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Beste lezer, 
 
Hierbij de nieuwe Nieuwsbrief van Deo Sacrum in je digitale brievenbus. 
Naast koorleden, Projectleden, Leden van Verdienste en Ereleden is deze Nieuwbrief ook 
bestemd voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten en 
plannen van de verschillende groepen binnen onze koorvereniging: onze achterban.  
Je bent dus vrij om ‘m naar belangstellende door te sturen.  
Tussen de Nieuwsbrieven door wordt iedereen via de mail op de hoogte gehouden als er 
activiteiten zijn of aanpassingen in het rooster etc.  
Het is fijn om via deze Nieuwsbrief wat nadere toelichting te geven  op sommige activiteiten.  
 

De afgelopen maanden is er weer veel de revue gepasseerd om even op terug 
te blikken. Ook staat er weer genoeg in de planning… Jaarfeest / 
Caeciliafeest, Sinterklaas, Kerstmis… 
 

In elk geval…  Veel leesplezier gewenst. 
 

Toos de Vreede, secretaris 
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Van de Bestuurstafel 
Door Marcel Dekker 

 

Hallo Allemaal, 
 
De R zit weer in de maand en dat betekent waarschijnlijk weer veel schorre stemmen de 
komende periode. Zingen werkt gelukkig goed als hulpmiddel en blijf daarnaast goed drinken 
(als het kan water etc.) zodat je keel goed gesmeerd blijft in deze barre periode.  
Als bestuur willen we ook graag een geoliede machine blijven en we zijn daarom nog steeds 
hard op zoek naar een nieuwe penningmeester en een voorzitter. Desalniettemin blijven we 
ons best doen alle radartjes in de tussentijd draaiende te houden.  
 
Alle koorgroepen zijn weer volop bezig met voorbereidingen voor optredens en evenementen 
waaronder het jaarlijks terugkerende Caeciliafeest op 24 november. Het wordt een volle dag 
met ’s ochtends het kinderkoor in de Sinterklaasmusical en het Bartholomeuskoor tijdens de 
viering waarna het feest begint bij Partycentrum Vrienden. ’s Avonds wordt zelfs een concert 
gegeven in De Veiling met medewerking van onder andere het Budapesti Lantos Kórus en ons 
Kamerkoor. Een volle dag om je agenda vrij voor te houden dus. 
Naast het Caeciliafeest is er dit jaar ook weer de kerstloterij. Binnenkort zullen de loten 
worden verdeeld en maakt iedereen weer kans op geweldige prijzen! Wie weet sluit je het 
jaar af als één van de winnaars.  
Zorg goed voor jezelf en elkaar de rest van het jaar en blijf zingen uit volle borst.  
Veel plezier met samen zingen en maak er wat moois van!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beste koorleden,  
Door Geert de Vreede 
 
Schoonmaak koorlokaal. 
Even een begeleidende foto van de mensen die ons koorlokaal 
weer spik en span hebben gemaakt in de laatste week van de zomervakantie. 
Dank voor jullie hulp.  

 
Varen 22september. 
Het seizoen is alweer een aardig tijdje aan de gang en er staan wel wat activiteiten op stapel.  
Toch even terugblikken naar onze middag uit op zondag 22 september. 
Het was sowieso een aantal jaren geleden dat we met elkaar iets van ontspanning gedaan 
hebben buiten een maand -nieuwjaarsborrel of het Caeciliafeest. 

De aanmeldingen kwamen vlot binnen en 
eenieder had er zin in. Bijna 40 mensen hadden 
zich aangemeld. 
Het was een super mooie dag weer om met de 
groep te gaan varen en barbecueën.  
Na het verzamelen liepen we naar de schuiten 
bij de Wittebrug en verdeelden ons. 
Eén helft van de deelnemers op de schuit van 
Peter Zuidgeest, de Carpe diem, en de andere 
helft op de schuit van het Floracollege de 

@Lentiz, waar ikzelf op schipperde. 
De route ging via Monster, ’s 
Gravenzande, Naaldwijk, De Lier, 
Wateringen en Kwintsheul weer terug 
naar Poeldijk. Tegen 18.00 uur was de 
barbecue klaar en konden we aan de 
dis. Barbecue was goed verzorgd door 
Keurslagerij Marco van der Hout uit 
Poeldijk. Aan de reacties te horen was 
het geheel geslaagd. Dank aan allen die 

gezorgd hebben dit mogelijk te maken.  
Als er leden zijn die ideeën hebben over 
ontspanningsactiviteiten: laat het weten. Een dagje uit of een 
andere leuke activiteit: we gaan het proberen te organiseren. 
 
