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Nummer 5: Maart 2020 

Beste lezer, 
 
Hierbij de 5e 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.  
 
Sinds het verschijnen van de laatste Nieuwsbrief is er veel de revue gepasseerd om even op 
terug te blikken. Er staat veel op de planning maar het is erg onzeker hoe dit alles gaat 
verlopen.  
 

Hartelijke groet. 
Toos de Vreede, secretaris 
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Van de Bestuurstafel 
Door Toos de Vreede 

 

 

Deo Sacrum  
in de turbulente tijden van het coronavirus 

Beste Mensen.  
 
Dit hebben we nog niet meegemaakt. 
Alle activiteiten “on hold” en de kerek s;uiten 
hun deuren om verdere verspreiding van het 
virus tegen te gaan. 
Helaas kunnen we niet anders en moeten we 
ook de kooractiviteiten stil leggen. 
Wat dat betekent voor de activiteiten voor de 
nabije en verdere toekomst? 
Hier weet niemand een antwoord op 
 
De ontwikkelingen omtrent de verspreiding 
van het Coronavirus volgen zich in snel 
tempo op. Steden en dorpen hebben ineens 
een ander aanzien gekregen. Ook Poeldijk. 
Deze week kondigde de Nederlandse 
Bisschoppen aan dat de publieke liturgische 
vieringen met Palmzondag, de andere dagen 
in de Goede Week en met Pasen dit jaar 
worden afgelast. Al eerder kondigde paus 
Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De 
maatregelen die de overheid in Nederland 
heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De 
bisschoppen zien zich echter genoodzaakt 
ook tot en met Pasen nu al een beslissing te 
nemen in verband met de voorbereidingen 
voor de liturgische plechtigheden, die niet 
goed plaats kunnen vinden in de huidige 
situatie.  

Verder is de noodzaak er vanwege de 
gezondheid van de gelovigen, onder wie ook 
kwetsbare personen. 
 
Bovenstaande betekent dat er naast de 
(weekend-)vieringen in de aanloop naar 
Pasen dit jaar in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk geen Krönungsmesse van 
Mozart zal klinken. We vreesden voor deze 
maatregel, maar nu is het inderdaad 
werkelijkheid. 
 
Via de email hebben we je reeds op de hoogte 
gebracht. 
Als bijlage bij de mail sturen we je samen met 
deze nieuwsbrief de brief van de 
Parochiefederatie St. Franciscus tussen tuin 
en duin. Je bent dan op de hoogte hoe met 
deze crisissituatie wordt opgegaan binnen de 
Parochiefederatie.  
Via de website van de federatie 
www.rkwestland.nl blijf je op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. 
 
Als er nieuws is vanuit de koorvereniging 
word je via de email op de hoogte gebracht. 
Voor nu wens ik je alle goeds! 
Blijf gezond en hou contact met elkaar via 
mail, WhatsApp, een telefoontje, een mailtje, 
een kaartje  etc. etc. 

 
 
 
 
 

Voor de 53e keer houdt het Kinderkoor dit jaar de eierenactie. 
De opbrengst is o.a. bestemd voor de activiteiten van het kinderkoor waaronder 

het Zomerkamp. Koopt u ook van die overheerlijk chocolade eitjes??? 
Dank aan Keurslager Marco van der Hout en Bakkerij van Malkenhorst  

voor de sponsoring van de prijzen 

http://www.rkwestland.nl/


 

Van de dirigent 
 
 

De tijd die we nu met z'n allen doormaken heeft iets 
onwerkelijks. Iets wat op zichzelf eigenlijk onzichtbaar is, maar 
waar we wel de vermeende gevolgen van te zien en te horen 
krijgen, heeft tot gevolg dat vele landen in de wereld het 
openbare leven tot stilstand laten komen, waardoor het voor 
nogal wat mensen helaas ook economische gevolgen heeft 
gekregen, iets wat misschien wel met name in het Westland met al z'n tuinbouw goed 
merkbaar is. 
 
