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Nummer 1: juli 2018 

Beste Lezer, 

Het is even stil geweest, maar daar is ie dan… de eerste nieuwsbrief van de  
Zangkoren Deo Sacrum. 
In een tijd van modernisering en veranderingen vond het bestuur het tijd geworden om leden, 
ereleden, leden van verdienste, Vrienden en belangstellenden op een nieuwe manier van 
informatie te voorzien. 
Het contactblad kent een geschiedenis van 46 jaar met 482 uitgaven. Tijdens de 
laatstgehouden Algemene Ledenvergadering is besloten om in plaats van het Contactblad 
regelmatig een nieuwsbrief uit te geven. Hierin kunnen bestuur en de verschillende 
koorcommissies hun nieuwtjes kwijt en informatie betreffende op handen zijnde activiteiten 
delen. Natuurlijk is er ook plaats voor bijdragen van de leden. Ieders inbreng is welkom, dus 
schroom niet om copy voor het volgende nummer aan te leveren. 
Het rooster van repetities, vieringen, concerten en overige activiteiten verschijnt meerdere 
keren per jaar. Zowel de Nieuwsbrief als het Rooster worden zoveel mogelijk digitaal 
verspreid. Veel leesplezier gewenst, want er is veel nieuws. 

Toos de Vreede, secretaris 
 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Toos de Vreede 
Gantel 2 
2675 CH Honselersdijk 
T: 0174 – 24 52 38 
M: 06 – 28 63 25 52 
E: tdevreede@planet.nl 

Penningmeester: 
Martien van Ruijven 
Van Ruijvenlaan 5 
2685 LC Poeldijk 
Tel.: 0174 – 24 70 96  
 
E: mjmvruijven@hotmail.com 

De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende koorgroepen:  
Ben Beekman    - Concertkoor Westland 
Niek van den Boer   - Kamerkoor Couleur Vocale 
Marcel Dekker   - Popkoor Fine Tuning 
Caroline Dijkhoff   - Bartholomeuskoor 
Monique van Lom   - Bartholomeuskoor 
Renate van Oostveen Koentze - Kinderkoor Westland 

Muzikale Leiding: Steven van Wieren  - Email: stevenvanwieren@gmail.com 

Nieuwsbrief 

http://www.deosacrum.nl/
mailto:zangkoren@deosacrum.nl


 

 

Van de Bestuurstafel 
Door Niek van den Boer 

Sinds de ALV van 
16 april jl heeft 
het bestuur één 
keer vergaderd in 
de nieuwe 
samenstelling. In 
een geanimeerde 
sfeer hebben we 

de aangedragen punten uit de Algemene 
Ledenvergadering de revue laten passeren en 
stappen zijn gezet om daar gepast gevolg aan 
te geven. 
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft 
samen met de kinderkoorcommissie een 
constructief  gesprek gehad met Laurens Bol 
en o.a.  zal er door Renate een jaarplan 
worden opgesteld met voldoende ruimte 
voor nieuwe initiatieven. Hopelijk leidt dat er 
toe, dat leden blijven en anderen 
(terug)komen. 
 
De aangekondigde enquête staat al stevig in 
de steigers en zit in de afwerkingsfase. 
Mogelijk kunt u hem op uw gemak tijdens het 
zomerreces invullen. Uw mening telt en 
wordt gewaardeerd, dus hopelijk wilt u allen 
hem invullen. 

De commissie voor de herziening van het 
Vademecum/Huishoudelijk reglement moet 
nog worden samengesteld en is dus ook nog 
niet van start gegaan. Vakantiegeneugten 
zorgden voor deze vertraging, maar we 
hopen hiermee binnenkort te kunnen starten. 
 
Het “besturen” hoort er bij en hopelijk komen 
alle commissies met regelmaat bij elkaar, 
zodat elke koorgroep mee “stuurt” .  Via uw 
diverse vertegenwoordigers zullen alle zaken 
die aan het overkoepelend bestuur worden 
voorgelegd op volledige aandacht kunnen 
rekenen. 
 
In de tussentijd blijven we natuurlijk vooral 
zingen, maar daar leest u verderop meer dan 
genoeg over. 
 
Blijf overigens, als u 
wat te melden 
heeft, gewoon 
schrijven naar de 
Nieuwsbrief. Weet 
u daar trouwens 
een leuke naam 
voor? 
 