 



 

Kerstmis 2019 
 
Wat vliegt een jaar voorbij … ook zo herkenbaar voor u….? 
Nog twee weekenden en dan starten we met een nieuw Kerkelijk jaar.  
De Advent… vier zondagen en dan vieren we het Hoogfeest van Kerstmis. 
Een periode met veel muzikale activiteiten voor de vereniging. 
In deze Nieuwsbrief leest u bij debijdragen van de koorgroepen wat hun activiteiten voor de 
komende periode zijn. 
     
Bij deze nog even speciale aandacht voor de Hoogmis op Kerstmorgen. Samen met de 
Hoogmis op Paasmorgen nog altijd het hoogtepunt van de muzikale activiteiten van de 
vereniging. Op het programma voor de Hoogmis staat de Messe in D op.86 van Antonin 
Dvořák. Het belooft weer een feestje te worden in de Poeldijkse Bartholomeuskerk.  
Naast de Mis van Dvořák wordt het muzikale programma aangevuld met bekende en minder 
bekende Kerstmotetten.  
 
We zijn blij dat we op Kerstmorgen ook weer kunnen rekenen op de vertrouwde 
medewerking van het Delphi Consort. Het is en blijft een  voorrecht om op de Hoogfeesten van 
Pasen en Kerstmis te mogen en kunnen werken met dit  professionele gezelschap.  
Wim van Herk zal wederom de orgelpartij voor zijn rekening nemen. Ook is hij in december 
aanwezig op de vrijdagavonden. 
 
Inmiddels hebben we een paar vrijdagavonden aan het Kerstprogramma gerepeteerd. Altijd 
weer spannend en even wennen. Wat weten we nog van de vorige uitvoering (2014) Hoe snel 
pakken we het weer op met z’n allen. 
 
De Hoogmis op Kerstmorgen is een activiteit van het Bartholomeuskoor.  Zoals inmiddels 
gebruikelijk zijn ook leden van andere koorgroepen van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Het aantal deelnemers buiten het Bartholomeuskoor valt op dit moment nog niet helemaal 
mee. Ben je van plan om aan te sluiten … het kan nog, maar dan wel heel graag vanaf komende 
vrijdag. Van harte aanbevolen!  En heel veel plezier gewenst bij de Kerstvoorbereidingen.  
 
Onderstaand nog even voor het gemak het hele repetitieschema voor de Hoogmis:  
 

Vrijdag 25 oktober 19.30 – 22.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 1 november 19.30 – 22.00 uur Dames Sopranen en Alten 
In ‘t repetitielokaal 

Vrijdag 1 november 21.00 – 22.00 uur Heren Tenoren en Bassen 
In de Kerk 

Vrijdag  8 november 19.30 – 22.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag  15 november 19.30 – 22.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 22 november 19.30 – 20.45 uur Dames en Heren 

Vrijdag 29 november 19.30 – 20.45 uur Dames en Heren 
Vrijdag  6 december 19.30 – 22.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 13 december 19.30 – 21.00 uur Dames en Heren 

Vrijdag 20 december  19.30 – 22.00 uur SLOT – repetitie Dames en Heren 

Dinsdag  24 december 10.00 – 1300 uur GENERALE  REPETITIE 
Alle deelnemers 

Woensdag 25 december 10.30 uur HOOGMIS 



 

Perosikoor 
Door Toos de Vreede 
 
Het Perosikoor verzorgde op stemmige wijze de viering vanwege 
Allerzielen in onze kerk op zaterdag 2 november jl. Jammer genoeg waren 

niet alle leden in de gelegenheid om aan deze viering mee te werken. Met de aanwezige 
koorleden is een mooie uitvoering van het Requiem en het Memorare neergezet.  
Ik zat in de kerk stiekem een beetje trots te zijn! 
 
Het plan een project te organiseren rond de driestemmige mis van Perosi: De Messa a tre voci 
machili staat even in de koelkast, maar is zeker niet uit onze gedachten.  
Wordt vervolgd. 

 

Van alle markten thuis 
Door Toos de Vreede 
 
U kent ze wel: de mannen die alles met hun 
handen maken wat hun ogen zien. 
Aan het begin van het nieuwe seizoen bleek 
het hard nodig om onze ingang bij de Veiling 
te ontdoen van stekelig struikgewas. 
Het duo Geert en Geert zorgden ervoor dat 
we weer zonder krassen en krabbels ons 
repetitielokaal kunnen bereiken. 
 