Maar ook voor ons als koren van Deo Sacrum is het natuurlijk buitengewoon jammer en zelfs 
verdrietig dat door het stilleggen van het openbare leven veel belangrijke optredens niet door 
hebben en  ook niet zullen kunnen gaan. Na een maandenlange voorbereiding bijvoorbeeld 
kon tot ieders grote teleurstelling de musical "Charlie en de chocoladefabriek" niet doorgaan! 
Ook voor bijvoorbeeld het Bartholomeuskoor en de Vrouwenschola is een van de muzikale 
hoogtepunten van het jaar, de Hoogmis van Pasen, helaas afgeblazen, en zo ook de geplande 
uitvoering van de "Via crucis" van Franz Liszt door het Kamerkoor dat gezongen zou worden 
op Goede Vrijdag in de Uniekerk in 's-Gravenzande. Het enige wat nu misschien rest is de 
schrale troost dat we door de gemiste repetitietijd niet meer bang hoeven te zijn dat we niet 
goed beslagen ten ijs zouden zijn gekomen. 
 
Wat dat betreft hopen we natuurlijk dat het met deze situatie niet al te zeer uit de hand loopt 
en dat we met het Concertkoor in oktober gewoon de Proms-concerten kunnen doen! 
Uitvaarten gaan in principe natuurlijk nog wel gewoon door, dus op een goed moment zou het 
kunnen gebeuren, dat het Perosikoor gevraagd wordt. In dat geval zouden we natuurlijk 
moeten zorgen, dat we op de koorzolder ook voldoende afstand van elkaar houden. Maar 
goed, even bezien hoe dat loopt. 
 
Deze gedwongen rust heeft echter ook positieve kanten. Mensen blijken namelijk in tijden van 
nood ineens verrassend creatief te zijn! Allerlei leuke, grappige, ontroerende en inspirerende 
plaatjes en filmpjes duiken op van mensen die een andere weg gevonden hebben om de tijd 
zinvol in te vullen. We worden als het ware wakker geschud en ons bewust dat we afhankelijk 
zijn van iets dat veel groter is dan we denken. We worden ons bewust van de luxe waar we in 
leefden, de overvloed aan producten, vrijheid en gezondheid, en realiseren ons dat we het 
voor lief namen. We worden gedwongen gestopt om te zien hoe verloren we waren geraakt in 
druk zijn en geen tijd meer hadden voor de meest basale dingen. Het laat ons zien wat we 
dachten dat belangrijk was en wat echt belangrijk is. Deze nieuwe situatie leert ons weer meer 
naar elkaar om te kijken en elkaar te steunen en leert ons opnieuw dat we eigenlijk allemaal 
verbonden zijn. Ergens wisten we dat de wereld moest veranderen en nu lijken we de kans te 
krijgen om de wereld als het ware met nieuw elan op te bouwen. 
 
Niettemin hoop ik van harte dat we elkaar spoedig weer zullen zien om samen muziek te 
maken, maar tot die tijd zou ik willen zeggen: probeer vrij van zorgen en angst te blijven en 
juist vertrouwen te houden! Via de media wordt onder de noemer 'nieuws' ook veel angst 
verspreid en gezaaid. Het vervelende daarvan is, dat het zorgt voor een lagere weerstand 
(fysiek), dat het mensen laag in hun vibratie houdt (spiritueel) en het mensen dociel maakt 
(geestelijk/mentaal). (Ik kan me voorstellen dat dit voor sommigen van jullie niet in hun 
paradigma past, maar ik weet wel een beetje waar ik het over heb.) Ga niet mee in de 
angstretoriek, laat de tv wat vaker uit en blijf vrolijk, opgetogen en heb dus vertrouwen! 



 

Gebruik gezond verstand en laat je niet meeslepen en gek maken. Er wordt ook veel 
overbodige informatie verspreid, die alleen maar de angst van mensen voedt. 
 
Graag deel ik hierbij met jullie een aantal (holistische) suggesties voor een betere weerstand: 
- vitamine C (basisdosering: minimaal 2000 mg per dag) (Vitamine C is al succesvol ingezet 
tegen het coronavirus!  Zie https://www.ninefornews.nl/vitamine-c-succesvol-ingezet-tegen-
coronavirus-al-na-2-dagen-genezen/) 
- vitamine D3 
- echinacea 
- kruidenthee  
- rauwe honing 
- stoom/stomen 
- eucalyptus olie 
- natuur (zonneschijn, frisse lucht) 
- gezond, organisch eten 
- olijfblad/olijfbladextract 
- knoflook 
- colloïdaal zilver 
- beweging 
- lachen! Dus zorg dat er veel te lachen valt! 
 
Graag sluit ik af met enkele wijze woorden van de soefimysticus Hazrat Inayat Khan: "Wij 
moeten geen moeilijkheden verwachten. Een ding kan ons redden namelijk een hoopvolle 
houding. Laten wij altijd het beste hopen, dan zullen wij ook het beste hebben. Het enige dat 
wij kunnen doen is onszelf sterk genoeg maken om het leven op aarde te leven." Moge het zo 
zijn. 
 