 
 
 
 
 

 
 
Het Perosikoor heeft als taak de muzikale 
verzorging van uitvaarten in de Latijnse taal 
met de uitvoering van de Requiemmis van 
Don Lorenzo Perosi. We hopen met onze 
bijdrage de familie tot steun te zijn bij het 
afscheid van een dierbare. 
In april jl. verzorgde het Perosikoor een 
viering in de Adrianuskerk te Naaldwijk. 
Nevenstaand bericht ontvingen we van de 
familie. 
 

Langs deze weg willen wij de leden van het 
Perosikoor bedanken dat zij tijdens de 
Eucharistieviering van onze moeder,  
mevrouw Ton-Duynisveld, zo mooi hebben 
gezongen. 
Het was een grote wens van onze moeder, en 
wij zijn er zeer dankbaar voor dat het koor 
hieraan gehoor kon geven. 
Wij hebben zeer veel complimenten over de 
dienst ontvangen. 
Het was voor ons een hele mooie afsluiting, 
waar we met een goed gevoel aan terug 
kunnen denken. 
 
Nogmaals bedankt namens de gehele familie 
Ton. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anneke Ton 
 



 

 

De Proms komen eraan!!! 
Door Mirjam Halverhout 
 
 
In de eerste editie van de Nieuwsbrief van Deo Sacrum mag een 
bijdrage namens  Concertkoor Westland natuurlijk niet 

ontbreken. Het concertkoor repeteert  met veel energie en plezier aan een volgende editie van 
de Westland Proms. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 2018 is het weer zo ver. Dan barst 
het feest los in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein in Naaldwijk met medewerking van 
Francis van Broekhuizen, Het Promenadeorkest en natuurlijk Concertkoor Westland. 
 
Het programma zal opnieuw gevarieerd zijn met onder andere operamuziek van Verdi en 
Vincenzo Bellini, met filmmuziek van Ennio Morricone en John Williams, met muziek van 
Vangelis, John Miles en ook Astor Piazzolla en nog veel meer. 
 
Kom weer kijken, luisteren en genieten en bestel alvast kaarten bij onze koorleden of via onze 
website (www.concertkoorwestland.nl). Mailen mag ook (concertkoorwestland@gmail.com).  
 
En tegen de koorleden zou ik willen zeggen: Dank, dank, dank voor jullie aanwezigheid en 
enthousiasme op de repetities gedurende het afgelopen half jaar. Tijd voor zomervakantie, 
waarbij wij hopen dat jullie af en toe de muziek pakken en/of naar de uit te voeren muziek 
zullen luisteren. En wij hopen dat jullie deze vakantieperiode ook willen gebruiken om alvast 
kaarten te verkopen en ook om sponsoren en Vrienden te werven. De betreffende bestellijsten 
voor kaarten en aanmeldingsformulieren voor sponsoring en Vrienden hebben jullie in jullie 
mailboxen ontvangen. Een fijne zomer en tot eind augustus! 
 

Hallo allemaal, 
 
Op zaterdag 9 juni heeft Fine Tuning gezongen bij het evenement 
Samenloop voor Hoop in Delft. Gedurende een 24- uurs wandelestafette 
wordt er stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. 
Wij waren als eerste act na de opening aan de beurt. 
Helaas kon Marlous er niet bij zijn, maar gelukkig verliep het optreden erg 
goed met wat “inzet knikjes” van Leon. Het publiek was erg enthousiast we mochten zelfs een 
toegift geven van de organisatie  . 
 
Na het optreden hebben we nog 4 repetities gehad tot het einde van het seizoen.  
Op avond van de laatste repetitie hebben we een gezellige jaarafsluiting gehad met lekkere 
hapjes en drankjes. 
 
Wat staat er op de planning in het nieuwe seizoen ? 
* Op zondag 9 september doen wij mee aan Ritme van de nazomer. Dit evenement vindt 
plaats aan de Kleine Achterweg 32 in Naaldwijk. Voor zover we nu weten zingen we vanaf 
14.15 uur, maar dit kan mogelijk nog veranderen. 
* In het weekend van 14 t/m 16 september is het jaarlijkse Fine Tuning kamp. 
* Op vrijdag 12 oktober zingen wij bij de bruiloft van Iris van der Elst en Mike van Santen in 
de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk.  
 