Hulde voor deze twee kanjers 

 

Kerstloterij Vrienden Deo Sacrum 
Door Gerard de Vreede 
 
Ook dit jaar wil de Stichting Vrienden van Deo Sacrum de kerstloterij organiseren met als 
doel financiële aanvulling te kunnen geven aan allerlei activiteiten van Deo Sacrum. 
Men roept wel eens:  “waarom steeds loten verkopen?”” Is er niets anders dat geld 
genereerd?” 
Helaas nog niet. Nieuwe dingen als crowdfunding, collecteren via facebook of verkoop van 
aandelen zijn we helaas nog niet aan toe en klaar voor. 
Toch willen we graag een orkest met Kerstmis en Pasen tijdens de Hoogmissen. 
Alle koorgroepen, jong en oud, ondersteunen als het nodig is en de welbekende saté van de 
stichting tijdens de Caecilia viering, al is dit inmiddels wat anders geworden.  
De kosten blijven en daar zal de eerste jaren geen grote verandering in komen. 
Tot nu toe hebben we de tekorten daardoor aardig onder controle weten te houden. 
 
Van belang is dat iedere koorlid, van groot tot klein, zich inzet om er weer een succes van te 
maken. 
Dit jaar hebben Frans van Velthoven, voorzitter van de Stichting Vrienden van Deo Sacrum, 
en ondergetekende, de taak op zich genomen om de loterij voort te zetten en er een succes 
van te maken. 
Komende week worden de loten uitgedeeld en wij hopen dat iedereen ze aanneemt om zijn of 
haar steentje bij te dragen.  
Dank daarvoor. 



 

Uitnodiging Jaarfeest/Caeciliafeest 
 

Zondagmiddag 24 november a.s. vieren we ons 
Caeciliafeest.  
Het JAARFEEST voor echt ALLE koorleden: 
Bartholomeuskoor, Concertkoor Westland, Popkoor Fine 
Tuning, Kamerkoor Couleur Vocale, Perosikoor en 
Vrouwenschola met hun introducé. 
Tevens zijn uitgenodigd onze Ereleden, Leden van verdienste 
en andere genodigden.  
 

We starten rond 12.15 uur met koffie/thee met wat lekkers. 
Na de koffie schenken we een borrel en is er een broodje. 
Er is muziek en natuurlijk is er een officieel moment voor 
het huldigen van onze jubilarissen. 
We vieren deze middag het zangers-jubileum van vier jubilarissen. 
Aad de Bruijn is 25 jaar lid; Ria de Vreede is 40 jaar lid; Aad van Dijk en Piet de Vreede zingen 
inmiddels al 60 jaar. 
 

Voorafgaand aan het jaarfeest zingt het Bartholomeuskoor om 11.00 uur tijdens de viering. 
Op het programma staat de Missa Pontificalis van Don Lorenzo Perosi. 
Kom gezellig zondag 24 november naar Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat! 
  
We hopen van harte dat je erbij bent.  
Voel je welkom! 
 
Namens het bestuur 
Toos de Vreede 

  
NB 
Zing je momenteel niet bij het Bartholomeuskoor,  
maar heb je de Mis van Perosi in het verleden gezongen? 
Je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen. 
Het zou dan wel héél fijn zijn als je ook de repetitie bijwoont  
op vrijdagavond 22 november van 21.00 tot 22.00 uur in ons repetitielokaal. 
  



 

De Schola zingt … 
Door Gemma van der Sande 
 
De Schola is bezig met de voorbereiding van de viering tijdens 
de 1e zondag van de Advent op 1 december a.s. Samen met het 
Bartholomeuskoor brengen wij deze mis voor het voetlicht, 

waarbij de Schola de Gregoriaanse gezangen voor haar rekening neemt.                                                                                
Omdat ik van deze mis de Nederlandse vertaling nog niet tot mijn beschikking heb moet ik 
mij beperken tot de zondag van Allerheiligen op zondag 27 oktober.                                                                       
 