Laten we hopen dat deze 'storm' gauw is overgewaaid en dat we elkaar ergens in april weer 
kunnen zien om lekker samen te zingen! 
 
Hartelijke groeten, 

Steven van Wieren 

  

https://www.ninefornews.nl/vitamine-c-succesvol-ingezet-tegen-coronavirus-al-na-2-dagen-genezen/
https://www.ninefornews.nl/vitamine-c-succesvol-ingezet-tegen-coronavirus-al-na-2-dagen-genezen/


 

Beste koorleden,  
Door Geert de Vreede 
 
 
De eerste nieuwsbrief in 2020.   
Het jaar is al weer een tijdje onderweg. 
Even terugblikken op wat is geweest. 
De Kersthoogmis was weer een succes met een volle kerk en een mooie uitvoering van  
de Messe in D van Aton Dvorák m.m.v. het Delphi Consort en organist Wim van Herk. 
Verder was er ook nog de Kerstloterij wat weer behoorlijk geld in het laadje bracht om o.a. de 
uitvoering met Kerst en Pasen mogelijk te maken. 
 
Het nieuwe jaar startte vooral met zorg om een aantal leden van het Bartholomeuskoor. Van 
Leo van Bergenhenegouwen kregen we het bericht dat hij ernstig ziek is en dat hij helaas niet 
meer in staat is om te zingen.   
Rond Kerstmis werd Cor Mol in het ziekenhuis opgenomen met ernstige 
gezondheidsproblemen. Met hem gaat het inmiddels gelukkig wat beter, maar helaas is het 
voorlopig nog niet mogelijk om te komen zingen bij het koor. 
Op 14 februari hebben we afscheid genomen van ons gewaardeerd lid Martien van Paasen. 
Tijdens de uitvaartdienst zongen we het Requiem van Perosi. We hebben hem zingend 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
 
Vanwege het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen is er moeilijk te in te 
schatten welke geplande activiteiten er wel of niet doorgaan de komende periode. Over 
Pasen hebben we zekerheid gekregen maar later in de tijd …. We gaan het zien. 
 
Toch ook nog  even vermeld ik de uitvoeringen van onze mannen in samenwerking met Deo 
Sacrum uit Delft en mannen van het Zoetermeers Mannenkoor van  de “Grote Loots”. We 
kunnen best spreken van een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
 
Hopelijk mogen we dit jaar de Geraniummarkt weer organiseren samen met de Hervormde 
kerk op de zaterdag vóór moederdag.. We zijn hiervoor afhankelijke van de berichtgevingen 
van het RIVM. Hulp daarbij is welkom en noodzakelijk om er een leuke markt van te maken. 
 
De commissie heeft verder het plan opgevat om dit jaar weer eens een dagje uit te 
organiseren. Ergens in den lande een kerkdienst te verzorgen en daarna iets gezelligs met 
elkaar te doen. We zouden het op een zondag eind juni (21 of 28) willen organiseren. 
Of er animo voor is willen we de komende week eerst peilen voordat we afspraken maken 
met een kerk in een leuke stad; bijvoorbeeld Alkmaar. Voor zo’n uitje zou ook de maand 
september nog een mogelijkheid zijn. We horen graag wat de wensen zijn. 
 
Tot slot even een opmerking over de enquête van vorig jaar. 
Na een aantal mislukte pogingen om deze te presenteren gaan we dit ook niet meer doen.  
Een aantal onderwerpen nemen we mee in onze planning van dit jaar en gaan in overleg met 
bestuur van koor en/of kerk om oplossingen te vinden op een aantal vragen en wensen. 
Als er mensen zijn die de enquête nog willen hebben of nog uitleg willen, kan dat altijd, maar 
doen we dit door het geven van een persoonlijk antwoord op uw vragen. 
 
Verder wens ik iedereen alle goeds toe voor de komende tijd. Hopelijk zijn we weer stel in 
staat om de wekelijke gang naar het repetitielokaal voort te zetten.  
 