Iedereen een hele fijne zomer(vakantie) gewenst !!!  

Groetjes, Marlène 
 

http://www.concertkoorwestland.nl/
mailto:concertkoorwestland@gmail.com


 

 

                                     

Door:  
Eugène van der Horst 

 
 

Vacare in Deo (vrij zijn in de Heer). 
 
Het is een begrip binnen de R.K. Kerk. 
Vakantie is afgeleid van het Latijnse woord 
vacare en de vakantie staat voor menigeen al 
weer voor de deur. Dat betekent dus ook 
voor velen vrij zijn van Deo(-Sacrum) en de 
koorrepetities. Dat geldt ook voor kamerkoor 
Couleur Vocale. Het is voor ons (na 
donderdag 12 juli) ook voor enige tijd 
"Amen". Ik kom daar straks op terug. 
Couleur Vocale, o.l.v. Steven, is al geruime tijd 
bezig met de Petite Messe Solennelle van 
Gioacchino Rossini (1792-1868). Het woord 
'petite' slaat meer op de bezetting dan op de 
omvang. Hertog Pillet-Will bestelde de mis 
om er zijn privékapel mee in te wijden. 
Omdat de ruime beperkt was, componeerde 
Rossini dus deze Petite Messe met twaalf 
koorzangers (onder wie vier solisten), twee 
piano's en een harmonium. 
De levensgenieter Rossini schreef in zijn 
voorwoord dat hij hoopt om met behulp van 
deze 'arme, kleine mis' ooit in het paradijs te 
komen. 

Hoe dat in 1868 is afgelopen weten we niet, 
maar wel dat deze mis een muzikaal pareltje 
is. Maar zoals dat is met parels, het kost veel 
moeite om uit de schelp te krijgen en dus is 
het een hele kluif om dat meesterwerk onder 
de knie te krijgen. Geregeld groepsrepetities 
en thuis hard oefenen is dan ook meer dan 
noodzakelijk. Prachtige melodielijnen en 
geniale accoordwisselingen volgen elkaar in 
rap tempo op, waarbij het van 4xp tot 3xf 
gaat. Een van de meest pittige delen is wel 
het 'Cum Santo Spiritu' , een complexe 
dubbelfuga, waarbij Rossini bladzijden lang 
het woord 'amen' heeft getoonzet. Qua tekst 
valt dit stuk dus best mee, maar de 
muziek...pff... 
Maar omdat deze muziek zo mooi is gaan we 
er voor en zal het best een prachtige 
uitvoering worden op zondag 7 oktober a.s. 
Nu eerst op vakantie en weer de batterij 
opladen. Ja, vrij van Deo, maar ook in de 
vakantie blijven oefenen is en blijft toch een 
klemmend advies. Het is niet anders. 
Veel plezier in de komende periode, waar je 
ook naartoe gaat: een verre reis, naar 
Frankrijk of in Peo (=Poeldijk en omstreken). 
Een hartelijke groet, mede namens 
kamerkoor Couleur Vocale, 
 

 

In Memoriam Gerard Enthoven 
Door Toos de Vreede 
 

 
 
 

Op Maandag 14 mei hebben we tijdens een eucharistieviering waarin het Perosikoor zong, 
afscheid genomen van een man die op vele manieren en een groot aantal jaar van bijzondere 
betekenis is geweest voor de zangkoren Deo Sacrum.  
Gerard overleed op Dinsdag 8 mei 2018 en is 89 jaar geworden. 
 
Gerard is ruim 50 jaar trouw lid van Deo Sacrum geweest en volgde de laatste jaren met grote 
belangstelling de activiteiten van zijn koor als lid van verdienste.  
Dankbaar herinneren wij Gerard als een enthousiast koorzanger, met een bijzonder lange 
staat van dienst voor de parochie en onze vereniging. 
 