Deze zondag is het oppassen geblazen omdat de klok een uur wordt teruggezet. Gelukkig 
arriveren de leden van de Schola goed uitgeslapen deze keer, op het juiste tijdstip in de 
pastorie. De togen worden haastig over het hoofd getrokken, want dan hebben we dat maar 
gehad. Kapsels worden voor de spiegel in orde gebracht.                                                                                                        
Het is belangrijk  en rustgevend om vóór de mis de gezangen nog eens door te nemen. Ikzelf 
moet een vervelende kriebelhoest onderdrukken, maar gaandeweg lukt het me gelukkig. 
Het is mooi dat er aardig wat belangstellenden zijn. Meestal zijn het ouderen die gewend zijn 
bepaalde gezangen mee te zingen. In de kerk zingen we tegenwoordig voorin bij het orgel, 
maar het orgel heef “een hanger” wat een vervelende grondtoon tot gevolg heeft. Gelukkig 
laat Steven het orgel  voor wat het is. Uiteraard beginnen we met het Introïtus ‘Gaudeamus 
omnes in Domino’: Laten wij blij zijn in de Heer’.  Daarna zingen wij gezamenlijk met de 
aanwezigen het Kyrië. De eerste lezing : Akpokalyps spreekt mij persoonlijk aan. Vooral de 
regels ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. Het gaat om lange rijen mensen 
in witte gewaden. Zij hebben hun kleren gewassen in het bloed van het Lam’. De schola zingt 
nu het Alleluia ‘Éxsultate justi in Domino’: Verheugt u, rechtvaardigen, in de Heer’.  Het 
bekende Credo wordt door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Tijdens het 
Offertorium zingt de Schola ‘Justorum animae in manu Dei sunt’:‘De zielen van de 
rechtvaardigen zijn in Gods Hand’. Vervolgens  zingt de Schola  het Sanctus met de 
aanwezigen. Het Pater Noster wordt gezamenlijk gezongen. Vervolgens zingt de Schola 
samen met de kerkgangers het Agnus Dei. Tijdens de Communio zingt de Schola:  ‘Beati 
mundo Corde’; Zalig de zuiveren van hart’ Als afsluiting wordt nog het Regina Coeli gezongen. 
‘Koningin des Hemels verheugt U alleluia’.  
 

 
 
 
 
 
 
NB. 
Bij de Vrouwenschola is plaats voor uitbreiding van het 
aantal zangeressen. 
Kun je het Gregoriaans waarderen en zou je wel eens een 
paar repetities mee willen maken om te kijken of het wat 
voor jóu is.  Voel je welkom. Dinsdagavond om 19.00 uur. 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 september a.s. 

 

 
  



 

Hohoho Winter Wonderland……. 
Door Mirjam Halverhout 
 
Concertkoor Westland sluit 2019 af met een gezellige  
Kerst Sing-in met het thema Winter Wonderland. Het was nog 
zomer toen we begonnen met de repetities van vele populaire 
kerstliederen. En op zaterdag 21 december om 20.00 uur kan 

iedereen luisteren en met ons meezingen in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. In een gezellige, 
ontspannen sfeer zingen we bekende Kerst hits van bijvoorbeeld Chris Rea en Mariah Carey.  
De herdertjes mogen niet ontbreken evenmin als I’m dreaming of a white Christmas.  
De toegang is gratis maar we hebben wel kosten. Bij het weggaan is er gelegenheid om een 
vrijwillige bijdrage te doen. Wij worden begeleid door Wim van Herk aan de piano, Peter 
Wesstein, Contrabas en Remco Valstar, drums. Het geheel staat onder leiding van  
Steven van Wieren.  
Kom je ook? Gezellig, en zet gerust je kerstmuts op. 



 

   

                         Door:  
Niek van den Boer 

 
 

 
Na de zeer succesvolle Pinksterviering met de 
Misa Criolla en het Ensemble del Sur begon 
Couleur Vocale  aan de voorbereiding voor een 
dubbel optreden op Open Monumentendag. 
Begeleid door Oksana Kryuchkova zongen we 
in Themapark De Westlandse Druif  tweemaal 
een half uurtje een gevarieerd programma met 
liederen van de Middeleeuwen ( o. a. Orlando 
di Lasso) tot aan nu (o.a. een mooie 
koorzetting voor een Ramses Shaffy medley). 
 
 
 

Aansluitend trokken we naar Naaldwijk om 
in de Oude Kerk bij de 
Bloemententoonstelling op te treden. Ook 
daar kreeg ons programma veel bijval. 
 
