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Van het bestuur: 
 
Na een paar rustige maanden is 2015 al weer een eind op weg. We hebben niet stil gezeten. 
Onder andere is actie ondernomen op de volgende punten: 
 
Lessenaars:  
Voor de lessenaars zijn de kisten gemaakt waarin deze keurig opgeborgen kunnen worden en 
vervoerd naar de desbetreffende concerten. Bedankt Leo van der Giessen en Piet Toledo voor dit 
initiatief. 
 
Stand van zaken muziektent en renovatie. 
De start is een feit. Cees van Roon gaat zich bezig houden met de uitvoering en begeleiding van 
de renovatie muziektent m.b.t. het bouwkundige deel en Lex gaat zich bezig houden met de grond 
werkzaamheden. 
Het geld is verzameld, de vergunning is binnen en de contacten met het Zuid – Hollands 
landschap zijn gemaakt. De planning is dat in juni de officiële opening gaat plaats vinden gevolgd 
door een aantal concert dagen. Meer informatie volgt. Ideeën zijn altijd welkom. 
 
Kleding voor concerten: 
Met behulp van de kledingcommissie ( Pythia, Nienke, Jenny, Hugo en Kitty) is het dit jaarconcert 
een feit. Andere kleding voor zittende concerten. Tijdens het aankomende jaarconcert zullen we in 
de pauze van kleding wisselen en onder een speciaal optreden met veel geluid zullen we deze na 
de pauze aan het publiek tonen.  
 
Dit zal bestaan uit: 

- Zwart onder kleding, een nette zwarte broek/rok (iedereen heeft wel iets in de kast 
hangen). Er kan per optreden worden gekeken of we dit afwisselen met een nette 
spijkerbroek/rok.  

- Witte bovenkleding, (de nieuwe overhemden zijn binnen, maar men mag ook een ander 
geheel witte bovenkleding dragen, bijvoorbeeld een trui, polo jasje, vestje, overigens 
zonder bedrukking). 

- en een accessoire welke door de vereniging wordt verstrekt. 
- Zwarte schoenen. 
- Voor de jeugd komen er petten. 

 
Voorbeelden zullen binnen kort worden geshowd tijdens een repetitie.  
Voor officiële gelegenheden zal het vestje en strik blijven, denk hierbij aan het Kerstconcert in de 
Kerk. Inmiddels is er voor iedereen een nieuwe strik besteld en uitgedeeld. Bedankt Lottes Boetiek 
& Mannenmode voor de 50% korting welke wij mochten ontvangen. De strikken waren duidelijk 
aan vervanging toe. Voor het marsen op straat zal er in de komende maanden worden gekeken 
naar andere jassen welke wij dan als volgende stap kunnen introduceren. Ook hier geldt dat voor 
officiële gelegenheden het uniform blijft. Denk hierbij aan 4 mei en Koningsdag of Jubilea. 
Per evenement zal dit moeten worden bekeken en besloten. 
 

http://www.volhardingoostvoorne.nl/
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Ons bereikte het bericht dat overleden is op 2 februari 2015.  
Dhr. Lambertus Meijer – Bertus- Oud voorzitter van de vereniging. 
Condoleance zijn namens Muziekvereniging Volharding overgebracht. 
 
Investeringen in instrumenten: 
Inmiddels is er gestart met renoveren en vervangen van een aantal instrumenten.  
Een tenorsax, twee alt saxofoons een bas en een tuba zijn grondig gerenoveerd en nagekeken.  
Er is een bijdrage gevraagd bij diverse subsidie verstrekkers, ook voor aanschaf. 
Inmiddels is er vanuit het Oranjefonds een toezegging gedaan van 25 % van 10.000 euro = 
2.500= voor de komende twee jaar. Er zullen andere pauken gaan komen (drie) en er is interesse 
in een vibrafoon en buisklokken.  
De paukenstoel is vervangen en er zijn een aantal kleine percussie instrumenten aangeschaft. Al 
met al een verbetering voor de vereniging en muzikaliteit. 
Indien u ook van mening bent dat voor uw instrument een opknapbeurt noodzakelijk is, laat het 
ons dan weten dan kunnen we actie ondernemen.  
Tijdens deze onderhoudsbeurten zijn er tijdelijk saxofoons ter beschikking gesteld door 
mv Minerva uit De Lier. Onze dank daarvoor! Op dit moment hebben we een buisklokkenspel en 
een vibrafoon te leen van het Wilton Orkest waar Elsbeth de Rob ook spelen. Ook daarvoor onze 
dank! 
 