We wensen zijn vrouw Trees, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden 
veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 
 
Moge hij nu zingen in Gods engelenkoor en rusten in vrede.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Door Geert de Vreede 
 
Zo aan het einde van het koorseizoen kijken 
we terug en blikken we vooruit. 
Een paar jaar was de commissie niet zo actief 
met aantal taken.  
De ontspannende activiteiten en de financiële 
activiteiten vonden wel doorgang. Uiteraard 
bleven we zingen bij het Bartholomeuskoor. 
Onze primaire taak, het verzorgen van het  
muzikale  deel van de vieringen, blijft voorop. 
Inmiddels zijn we na de laatste 
jaarvergadering weer gestart met de CoBaKo 
als vertegenwoordiging van het 
Bartholomeuskoor. Caroline en Monique 
hebben plaats genomen in het algemeen 
bestuur en de samenstelling van de 
commissie is gewijzigd. Martien van Ruijven 
heeft zijn plaats afgestaan aan Aad Bol. 
Zodat de commissie momenteel bestaat uit 
Caroline, Monique, Aad Bol, Aad van Nierop 
en mijn persoon. 
Dat het sturen en opkomen voor het 
Bartholomeuskoor valt niet altijd mee. Mijn 
grootste zorg is de opkomst van de leden. 
Heb je vrijdag op de repetitie voldoende 
mensen, dan wordt je in de viering in het 
weekend verrast door de afwezigheid van de 
leden van het koor of andersom. Beiden is 
een slechte zaak. 
Natuurlijk is het Bartholomeuskoor 
geslonken qua leden en met pijn in ons hart 
hebben we mensen zien vertrekken met 
verschillende redenen.  
Maar als we er allemaal zijn staan er nog best 
een behoorlijk aantal zangers en zangeressen 
 

waar we nog een prestatie mee neer kunnen 
zetten.  
Afgelopen zondag ging het, door samenloop 
van een aantal dingen een keer fout.  
We moeten daardoor niet bij de pakken gaan 
neerzitten. Niet komen omdat men denkt dat 
het toch niet gaat, is een verkeerde beweging. 
Niet te veel achterom kijken maar vooruit en 
alles doen wat we kunnen. 
Als CoBaKo hebben we in ieder geval  
gemeend de schouders er weer onder te 
zetten. 
We gaan ons inzetten voor meer invloed bij 
keuzes van het repertoire, kwaliteit van de 
stemmen, verzorgen van vieringen en overleg 
en ontspanning met de leden. 
Zoals u gelezen hebt bij het stuk van het 
algemeen bestuur staat een enquête in de 
steigers. Zolang die in de steigers staat is die 
nog niet klaar. Bij de start van het nieuwe 
seizoen hopen we dat die aan u aangereikt 
kan worden.  
Een maandborrel of einde seizoenborrel zijn 
goede momenten om met elkaar over 
koorzaken te praten. 
Over repertoire, absentie, repetitie, 
kerkdiensten, bestuur, commissies, ledenzorg 
en ontspanningswensen. 
Geen enquête over  goed/fout of ja/nee maar 
probeer een beeld te geven van je gevoel bij 
Deo.  
Bij ons is dat specifiek het 
Bartholomeuskoor. 
We hebben een zomervakantie voor ons en 
ergens in die periode is er wel een moment 
om er over na te denken. Of het in je 
achtertuin onder een parasol is, of op het 
strand aan de Côte-d'Azur. Schrijf het op en 
deel het met ons. 
Vanaf deze plaats een goede vakantie 
gewenst namens de CoBaKo. 
 

Bedankt 
Beste heren koorleden 
Wat hebben jullie met de begrafenis van mijn man Gerard prachtig gezongen en 
vele vonden het mooi. 
Daarvoor onze hartelijke dank, Namens de Fam. Enthoven-van Leeuwen 
Hartelijke Groet van Trees Enthoven-van Leeuwen. 

 



 

 

De Schola zingt 
Hildegard 

Door   
Gemma van der Sande 

 
Elk jaar onderneem ik met mijn man een 
tuinenreis. Meestal is de bestemming 
Engeland, maar nu hadden wij ons oog laten 
vallen op een tuinenreisje langs de Rijn in 
Duitsland. Standplaats was Bingen aan de 
Rijn.  In het programma was zelfs een bezoek 
met rondleiding aan het museum en  de 
botanische tuin van Hildegard von Bingen 
(1098-1179) opgenomen. Toevallig staat het 
‘Historisches Museum am Strom’ waar het 
leven en werk van Hildegard tentoongesteld 
wordt naast ons hotel. De ligging is prachtig.  
Aan de Rijn, met uitzicht op de wijngaarden.  
Aan de overkant ligt Rüdesheim.  Het 
museum is ondergebracht in een voormalig 
elektriciteitsgebouw. Als je ’s avonds de 
anderhalve km lange boulevard oploopt, 
zingt er steeds een vink op het hoogste 
puntje van het dak. 
In het boekje, dat ik heb aangeschaft over het 
leven en werk van Hildegard, lees ik dat zij 
behoorde tot een adellijke familie en dat zij 
op achtjarige leeftijd aan een klooster werd 
overgedragen voor haar geestelijke 
opvoeding.                                          
                                            