Op dit moment repeteren we voor een 
bijdrage aan het uitzwaaiconcert van het 
Budapesti Lantos Korus en uiteraard voor 
ons inmiddels traditionele Kerstconcert in 
de Uniekerk in ’s-Gravenzande. 
Noteert u vast, zondag 8 december om 15.00 
Uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen overigens, dat ons optreden voor 
de Uniekerk geen nare gevolgen gaat 
hebben. Na ons optreden immers in de 
Westlandse Druif zijn ze gestopt en dat geldt 
ook voor de Bloemententoonstelling. 
Traditiegetrouw zingen we in de aanloop 
naar Kerst ook nog in Ziekenhuis Leyenburg, 
altijd weer een bijzondere ervaring. 
Voor 2020 liggen al plannen op tafel.  Zodra 
die zijn uitgewerkt, hoort u ongetwijfeld van 
ons. 
 
Vriendelijke groeten, 
Niek van den Boer 
 
En het schrijfstokje geef ik door aan 
Ingrid 



 

Hongaars koor bezoekt Westland 
Uitzwaaiconcert – Van harte aanbevolen 
Door Toos de Vreede 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 1969, dit jaar dus 50 jaar geleden, bracht 
het Hongaarse koor “Budapesti Ifjúsági 
Müvészegyüttes” een bezoek aan Poeldijk, op 
uitnodiging van de Zangkoren Deo Sacrum. 
Dat was het begin van muzikale en culturele 
ontmoetingen in het Westland, Boedpapest 
en zelfs Wales, die tot de dag van vandaag 
hun sporen nalaten. 
Donderdag 21 november komt dat koor 
opnieuw naar Poeldijk/Westland. Natuurlijk: 
de koorleden van toen zijn meestal uit beeld 
verdwenen en ook heeft het koor een andere 
naam gekregen: Budapesti Lantos Kóros, 
maar in hun analen zijn de intensieve 
contacten met het Westland nog steeds terug 
te vinden. 
DE Hongaarse koorleden en hun begeleiders 
worden voor 4 nachten bij particulieren 
ondergebracht. 
 

 
Op zondag 24 november verleent het 
Hongaarse koor haar mdewerking aan de 
uitvoering van de Krönungsmesse in de H. 
Adrianuskerk in Naaldwijk. 
Zondagavond 24 november wordt het bezoek 
van het Budapesti Lantos Kórus afgesloten 
met een uitzwaaiconcert in De Veiling. 
Meerdere koren werken aan deze avond mee. 
Naast het Budapesti Lantos Kórus zal ook ons 
kamerkoor Couleur Vocale o.l.v. Steven van 
Wieren een gedeelte van het programma 
verzorgen. Tevens is er een jubileumkoor 
samengesteld dat onder leiding van Jos 
Vranken een gedeelte van het 
concertprogramma voor haar rekening 
neemt. Liturgisch Koor Cantate Domino o.l.v. 
Jos is het vierde koor dat medewerking 
verleent aan dit Uitzwaaiconcert. 
Toegangskaarten voor dit concert kosten in 
de voorverkoop € 15,-. Kaarten aan de zaal 
kosten straks € 19,- 
De toegangsprijs is inclusief koffie vooraf en 
tijdens de pauze en een drankje na afloop. 
We hopen van harte op veel belangstelling. 
 

  



 

Hallo allemaal, 

Door Marcel Dekker 
 
 
De zomer(tijd) is toch echt weer voorbij. Straks gaat de kerstverlichting weer 
aan om de ramen en de kerstmuziek vliegt ons om de oren. Voor het zover is 
blikken we nog even terug: 

 
Vlak na de zomervakantie hebben we in 
Naaldwijk gezongen bij het Open Podium 
Westland en het Korenfestival. Iedereen zong 
uit volle borst elk nummer klonk de ene keer 
nog beter dan de ander. Daarnaast hadden we 
geluk met lekker weer en veel publiek. Op een 
gegeven moment werd het zelfs interactief 
omdat er publiek bladmuziek moest 
vasthouden zodat die niet weg waaide door de 
sterke wind. Gelukkig konden we ons hoofd 
erbij houden en verliep alles soepel.  
 

Na deze twee achtereenvolgende optredens konden we gelijk aan de 
slag met ons nieuwe project voor zaterdag 6 juni 2020: Filmmuziek 
 
Door de optredens na de zomer hebben we gelijk wat extra interesse opgewekt bij een aantal 
mensen die bij een repetitie zijn komen kijken.  
Hoop voor de toekomst! 
We verklappen nog niet te veel, behalve dat er veel variatie in 
zit en er voor iedereen bekende nummers langs zullen komen.  
Over ons project horen jullie zeker meer in het nieuwe jaar. 
 
