en na het eten natuurlijk zingen. Na
het zingen had het VO corvee. De leiding ging even koffie pauze houden.
Alle groepjes moesten iets doen voor de bonte avond: namelijk een scene
uit Harry potter naspelen of nafilmen en dan laten zien op de bonte avond.
Je kon ook nog apart iets doen op de bonte avond en dan kreeg je extra
punten voor je groepje. Ik deed een stukje uit de Wiz, dat zie je op de foto.
De leiding had de eetzaal helemaal omgetoverd tot een mooie zaal met een
podium toen kon de bonte avond pas echt beginnen. Het was super
gezellig. Op de bonte avond deden we ook twee keer een Harry potter quiz
op kahoot.
Na de bonte avond moesten de kinderen die dit jaar op de basisschool
hebben gezeten naar bed toe en het VO ging helpen met opruimen.
Daarna gingen zij nog kletsen (en weerwolven) met wat lekkers en daarna
gingen zij ook naar bed, alweer de laatste nacht. Volgend jaar mag ik dat
ook!
Vrijdag (door Wouter)
Na het ontbijt gingen we eerst zorgen dat alle koffers ingepakt waren.
Daarna gingen we het draken spel spelen. Hierbij moest je met je groep je
nest verdedigen, en bij andere groepen drakeneieren en Gruzielementen
roven. Dat ging goed totdat iedereen Zwadderich ging aanvallen. Het werd
voor Zwadderich erg moeilijk maar dat mag. Het bleef erg leuk en via de
kamp app. bleef iedereen lachen.
Na het spel kwam Minerva Anderling weer langs en begon de
prijsuitreiking.
Het team van Zwadderich had gewonnen dit jaar. Na de prijsuitreiking
moesten we helaas weer de bus in om naar huis te gaan. Het was heel leuk
op kamp dit jaar. Leiding heel erg bedankt.

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

Marike Daalman
Sandra van der Voort
Suzanne Schoehuijs
Guido Schürmann

Koorfamilie en tenslotte….
De zomervakantie is weer voorbij gevlogen….?
Wat is een periode van zes weken toch snel
voorbij. Voordat je het weet zijn de repetities
alweer begonnen en zit je weer in het ritme
In deze koorfamilie willen we degenen
bedanken die zo ontzettend
hard gewerkt hebben terwijl
het vakantietijd was.
Ik denk hierbij aan de schoonmakers
en schoonmaaksters van ons repetitielokaal. Toen we
terugkwamen van zomerkamp viel het me direct op.
Geweldig !!! Jullie hebben hard gewerkt.
Alles ziet er weer spik en span uit!
Heel erg bedankt!
De kampcommissie van het kinderkoor heeft ook niet stil
gezeten tijdens de zomervakantie. Natuurlijk waren de
voorbereidingen al eerder begonnen, maar veel moet er toch geregeld
worden wat korter voor datum. Hartelijk dank aan de “kleine
kampcommissie”: Melisande, Jolanda, Eric, Laurens, Fenny, Marlène,
Margriet en Michelle Het programma zat weer ontzettend goed in elkaar.
Het is opnieuw een fantastische week geworden. Proficiat met zo’n
zomerkamp! Echt een goeie reclame!
In de koorvakantie werden we opgeschrikt door het overlijden van Roos van
der Elst, de vrouw van onze tenor Gerard van der Elst. Velen waren
aanwezig bij het condoleren. Bij haar afscheidsviering in de
Bartholomeuskerk heeft het Perosikoor gezongen. We hopen daarmee tot
steun van de familie te zijn geweest. We wensen Gerard en zijn gezin en
verdere familie heel veel sterkte toe voor de komende tijd.
In deze koorfamilie denken we ook aan onze koorleden die om
gezondheidsredenen voor korte of langere tijd niet aan de activiteiten van
de vereniging kunnen deelnemen.
Elly Peeters, Rio van Dijk en Toos van Kester. Heel veel sterkte en
beterschap gewenst. We hopen van harte dat het jullie spoedig beter gaat.
Aad Bol heeft aangegeven zijn time out periode te verlengen.

Inmiddels is het nieuwe koorseizoen weer van start gegaan.
In het vorige contactblad schreven we reeds dat er de komende maanden
voldoende staat te gebeuren bij de verschillende koorgroepen:
-

-

Popkoor Fine Tuning: Deelname aan Open Podium in Naaldwijk op
2 september jl;
Kamerkoor Couleur Vocale: optreden bij de
Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Naaldwijk op 9 september;.
Bartholomeuskoor: Themaviering “Nederlandse Meesters” op
zondag 15 oktober;
Concertkoor Westland: Studiedag bij Priva in De Lier ter
e
voorbereiding op de 1 Westland Proms op 21 oktober
Kinderkoor Westland: Dierendagconcert
Requiem van Fauré op zondag 5 november in de Maria van
Jessekerk in Delft met organist Petra Veenswijk
Kerstmis met de Mis van Hummel;

Houdt het rooster in dit contactblad dus goed in de gaten.
Tenslotte graag aandacht voor de werving van nieuwe koorleden.
Via de scholen is er een mailing uitgegaan betreffende het kinderkoor maar
bij ALLE KOORGROEPEN is er plaats voor nieuwe leden....
We zullen ze met open armen ontvangen ....
Dames en heren, kinderen en jongeren….
Helpt u zoeken, helpt u reclame maken…??!
Uw promotieactiviteiten voor de vereniging
kunnen we heel goed gebruiken.
VAN HARTE AANBEVOLEN !!!
Ik wens u een heel fijn en interessant
koorseizoen toe!
Tot ziens weer!

Toos de Vreede

Onze Jarigen
September
610 12 16 18 18 22 24 27 29 29 30 -

Steef van der Wilk
Ben Beekman
Riet van Holsteijn-Vijverberg
Ben Gardien
Trudy den Ouden
Niek van den Boer
Ylette Wesstein
Edwin van der Voort
Gerard Enthoven
Martien Grootscholten
Jolanda Kemperman
Marjolein de Waard

Oktober
3
4
5
11
13

-

Jeanne van den Berg-Kouwenhoven
Marlène de Vreede
Steven van Wieren
Piet de Vreede
Sjef Noordermeer