 

 
 

Requiem – Gabriel Fauré 
(Onder voorbehoud) 

 
Vanwege Dodenherdenking wordt op  
Maandagavond 4 mei het Requiem van Gabriel Fauré 
uitgevoerd in onze kerk.  
Om 19.00 uur is er deze maandag een Oecumenische 
viering waarna een korte plechtigheid op de begraafplaats.  
Om 20.30 uur zullen we het Requiem van Fauré uitvoeren.  
Wim Voogd gaat ons op het orgel begeleiden. 
Onderstaand even de repetities op een rij 

 
We nodigen koorleden en ook projectleden die bekend zijn 

met het werk uit om deze uitvoering mee te zingen. 
Onderstaand treft je het repetitieschema aan. Je kunt dus 

aansluiten bij de repetities van het kamerkoor (op donderdag op de hooizolder achter 
Emmastraat 12 Monster) en bij de repetities van het Bartholomeuskoor. Overbodig om te 
melden, maar het spreekt voor zich dat we verwachten dat je zoveel mogelijk aanwezig bent:  
Op de Generale Repetitie mag uiteraard niemand ontbreken. 
Deze wordt, in verband met beschikbaarheid van de organist, reeds gehouden op 
Dinsdagavond 28 april van 20.00 tot 22.00 uur. 
 
 

    Kamerkoor Bartholomeuskoor 

Vrijdag  17 april   21.00-22.00 uur 

Dinsdag 21 april   20.00–22.00 uur 

Donderdag 23 april 20.00 – 22.00 uur   
Vrijdag 24 april (19.30 – 21.00 uur) 19.30-21.00 uur 

Dinsdag 28 april 20.00 – 22.00 uur 
Generale Repetitie 
in de kerk 

20.00–22.00 uur 
Generale Repetitie 
in de kerk 

Donderdag 30 april    

Vrijdag  1 mei 19.30 – 21.30 uur 19.30 – 21.30 uur 

Maandag   4 mei 20.30 uur 
CONCERT  

20.30 uur CONCERT 

 
 

 
 

 
  



 

De Schola zingt … 
Door Gemma van der Sande 
 
 
Als Bonifatius er niet was geweest, om mijn voorvaderen die 
vast en zeker heidenen waren te bekeren, dan was er ook geen 

Vrouwen schola  geweest. Het lijkt een beetje onzinnig en kort door de bocht, maar dat komt 
omdat ik het boek ‘Middeleeuwers tussen hoop en vrees’  van Cas van Houtert op schoot heb. 
Buiten stormt het al dagen en de temperatuur is beneden peil.  Reden temeer om dit boek van 
587 pagina’s door te gaan ploeteren.  De voorkant van het boek toont een schilderij van Jean 
Fouquet uit de 15e eeuw.  Het heet ‘de rechterhand van God die de gelovigen beschermt tegen 
de duivels’  En inderdaad , terwijl  angstige gelovigen samendrommen  bij een rivierbedding 
met op de achtergrond een kathedraal, zoeken  links- en rechtsboven gevleugelde wezens 
met gevorkte staarten en zwarte hoeven een goed heenkomen.                                                                                                                                                            
Bonifatius was geen eenzame missionaris die bij weer en ontij door het Friese landschap 
ploeterde. Eigenlijk had hij vóórdat hij in Dokkum in 754 werd vermoord, al een glanzende 
carrière in de kerkelijke hiërarchie achter de rug. Maar hij wilde zo graag nog eens achter de 
heidenen aan. Altijd was hij, vergezeld van een legertje soldaten, bezig om het ware geloof er 
bij die Wodan-vereerders in te rammen. Het werd hen zeker niet liefdevol aangereikt.  Maar 
op die fatale dag genoot hij geen bescherming van het leger van Karloman, de pas overleden 
zoon van Karel de Grote. 
Karel de Grote  was een groot liefhebber van de Gregoriaanse zang die toen nog in een soort 
oervorm verkeerde.  In de door hem gestichte abdijkerk nabij Abbeville, viel de eredienst aan 
Schepper en Zaligmaker geen moment stil. Vierhonderd monniken en honderd novicen 
bestookten de hemel in ploegendienst onafgebroken met Gregoriaanse gezangen.                                                    
 
Maar voor nu is het tijd om dit boek terzijde te leggen en terug te keren naar het heden. De 
Vrouwenschola  heeft van zich laten horen tijdens de viering van Maria Lichtmis op 2 
februari  jl.  We waren verheugd met het grote aantal toehoorders én het leverde een 

goedkeurend klopje op mijn schouder op 
tijdens de koffie achter in de kerk. 
 
De voorbereidingen voor de viering van 
15 maart waren zo goed als afgerond 
maar helaas konden we niet van ons laten 
horen. De reden hiervan is allen bekend.   
 