Nieuwe website: 
Misschien is het u opgevallen maar er is een nieuwe website gemaakt. (Hugo heeft zich hiermee 
bezig gehouden, waarvoor dank). Een mooie nieuwe site die mee gaat met zijn tijd. Hij moet nog 
gevuld worden met foto’s en films maar dat gaat in de toekomst zeker gebeuren. 
Een nieuwe site was nodig om aan de toekomstverwachtingen te kunnen voldoen. Deze site kan 
dusdanig uitgebreid worden zodat wij ook in de toekomst de verstrekking van bladmuziek via de 
site kunnen laten lopen. Maar dat is voorlopig nog toekomst muziek (!) 
 
Stichting concert leven bestaat 35 jaar. Het jubileum concert op 8 februari is bezocht en de 
felicitaties zijn namens de vereniging overgebracht. 
 
31 maart 2015 gezamenlijk mars repetitie met Togido: 
Op deze avond wordt samen met Togido voor de Harmonie en de slagwerkers een Marsrepetitie 
gehouden in Hekelingen. We gaan onder begeleiding van een expert marsen en na afloop de 
gezamenlijke marsen ook repeteren. 
Dit zal gebeuren onder begeleiding van Bert Schram, hij geeft regelmatig les op slagwerk-, show- 
en exercitie gebied. Tevens leid hij tambour-maîtres op. 
Hij zit in de organisatie van Taptoe Delft waar hij o.a.de straatparade en het programma onderdeel 
mede organiseert. Ook schrijft hij daarnaast nog choreografieën en slagwerkrepertoire. 
Wie geen vervoer heeft kan zich melden bij het bestuur, dan gaan we dit regelen. 
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN: 
 

29 november 2014. Officiële opening Koepel Zeeburg. 
Na vele jaren was het eindelijk zover, De Koepel Zeeburg werd officieel geopend. Wij mochten dit 
evenement muzikaal ondersteunen. Dit leverde mooie plaatjes op. Met dank aan Huib Roskam. 
Na afloop hebben we gezellig een borrel gedronken in Het Wapen van Marion met een bitter 
garnituurtje. Het was heel gezellig. Bedankt, mannen uit Brielle dat jullie erbij waren. Ook Jan en 
Leo, geweldig dat jullie mee liepen en natuurlijk Piet voor het dirigeren.   
Jammer dat de krant geen verschil weet tussen Ons Genoegen en Volharding. Maar excuses zijn 
inmiddels gemaakt! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
11 december 2015. Kerstconcert Leemgaarde. 
Dit jaarlijks terug kerende evenement werd wederom met grote getalen bijgewoond en 
gewaardeerd door de bewoners van de Leemgaarde. Jammer was dat we in de winkel moesten 
uitpakken en in de pauze moesten vertoeven. Dit moet voor volgend jaar beter geregeld worden. 
Maar al met al een goed optreden van de harmonie en het leerorkest.  
 
 

  
 
 
 
 
24 december 2014. 
Op kerstavond 24 december heeft de harmonie de kerkdienst muzikaal ondersteund. Vele 
complimenten zijn er dit jaar weer ontvangen. Het blijkt dat dit zeer gewaardeerd wordt door alle 
bezoekers tijdens de kerkdienst in de dorpskerk. De bezoekers aantallen lopen dan ook elk jaar 
op. 
 