Al in haar vroege kinderjaren kwam 
Hildegards talent aan het licht. Ze vertelt 
over waarnemingen die voor haar omgeving 
onzichtbaar zijn gebleven en ze vertelt dat ze 
zulke ervaringen uit angst voor afwijzing 
voor zich hield.   
Hildegard von Bingen heeft zich tijdens haar 
leven als abdis toegelegd op verschillende 
wetenschappelijke terreinen.  In die tijd is 
een groot deel van haar 
natuurwetenschappelijk en geneeskundig 
werk ontstaan.  In een aantal boeken legde zij 
haar visioenen vast. 
Hildegard componeerde 77 liturgische 
gezangen. Waaronder antifonen 
(wisselgezangen), responsoria 
(antwoordgezangen) en hymnen (lofzangen).  
Op  zondag 7 oktober zingt de Schola twee 
van die gezangen. Namelijk ‘O Virtus 
Sapientiae’  en  ‘O Ignee Spiritus’ 
Grappig vond ik om te lezen dat Hildegard 
door een andere abdis werd aangeklaagd 
omdat zij slechts rijke, adellijke vrouwen tot 
haar klooster toeliet.                                                                              
Hildegards antwoord daarop luidde: ‘Welke 
man verzamelt zijn hele kudde in één stal, 
ossen, ezels, schapen, bokken, zonder dat ze 
uiteenlopen? Daarom moeten we ook in het 
klooster het onderscheid behouden’.    

Jaarlijkse Schoonmaak Repetitielokaal 
 
In de laatste week van de koorvakantie, als de kinderen op kamp zijn (de week 
van 20 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  grote schoonmaak houden we op dinsdag 21 augustus van 9 – 12 uur. 
 
En de beloning….   

- Koffie mét ….. 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 ! 



 

 

Vooraankondiging Mattheus festival 2019 
 
Het is volop zomer en het is begrijpelijk dat we allemaal aan heel 
andere dingen denken dan aan de passietijd. Maar de commissie 
Concertkoor Westland denkt vooruit al is het maar omdat wij 
voor mogelijke activiteiten al vroeg reserveringen moeten doen 
in de agenda’s van solisten en orkestleden.  

 
Concertkoor Westland heeft als doelstelling (licht) klassieke muziek meer laagdrempelig te 
maken. Voor 2019 staat er naast een proms uitvoering ook een Mattheus festival op de rol. De 
voorbereidingen zijn gestart voor een scholenproject in het Westland   
in samenwerking met Cultuurweb Westland en de uitvoering van een korte variant van de 
Mattheus voor kinderen op 5 april 2019. Het idee is dit te combineren met een uitvoering van 
de volledige Mattheus Passie (op zondagmiddag 7 april 2019). Alle details volgen nog. In het 
verleden hebben meerdere zangers aangegeven geïnteresseerd te zijn om mee te zingen met 
de Mattheus Passie. Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen, stuur dan een bericht, 
concertkoorwestland@gmail.com of via de website van Concertkoor Westland  
(www.concertkoorwestland.nl) waarin je je interesse kenbaar maakt. Ervaring met het 
zingen van de Mattheus Passie is een vereiste, evenals deelname aan de repetities in januari 
t/m begin april 2019. Koorleden van Concertkoor Westland hebben voorrang voor deelname. 
Het gaat om deelname aan de combinatie van de Kinder Mattheus en de volledige Mattheus 
passion, dus niet slechts een van beide uitvoeringen. Wij vragen de koorleden van 
Concertkoor Westland na de koorvakantie eind augustus aan te geven of ze mee willen doen 
aan het Mattheus festival. Vervolgens zullen wij het koor aanvullen met andere Mattheus 
zangers. In een volgende nieuwsbrief in het najaar zullen we meer details melden over het 
programma  maar het aantal koorzangers voor dit project is beperkt. Dus meldt je alvast aan 
als je aan de combinatie op vrijdag 5 april (uitvoering Kinder Mattheus) en zondag 7 april 
(volledige Mattheus Passie) wilt meedoen, via www.concertkoorwestland.nl of via email: 
concertkoorwestland@gmail.com. 
 