Het verheugt de Vrouwenschola  tenslotte 
Jeannette als nieuw lid te mogen 
verwelkomen. Gedurende een aantal 
weken schoof zij als novice aan met de 
nodige discipline en oplettendheid. Dat 
het haar ernst is blijkt uit het feit, dat zij 
meende tijdens de Missa Brevis aan te 
moeten treden in de rode toog. Maar 
omdat het hier de 3e zondag van de 
vasten betreft verschijnen de leden van 
de Vrouwenschola in stemmig zwart met 
een paars accent. 



 

Proms Westland 2020  
op vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober  
Door Ben Beekman 
 
 
 

Het klinkt nog ver weg, maar we weten dat een goede voorbereiding veel tijd vereist.  
 
We zijn dus al enkele weken bezig met het instuderen van: 
“Rosen aus dem Süden”, Ameno, I Lombardi, Exsultate jubilate en natuurlijk uit het lichte 
genre een medley van ABBA. 
En dat is nog maar het begin!!!! 
 
We hebben en zeer gevarieerd programma samengesteld. Daar zit nog wel een “maar” aan 
vast: De muziek moet beschikbaar en betaalbaar zijn. Zeker dat laatste is niet onbelangrijk, 
omdat kosten en baten in evenwicht moeten zijn. 
Vanaf het begin van de repetities was er een knelpunt; het evenwicht tussen de stemgroepen 
was ver te zoeken. Sopranen en alten zijn voldoende sterk, maar de tenoren en bassen blijven 
in aantal achter. Inmiddels is er versterking toegezegd uit Zoetermeer.  
Zestien mannen van het Zoetermeers Mannenkoor, waar Steven ook dirigent is, hebben hun 
medewerking toegezegd. Zij repeteren voorafgaan aan hun repetities een uur aan het Proms 
repertoire.  
Dankzij hun medewerking is de stemmenverhouding op orde. 
 
Het belooft een mooi en gevarieerd concert te worden, gepresenteerd door niemand minder 
dan Francis van Broekhuizen en eveneens met medewerking van Het Promenade Orkest, 
beiden bekend van de vorige Proms  
Noteer dus alvast in de agenda: Vrijdagavond 23 en zaterdagavond 24 oktober 2020, een 
avond die u niet mag missen. 
 
Van harte welkom!  
 
  



 

Misa Criolla – Ariel Ramirez 
Zondag 31 mei 10.30 uur 

 
Na het grote succes van vorig zal ook dit jaar tijdens de 
Hoogmis van Pinksteren de “Misa Criolla” van Ariel 
Ramirez tot klinken komen.   
Het Bartholomeuskoor en Kamerkoor Couleur Vocale 
zullen wederom samen optrekken om er een héél 
bijzondere viering van te maken. Ook zijn projectzangers 
weer welkom. 
We zijn blij met de medewerking van de tenorsolist Jorge 
Martina en het Ensemble der Sur. Zij gaan ervoor zorgen 
dat er echte Zuid-Amerikaanse klanken in de 
Bartholomeuskerk zullen klinken. 
Het Kamerkoor repeteert op de donderdagavond en het 
Bartholomeuskoor op de vrijdagavond. Uiteraard wordt 
er een paar keer gezamenlijk gerepeteerd. We hopen dat 
de tenorsolist gelegenheid heeft om een repetitie bij ons 

aanwezig te zijn. We wachten nog op zijn reactie. 
 
We hopen van harte weer op een groot koor bestaande uit leden van het Bartholomeuskoor, 
het Kamerkoor en projectdeelnemers. Doe je ook (weer) mee…. 
 
De planning voor de repetities is als volgt: (Van zelfsprekend onder voorbehoud van verdere 
ontwikkelingen en restricties vanwege het Coronavirus) 

Bartholomeuskoor 

Vrijdag  8  mei 19.30 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen 
Vrijdag  15  mei 19.30 – 21.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen  
Vrijdag  22 mei 19.30 – 22.00 uur Sopranen en Alten, Tenoren en Bassen   
Vrijdag  29 mei  19.30 – 22.00 uur Slotrepetitie met kamerkoor 
Zondag  31 mei 08.45 – 10.00 uur Generale Repetitie met alle deelnemers 
 10.30 – 11.30 uur VIERING   Met mogelijk aansluitend kort 