 



 

 
Nieuwsbrief december / januari / februari 2014/2015 

 

6 en 9 januari 2015 Nieuwjaars borrel. 
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we gezamenlijk 
het Nieuwjaar ingeluid. 
Op dinsdag met de harmonie en donderdag met de slagwerkers en het 
leerorkest. Na de repetitie heffen we gezamenlijk het glas op een 
muzikaal, gezond en gezellig 2015. 
Ondersteund door borrelhapjes even gezellig bijpraten zonder een 
muziekblad te bestuderen. Ook heel gezellig. 
 
 
10 januari 2015 Nieuwjaars concert Wilton. 
Op uitnodiging van Wilton hebben leden het Nieuwjaarsconcert van Rob en Elsbeth bezocht in de 
Ark in Schiedam. Gezellig was het en een schitterend concert met na afloop live muziek. Rob gaf 
nog een solo weg na onderlinge strijd tussen de muzikanten. Wilton is een orkest van hoog 
niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 april 2015. 25 Jarig jubileum Duinhuisjes. 
Op de uitnodiging voor dit jubileum is met grote getalen gehoor gegeven door onze 
leden. Fantastisch dat wij dit muzikaal kunnen gaan ondersteunen! 
Elsbeth gaat de groep dirigeren en zich bezig houden met de muziek keuze. De vraag 
is; muzikale ondersteuning met oude bekende muziek. De verdere organisatie is in 
handen van Klazien en Irene. Voor vragen kunnen jullie bij hen terecht. Er zullen een aantal 
repetities worden ingepland. Succes allemaal!  
 
20 december 2014. Vandaag voor de laatste keer oud papier opgehaald in 2014. 
Ze zeggen wel eens lest best en ik denk dat het ook zo is want er was deze keer erg veel papier. 
Ik wil dan ook alle ophalers bedanken voor hun inzet voor het ophalen in het 2e half jaar van 2014. 

Ook hebben we vandaag afscheid genomen van chauffeur Arie Stolk. 

Hij had vorig jaar al te kennen gegeven er mee te willen stoppen, maar voor Volharding wilde hij 
toch nog een seizoen aan vastknopen. Bij Café Centraal onder het genot van een kopje koffie en 
appeltaart heb ik hem bedankt voor zijn bewezen diensten. En namens 
Volharding een cadeau bon overhandigd en nog bij zijn vrouw een 
kerststukje laten bezorgen. 
’s Middags belde hij me nog op en vroeg of ik namens hem zijn dank 
over wilde brengen aan bestuur en leden van Volharding ( geschreven 
door: Arie Nobel). 
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De Brieven voor Donateurs 
We zijn druk geweest met het invouwen en het plakken van etiketten voor de uitnodigingen aan de 
Donateurs voor ons jaarconcert. Aankomende week zullen ze worden uitgedeeld tijdens de 
repetities om te kunnen worden rond gebracht. Vele handen maken licht werk……. 
Zonder donateurs geen volharding. 
 
 
 
 
 
 

  
 
Voor uw agenda, hierbij onze agenda van 2015: 
 
12 maart    Generale repetitie De Man. 19.00 uur  
15 maart   Jaarconcert De Man. Aanvang 14.00 uur  
31 maart   Marsoefening met Togido onder begeleiding van Bert Schram 
    Aanvang 19.30 uur, Meeldijk 9 te Hekelingen.  
06 april    Pasen duinen. 
17 april   25 jarig jubileum De Duinhuisjes. Middag programma. 
27 april   Koningsdag. 
04 mei    Dodenherdenking 70 jaar.  
31 mei t/m 6 juni   Anjer actie 2015. U kunt zicht vast opgeven bij Anneke. 
11,12,13 juni   Opening Muziektent (datum nog onder voorbehoud van vergunning). 
29 augustus    Burchtfeesten. 
05 september   Lampionnenoptocht Oostvoorne. 
12 september   Lampionnenoptocht Rockanje. 
20 september  Workshop Michiel Den Druijver. 
22 september  Verjaardagsmars. 
28 november   Intocht Sinterklaas Oostvoorne en Tinte 

 

 
 

 
 
 

Altijd een actueel overzicht? 
www.volhardingoostvoorne.nl 
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