Namens commissie Concertkoor Westland 
Mirjam Halverhout 

De Pupillen 
Door Renate van Oostveen Koentze 
 
Het einde van het koorseizoen nadert, maar 
niet zonder dat wij, de Pupillen nog iets van 
ons hebben laten horen. Wij hebben namelijk 
de afgelopen weken flink geoefend om 
meerdere liedjes uit ons hoofd te leren voor 
ons allereerste echte, officiële concert. Samen 
met de groep van Toos zijn wij namelijk 
uitgenodigd om op woensdagmiddag, 27 juni 
een concert te verzorgen in 
woonzorgcentrum ‘De Sonnevanck’ in ‘s- 
Gravenzande. Natuurlijk vinden wij dit best 
een beetje spannend, maar omdat we er al 
een  poosje naar toe hebben kunnen werken 
komt het vast helemaal goed. Het belooft een 
zangmiddag te worden bordenvol leuke en 
ook herkenbare liedjes. Van de heerlijke 

Kinderkoor,  
Door Toos de Vreede 
 
Het kinderkoor verzorgde 
een optreden in 
Verzorgingstehuis Sonnevanck 
in ’s Gravenzande in het kader van “Welzijn 
met Muziek” We hebben er, samen met de 
Pupillen van juffrouw Renate weer een super 
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. Daar werden we met open 
armen ontvangen. 
We hadden een gevarieerd programma met 
liedjes en canons bij ons. We zongen liedjes 
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dropjes, chocolaatjes en gebakjes die hoog in 
boom groeien. Het knappe molletje die 
zónder bril lange gangen onder de grond 
graaft,  het spinnetje die een web weeft en 
van de giraf met zijn hele lange ne-e-e-k!  
De algemene muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Meester Jaap (de Groot). Maar 
tijdens het zingen van onze eigen liedjes 
worden wij begeleid door Quirine (van 
Geest) op haar dwarsfluit. De aankomende 
repetities maken wij kennis met Quirine (11 
jaar) en zullen wij alles te weten komen over 
haar mooie instrument. Zingend leren noemt 
Juf Renate dat. En zingend leren doen wij 
volop hoor. Iedere repetitie zingen wij met 
elkaar in, doen wij ademhalingsoefeningen, 
zingen wij op verschillende toonhoogtes, 
maken wij stemloze geluiden pfff, tsss, zzz, 
doen wij ritmeoefeningen, leren wij nieuwe 

liedjes en heel 
voorzichtig lukt ons 
een korte canon 
zingen al. Tijdens de 
repetitie zelf is er 
natuurlijk ook 

ruimte voor plezier maken (wij houden 
namelijk erg van giebelen!) en voor spelletjes 
in de kring waarin muziek, zang, taal en 
beweging samen komen. Juf Renate vindt dat 
wij al veel geleerd hebben en is dan ook erg 
trots op ons. Daarom willen wij onze ‘beste 
beentje(s)’ voorzetten’ tijdens het 
aankomende concert. Héél misschien gaat 
zelfs één van ons een lied solo zingen.  
Het zingen bij de pupillen is echt héél erg 
leuk. Met z’n vieren zingen wij nu iedere 
woensdagmiddag uit volle borst, maar het 
zou nog leuker zijn om dit in een nog grotere 
groep te doen. Onze Juf heeft aangegeven na 
de zomervakantie te willen starten met het 
instuderen van liedjes van “Kinderen voor 
Kinderen”.  Dit lijkt ons sowieso “Okido”! 
Met ons aanstaande optreden in de 
Sonnevanck sluiten wij het koorseizoen af. 
Dus wij willen iedereen die dit leest alvast 
een hele fijne zomervakantie toewensen. 
Heel graag zien wij alle kinderen (en hopelijk 
ook nieuwe kinderen!) weer op 
woensdagmiddag 29 augustus om 13.30 uur.  
Groetjes van de Pupillen én natuurlijk ook de 
Hartelijke groeten van Juf Renate 

uit verschillende landen en in verschillende 
talen. 
Meester Jaap begeleidde ons op de piano en 
die maakt er altijd een feestje van. Het werd 
een leuke middag, De mensen genoten 
zichtbaar én we zijn nog verwend ook met 
snoep en limonade. 
 