optreden door Ensemble del Sur 

Kamerkoor Couleur Vocale 

Donderdag  7  mei 20.00 – 22.00 uur  
(Donderdag  14 mei 20.00 – 22.00 uur Eigen repertoire) 
Vrijdag  15  mei 19.30 – 21.00 uur Repetitie samen met Bartholomeuskoor 
Donderdag  21  mei  GEEN REPETITIE – Hemelvaartsdag  
Vrijdag   22 mei 19.30 – 22.00 uur Repetitie met Bartholomeuskoor 
Vrijdag  29 mei 19.30 – 22.00 uur Slotrepetitie met Bartholomeuskoor 
Zondag  31  mei 08.45 – 10.00 uur Generale Repetitie met alle deelnemers 
 10.30 – 11.30 uur VIERING   Met mogelijk aansluitend kort 

optreden door Ensemble del Sur 
De kosten voor deelname aan dit project voor projectleden bedragen € 25,- inclusief de 
benodigde bladmuziek. En verder…  We hopen natuurlijk op een volle kerk op  
Pinkstermorgen. Laat de tam, tam zijn werk vast doen…  
Geef deze bijzondere uitvoering door aan familie, vrienden en bekenden.  
Dit mag niemand missen… 



 

Oproep voor Sponsoring 
Door Mirjam Halverhout 
 
 
Concertkoor Westland wil klassieke muziek laagdrempeliger maken 
voor Westlanders, jong en oud. We zijn in 2016 gestart met het 

organiseren van een Westland Proms, inmiddels de KUBO Westland Proms. Daarnaast hebben 
we vorig jaar voor kinderen van het basisonderwijs een verkorte Matthäus Passion, de zgn. 
Zapp Mattheus uitgevoerd en ook de volledige versie van de Matthäus Passion, voorafgegaan 
door een inleiding met uitleg over de bedoelingen van J.S Bach.  
Ook organiseerden we vorig jaar net voor Kerst een Kerst sing-in. 
 
Concertkoor Westland krijgt inkomsten via contributie en projectbijdrage van haar leden en 
de projectzangers. Dat dekt een aantal noodzakelijke kosten, zoals muziek en dirigent. Verder 
draait het Concertkoor op vrijwilligers die hart en ziel steken in het koor en de organisatie van 
activiteiten.  Concertkoor Westland is voor haar activiteiten afhankelijk van geldelijke steun 
van particulieren, bedrijven en fondsen. 
 
Om de kwaliteit en het uitvoeringsniveau te waarborgen is hulp op financieel gebied dan ook 
erg belangrijk. Het renteniveau is laag of zelfs negatief. Fondsen waarvan wij soms een 
bijdrage ontvangen hebben minder rendement en worden selectiever in hun bijdragen en 
geven lagere bedragen. Daarom zijn wij op zoek naar sponsoren die de activiteiten van 
Concertkoor Westland willen steunen. U kunt ons steunen door een donatie.  
Met iedere bijdrage zijn wij blij!  
Vriend worden van het Concertkoor kan ook. Dit kan voor 100 Euro voor een jaar.  
Als vriend heeft u een aantal voordelen bij uitvoeringen. De ene keer kan het gaan om een 
reductie op de kaartprijs of een vrijkaart, een andere keer om gereserveerde plaatsen en soms 
beiden. 
Ook zijn wij op zoek naar bedrijfsmatige sponsoring. Iedere bijdrage mag maar bij een bedrag 
van 250 Euro voor een jaar vermelden wij uw bedrijf op onze website en in andere uitingen 
zoals in een programma boekje en op uitnodigingen en entreekaarten. 
Voor de organisatie van de derde KUBO Westland Proms (zie elders in deze nieuwsbrief) 
hebben wij nog een gat in de begroting. Steunt u ons? Dat zou fantastisch zijn. We willen de 
KUBO Westland Proms graag weer met een groot orkest organiseren!  
Een bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer…….. ten name van Concertkoor 
Westland. 
 