Voor kerst pakken we binnenkort ons oude vertrouwde 
repertoire er weer bij.  We hebben nog geen concrete plannen en wijden niet veel repetities 
aan kerst in verband met de grootte van het aanstaande project, maar we zullen vast bij een 
kerstmarkt of in de Jumbo te vinden zijn in December.  
 
Nog een plaatje om alvast in de stemming te komen voor de rest van het jaar en veel 
zangplezier voor iedereen! 
    
Groetjes, 
Marcel Dekker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kinderkoor 
Door Toos de Vreede 
 

 
Het voert 
wat ver 
om een compleet verslag 
van de zomerkampweek 

in deze nieuwsbrief op te nemen. Voor een 
mooi overzicht verwijzen we je naar de 
online versie van Poeldijk Nieuws nummer 
19.  
Het was een superleuke week!!  
Een leuke groep van 58 kinderen, een fijn 
kamphuis, schitterend weer en een super 
leuk thema uitgewerkt door de kampleiding. 
Ook de kookstaf heeft ontzettend z’n best 
gedaan. 
Wat was het lekker allemaal! 
Dank aan allen die de kinderen een 
onvergetelijk kamp hebben bezorgd.  
Een veel gehoorde opmerking bij de bus….  
Volgend jaar ga ik weer mee….! 
Mooi toch?! 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Na de zomervakantie werden de audities gehouden voor de Musical “Charlie and the 
Chocolate Factory”. We hadden maar liefst twee middagen nodig om alle kinderen die zich 
hadden aangemeld langs te laten komen. Wat een enthousiasme en wat een talenten. De één 
danste en zong nog mooier dan de ander. Het resultaat: twee groepen die op de 
woensdagmiddag gestart zijn met de voorbereidingen voor de Musical. 
Vanwege de beschikbaarheid van de Veiling hebben we de uitvoeringen een week naar voor 
geschoven. Hou het weekend van 14/15 maart vrij om één van de twee voorstellingen te 
kunnen bezoeken. Dit mag je niet missen. 
 
    Naast de voorbereidingen voor de Musical gaan ook de 

“gewone” activiteiten door. Zo zongen de kinderen op zondag 
3 november tijdens een viering in de Noorderkerk in ’s 
Gravenzande.  
 
Inmiddels zijn de bijeenkomsten “Red het Sinterklaaslied” 
gestart op de woensdagmiddag. De kinderen zingen op 

zondag 24 november a.s. om 11.00 uur in de  Sinterklaas-
musical in De Veiling en op woensdagmiddag in De Terwebloem. 

 

 
 

Na het Sinterklaasfeest staat natuurlijk Kerstmis op het programma. We zingen met het 
School Kerst Koor op Kerstavond tijdens de Gezinsviering. 
Jazeker… Het Kinderkoor is een actief onderdeel van onze koorvereniging. 
 
 
PS  
Nieuwsgierig naar de activiteiten van het Kinderkoor 
Volg en like onze Facebookpagina Facebook.com/KinderkoorWestland voor de meest 
actuele informatie.  



 

Tenslotte 
Door Toos de Vreede 
 
We hebben weer heel wat nieuws gedeeld via deze 
nieuwsbrief. Hopelijk heeft u ‘m helemaal gelezen. 
 
Elke koorgroep heeft zo zijn/haar specifieke 
“werkzaamheden”. 
Je hebt gelezen over allerlei activiteiten. Van 
Sinterklaasfeest  tot Caeciliafeest.  
Van “gewone” weekendviering tot de voorbereidingen voor 
Kerstmis 2019. 
Een gevarieerd aanbod, zoals dat heet. 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor onze jubilarissen: We 
hopen van harte dat je deze jubilea komt meevieren op 
zondagmiddag 24 november tijdens ons 
Jaarfeest/Caeciliafeest. Alle koorleden vanaf 15 jaar zijn, 
samen met introducé,  uitgenodigd. We hopen uiteraard op 
een grote opkomst. 
 
Tijdens de viering van Oogstdankdag, zondag 13 oktober jl.,  
mochten twee koorleden samen met partner hun 50-jarig 
huwelijksfeest vieren. 
Ook vanaf deze plaats willen we Leo en Anneke van Paasen 
en Wil en Marlies Bol van harte feliciteren met dit gouden 
jubileum. We wensen jullie nog heel veel goede jaren samen 
met kinderen en kleinkinderen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