Op Woensdag 4 juli hebben we het seizoen 
afgesloten met een leuk Dobbelspel met 
vragen over het kinderkoor. Soms liet de zes 
wel lang op zich wachten maar toch hebben 
we heel vragen kunnen beantwoorden.  
Natuurlijk was er limonade en een heerlijke 
koek en na afloop nog een lekker ijsje en een 
klein vakantie-kadootje. Een leuke afsluiting 
van het seizoen. 
 
En dan is het nu echt koorvakantie en gaan 
we dus vakantie vieren. 
De zon schijnt volop, dus het echte 
vakantiegevoel is er al wel. Nu maar hopen 
dat ie in de echte vakantie ook blijft schijnen. 
 
Aan het einde van de schoolvakantie gaan we 
met z’n allen op zomerkamp naar  
De Houtkamp in Otterlo.  
We gaan met een grote groep, maar liefst 51 
kinderen…dus dat wordt weer super gezellig! 
Op maandagmorgen 20 augustus vertrekken 
we vanaf De Leuningjes en op vrijdagmiddag 
komen we daar weer thuis. De Ouders krijgen 
een aparte mail met informatie over het 
zomerkamp. 
 
Na de zomervakantie gaan we weer fris en 
fruitig aan een nieuw seizoen beginnen. De 
eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 5 
september 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. 
Een heel fijne vakantie gewenst met veel 
gezelligheid.. 

  namens de kinderkoorcommissie 
 

 



 

 

 
Draagt u Concertkoor Westland  
een warm hart toe?  
 

Elders in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de 
activiteiten van Concertkoor Westland, zoals de Proms dit jaar 
en de plannen voor een heus Mattheus festival voor kinderen en 

volwassenen in april 2019. Concertkoor Westland krijgt geen overheidssubsidie en is voor 
haar activiteiten voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële bijdragen van sponsoren 
en Vrienden van het concertkoor.  
Mocht u Concertkoor Westland een warm hart toedragen en ons willen steunen dan kan dat 
met iedere bijdrage op:  
Rekeningnummer NL95 RABO 0318 0836 55 t.n.v. Concertkoor Westland  
Vanaf een bijdrage van 250 Euro kan naamsvermelding op de website van Concertkoor 
Westland en in alle andere uitingen plaatsvinden. 
 
Ook kunt u ons financieel steunen als Vriend van Concertkoor Westland.  
Voor een bedrag van (minimaal) 100 Euro kunt u Vriend worden voor 2018 en krijgt u twee 
toegangskaarten voor de Proms op 26 of 27 oktober 2018.  
Mocht u Vriend willen worden, maak dan direct het bedrag van (minimaal) 100 Euro over op 
Rekeningnummer NL95 RABO 0318 0836 55 t.n.v. Concertkoor Westland. U kunt ook 
eerst een bericht sturen, concertkoorwestland@gmail.com of via onze website: 
www.concertkoorwestland.nl. 
 
Alvast heel veel dank voor uw steun!. 
 

Koorfamilie 
 
Bert Wensveen, lid van het Perosikoor, is 
door een ongelukkige val ongeveer 8 weken 
geleden, in het ziekenhuis terecht gekomen. 
Inmiddels is Bert voor revalidatie therapie 
opgenomen.  
Bert werkt hard aan zijn herstel maar dat 
heeft veel tijd nodig. 
We wensen Bert vanaf deze plaats van harte 
een spoedig herstel toe. 
 
Voor wie een kaartje wil sturen zijn adres is: 
Verpleeghuis Vrederust-West. 
Kamer 107 
Schuttersdreef 125 
2542 XA  Den Haag 
 

Tenslotte 
 

Het is een flinke nieuwsbrief 
geworden zo net voor de 
zomervakantie. 
Na het lezen ervan bent u voorlopig weer 
helemaal op de hoogte. 
We zouden het fijn vinden om te horen wat u 
van de Nieuwsbrief vindt en of er naar uw 
idee aanpassingen nodig/wenselijk zijn. 
Schroom niet om te reageren. 
We houden ons aanbevolen voor. 
 
Vanaf deze plaats wens ik u een heel fijne 
zomervakantie toe.  
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 
 

mailto:concertkoorwestland@gmail.com
http://www.concertkoorwestland.nl/