Als u vragen heeft over Concertkoor Westland of over het doen van een bijdrage kunt u ook 
mailen: concertkoorwestland@gmail.com . 
Weet u bedrijven of particulieren die we kunnen benaderen voor sponsoring; laat het ons 
weten. Een email met de gegevens naar concertkoorwestland@gmail.com is voldoende. 
Hartelijk dank voor uw hulp. 
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                         Door:  
Niek van den Boer 

 
 
 
 
 
Na ons opnieuw uitverkochte Kerstconcert in 
de Uniekerk in ’s-Gravenzande en het als altijd 
weer bijzondere zingen in ziekenhuis 
Leyenburg is KAMERKOOR COULEUR VOCALE 
weer druk aan het repeteren voor een drietal 
optredens vóór het zomerreces. 
Allereerst was er het voornemen dat wij de 
Via Crucis van Liszt zouden uitvoeren tijdens 
de Goede Vrijdagdienst opnieuw in de 
Uniekerk in ’s-Gravenzande. Helaas moest dit 
geannuleerd worden. vervolgens op verzoek 
van het parochiebestuur op Pinkstermorgen 
samen met het Bartholomeuskoor, wederom 
in samenwerking met tenor Jorge Martina en 
het Ensemble del Sur o.l.v. Daniel Fanego, de 
Misa Criolla van Ariel Ramirez en tenslotte 
zullen we nog een Vitis Welzijnconcert 
verzorgen.  

Vermoedelijke datum 13 juni , maar de 
locatie is nog niet bekend. Daar zullen we 
o.a. liederen van Brahms en Dvorak/Janacek 
gaan uitvoeren. U ziet, een gevarieerd 
repertoire, wat het repeteren voor ons 
uitdagend, maar wel erg leuk maakt. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat naast een 
nieuwe bas, Frank de Vries en een nieuwe 
sopraan, Annemieke van der Zwan ook een 
nieuwe alt, Anneke van Nieuwkerk de weg 
naar onze repetitiezolder bij Elly van der 
Kruk aan de Emmastraat heeft weten te 
vinden.  
Met smart wachten wij nog op de nieuwe 
tenor(en). Kent u iemand of haalt u zelf 
eigenlijk makkelijk de hoge G (of A)…… 
Weest welkom! 
 
Een hartelijke groet, 

Hallo allemaal, 

Door Marlène de Vreede 
 
 

De laatste keer dat jullie een berichtje van ons kregen, was in de 
nieuwsbrief van november. 
Inmiddels is de kerst alweer een poos voorbij en hebben wij de draad 
weer opgepakt van vóór de kerst; Namelijk het instuderen van nieuwe 
liedjes (nee, dit jaar niet voor een Westland Passion).  
 
Wij zijn al sinds september bezig om een leuk en gevarieerd repertoire neer te zetten voor ons 
optreden op zaterdag 6 juni. Nu hoor ik u zeggen: “6 juni, dan heb je toch nog 3 maanden de 
tijd?”  
Maar dat valt toch niet helemaal mee als alle liedjes uit het hoofd moeten en er ook wat 
choreografie om de hoek komt kijken. Want het thema Filmmuziek moet natuurlijk niet 
statisch gebracht worden.  
Misschien wel leuk om nu een tipje van de sluier op te 
lichten qua liedjes. 
Wij zullen “Let it go” uit de Disneyfilm Frozen zingen en 
“I’ve had the time of my life” uit Dirty Dancing, maar of dé 
lift erin zit bij het optreden laten we in het midden. 
Dus zet hem alvast in de agenda: 
Zaterdag 6 juni 2020, optreden popkoor Fine Tuning. 



 

 

Kinderkoor 
Door Toos de Vreede 
 
 
 
 

Charlie en de 
Chocoladefabriek 
dé Familiemusical 
We hebben een nieuwe 
datum: 
Zaterdag 27 juni en  
Zondag 28 juni 
 
Wat een verdriet bij de kinderen dat onze 
voorstellingen niet door konden gaan in 
het weekend van 14 en 15 maart. 
Woensdagmiddag hadden we nog flink 
geoefend en donderdag werd bekend dat 
het “feest” niet door mocht gaan. 
Dit betekende… Alles weer afbreken en de 
bestelde kaartjes (ruim 550) annuleren. 
Gelukkig heeft iedereens het geld alweer 
terug op de rekening.  
Maar…..we hebben gelukkig ook positief 
nieuws. 

 
 

In het laatste weekend van juni zal 
evenementenlocatie 'De Veiling' wederom 
worden omgetoverd tot een heuse 
'chocoladefabriek'. Want Kinderkoor Westland 
en haar projectleden spelen in dit weekend maar 
liefst twee voorstellingen van de musical 'Charlie 
en de Chocoladefabriek'.  
De eerste voorstelling wordt gespeeld op 
zaterdagavond 27 juni om 19.00 uur.  
 
De tweede 
voorstelling is op 
zondagmiddag 28 
juni om 14.00 uur. 
 
Via de website 
Eventbrite komen 
de tickets weer 
beschikbaar. We 
houden u op de 
hoogte vanaf welke datum reserveringen 
mogelijk zijn. 
 
 
  

 
 
 

 

Kinderkoor …. En verder 
Door Toos de Vreede 
 
De afgelopen periode is bijna alle aandacht uitgegaan naar de voorbereidingen voor de 
Musical. Groot was dan ook de teleurstelling dat deze niet door mocht gaan.  
Momenteel staan alle activiteiten stil, dus ook de activiteiten van het kinderkoor. 
Het kinderkoor stond gepland om te zingen bij de viering op Palmzondag en op Paaszaterdag. 
Deze vieringen zijn afgelast. De Eerste Communieviering, die gepland stond op 24 mei, is 
uitgesteld omdat de voorbereiding van de communiekantjes niet door kan gaan. 



 

Het ligt in de planning om op woensdagmiddag 20 mei a.s. de bewoners van Zorgcentrum 
Sonnevanck in ’s Gravenzande een leuke middag te bezorgen. Natuurlijk gaan we daar het 
repertoire van onze Musical Charlie en de Chocoladefabriek zingen en nog wat andere leuke 
liederen.  

 
Met z’n allen kijken we ook alweer uit naar ons Fantastische Zomerkamp. 
Een speciale Kampcommissie is gestart met de voorbereidingen.  
Het kampthema is bekend…maar nee, nee…. vertellen doen we het niet: dat blijft echt geheim. 
We gaan dit jaar op Zomerkamp naar Eersel. 
Groepsaccomodatie D’n Hazelaar is vijf dagen lang ons domein. 
Ben je al een beetje nieuwsgiering ??? 
Op www.denhazelaar.nl kun je vast het kamphuis bekijken. 
Binnenkort gaan we de inschrijfformulieren rondsturen. 
Maar wat het allerbelangrijkste is: Hou de data vast vrij.  
Ons zomerkamp houden we van maandag 24-8 tot en met vrijdag 28-8-2020. 
 
 
 

 
 

Nieuwsgierig naar de activiteiten van het Kinderkoor 
Volg en like onze Facebookpagina Facebook.com/KinderkoorWestland voor de meest actuele 
informatie.  
 
 
 
 
 

http://www.denhazelaar.nl/


 

Koorfamilie en Tenslotte… 
Door Toos de Vreede 
 
Sinds het verschijnen van de vorige 
nieuwsbrief hebben we afscheid moeten van 
twee leden van de koorfamilie. 
Op maandag 25 november is Corry Barendse-
Damen op 83-jarige leeftijd overleden. 
Corry is ruim 25 jaar lid van het dameskoor 
geweest en was lid van verdienste. Wij 
herinneren haar als een enthousiast koorlid 
met een lange staat van dienst voor onze 
parochie en onze vereniging. 
 
Bedroefd namen we ook kennis van het 
overlijden van Martien van Paasen op vrijdag 
7 februari jl. Martien is 72 jaar geworden.  
Martien is ruim 25 jaar trouw lid van Deo 
Sacrum geweest. Vanwege zijn 25-jarig 
zangersjubileum kreeg Martien tijdens het 
Caeciliafeest in 2018 de eremedaille in zilver 
van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 
opgespeld.  
Dankbaar herinneren wij Martien als een 
enthousiast en trouw koorzanger.  
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
alle betrokkenen en wij wensen hen moed, 
kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.  
 

Het is alweer even geleden dat wij het jaar 
2019 feestelijk met elkaar afsloten. 
 
 
 

Traditiegetrouw wensen wij elkaar aan het 
begin van het nieuwe jaar alle geluk, 
voorspoed en gezondheid toe. Echter, dit 
geldt momenteel niet voor alle koorleden en 
hun families. Verdriet en verslagenheid zijn 
slechts enkele emoties welke typerend zijn 
voor zowel de afgelopen periode als voor 
aankomende periode.  
 
We leven mee met Leo van 
Bergenhenegouwen en Cor Mol en hun 
gezinnen. Vanaf deze plaats wensen we jullie 
heel veel sterkte. 
In gedachten zijn we bij jullie. 
 
De komende weken zijn we vooral op onszelf 
aangewezen. Laten we gehoor geven aan de 
vraag om zoveel afstand te houden. Laten we 
er wel zíjn voor elkaar. 
 
Over enkele weken is het Pasen. 
Een Paasfeest zonder kooractiviteiten:  
hoe onwerkelijk is dat. 
 
Desondanks wens ik je Goede Paasdagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


