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Van het bestuur: 
Op de valreep het laatste nieuws en de laatste nieuwsbrief voor de 
vakantie. 
Het einde van het seizoen is in zicht, we hebben op zondag 13 juli, onder 
het genot van een hapje en een drankje, het seizoen afgesloten met een 
Drum 4 Fun  djembe workshop. 
De BBQ werd geschrapt i.v.m. het weinige animo en de WK finale.  Maar 
wat in het vat zit verzuurt niet. Wij wensen iedereen een heerlijke 
vakantie ! 
 

Na de vakantie en de Burchtfeesten zal de Harmonie starten met de repetitie om 19.30 uur en 
verwelkomen wij 4 nieuwe gediplomeerden. Ook zal Hobo muzikante Danique om de drie 
maanden deel gaan nemen aan de Harmonie. Zij vaart als kapitein op een tanker en is om de drie 
maanden in het land en ons ”durp”.. 
 

Lessenaars: 
Na de burchtfeesten zullen/kunnen we gebruik gaan maken van de door de Rabobank 
gesponsorde lessenaars. De leden kunnen gebruik maken van de lessenaars in de Meander. Ze 
mogen niet mee naar huis worden genomen. De lessenaars worden voorzien van een nummer 
gekoppeld aan de leden. Na gebruik dienen ze weer ingeklapt te worden en opgeruimd in de 
daarvoor bestemde doos/kist. Er zullen door de vereniging geen lessenaars  meer ter beschikking 
worden gesteld aan de leden voor thuis. Tijdens optredens en concerten zullen de lessenaars 
worden meegenomen. 
 
Digitale facturatie: 
Om papierverspilling te voorkomen zullen de facturen digitaal verzonden gaan worden vanaf 
de tweede helft  van dit jaar. Indien u dit wenst kunt u de factuur zelf printen.  Degenen die geen 

mail adres hebben zullen uiteraard een papieren versie ontvangen. Indien u toch graag een 
papieren factuur wenst kunt u dit aan Anneke doorgeven. Zij zal dan alsnog een factuur printen en 
aan u verstrekken (volharding.penningmeester@gmail.com). 
 

Oproep oprichting : “Klein Volharding / “Petje af / Lazy Sunday”: 
Zoals eerder in de mail gevraagd, zijn we benaderd om  24 oktober een muzikale ondersteuning te 
gaan geven  bij het stuk “Les Miserables” tijdens het jubileum concert van het koor uit Vierpolders. 
Wie heeft er interesse om mee te doen aan dit evenement  en zo het start sein te geven voor de 
oprichting van een klein volharding ? Geeft je op bij het secretariaat, dan gaan we een en ander 
verder uitwerken. We hebben Elsbeth bereid gevonden om een en ander te gaan begeleiden.. 
 

Gebruik van petten tijdens het marsen: 
Om te voorkomen dat tijdens het marsen de temperatuur  te hoog op loopt en om een groot deel 
van de leden tegemoet te komen, is er besloten dat tijdens het marsen boven de 20 Graden C. 
de petten niet meer gedragen worden. Per keer wordt er besloten  of dit het geval is en de petten 
dus thuis kunnen blijven! 
 

http://www.volhardingoostvoorne.nl/
mailto:volharding.penningmeester@gmail.com


 

 Nieuwsbrief juli 2014 
 
 
 

 

Gaarne een oproep aan alle leden ( en ouders van leden): 
Het blijkt dat de nieuwsbrief niet of niet goed wordt gelezen en hierdoor de relevante 
gegevens/informatie niet wordt gezien, of niet wordt doorgegeven aan de jeugd. Leest U  a.u.b. 
alle informatie goed door. Dat werkt efficiënt en zo is iedereen op de hoogte van alle evenementen 
en tijden. Dit voorkomt misverstanden. 
 

AFGELOPEN ACTIVITEITEN: 
 

 5 Juli 2014 

Gezamenlijk concert met het Rozenburgs mannenkoor in de Bedevaartkerk in Brielle. 
Vorige week zaterdag was het dan zo ver: Het optreden met het RMK en Volharding te Brielle. 
Het was niet uitverkocht maar er zijn toch zo’n kleine 200 kaarten verkocht. De gehele dag kwam 
er water uit de lucht, maar om 16.00 uur was het droog  en kwam er een voorzichtig zonnetje door 
de bomen van de prachtige tuin in Brielle.  Het was een geslaagd concert. De vogels en het 
publiek hebben ervan genoten. Om 21.00 was het afgelopen, want  het WK….. iedereen hielp 
mee om alles op te ruimen en hierdoor was iedereen in de gelegenheid om deze te zien. Bedankt 
allemaal!  Een geslaagd concert, met een bijzondere sfeer. Misschien wel voor herhaling vatbaar, 
in welke vorm dan ook. Wie heeft er bruikbare foto’s voor op onze site ?  
 

13 juli 2014 Drum 4 Fun. 
Op deze dag hebben we het seizoen 
afgesloten met een Drum4Fun workshop. 
Deze djembé workshop was een groot 
succes en het was erg gezellig. We 
hebben zo met elkaar op een ontspannen 
manier de zomervakantie ingeluid. De 
buren van Wim en Klazien hebben er ook 
erg van genoten. Jan en Masjha (van Drum4Fun) kregen iedereen aan het dansen. Alle leden en 
aanhang/ouders zijn nu volleerd  djembé muzikant, degenen die de 
respectabele leeftijd van 80 gepasseerd hebben, niet uitgezonderd!   

Na afloop hebben we met z’n allen nagenoten met een hapje en een 
drankje. Bedankt Wim en Klazien voor het openstellen van jullie tuin, 
huis en jullie zwembad!  Bedankt Lindeloof voor het beschikbaar 
stellen van de tenten en bedankt scouting voor het lenen van de 
krukjes. Voor meer leuke foto’s en filmpjes kijk op onze site. 
 

14 juli 2014 Zomerfeest Tinte 25 ste editie. 
Deze avond marsten wij vanaf Loonbedrijf van den Doel, Lodderlandsedijk 13 te Tinte.  Een groot 
feest omdat het 25 jarig bestaan werd gevierd door de Stichting Tint 400. 
Drie korpsen marsten vanuit drie verschillende punten naar het feestterrein. De vereniging ontving 
voor onze bijdrage een bedrag van € 300,= Van harte Gefeliciteerd stichting  Tinte 400 ! 
Altijd weer een gezellig evenement. 
 

Herhaalde oproep: 
12 t/m 16 augustus 2014 Oostvoorne in vroegere tijden. 
Aanvang 14.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. 
 

Helpende handen zijn gewenst, geef u op bij het secretariaat en 
geef daarbij een datum en tijd op wanneer u kunt! Vele handen 
maken licht werk!  Zeker gedurende de middagen zal de kraam 
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bemand moeten worden, i.v.m. werkende leden. Er zullen oude instrumenten, het oude 
vaandel en oude uniformen tentoon worden gesteld. Ook het bekende boek en DVD. We hebben 
een paspop gekregen van Silk Lingerie, welke we kunnen gebruiken voor het etaleren van de 
oude uniformen. 
Een leuk evenement om de vereniging te promoten. 
 

Ook voor de Burchtfeesten ( 30 augustus) zoeken we nog helpende handen. Daar het 
merendeel van de leden mee speelt zullen we een beroep doen op leden die niet meespelen of 
eventueel ouders. We hebben al een aantal leden die een en ander wederom gaan organiseren, 
maar de kraam bemanning zal ook moeten worden opgevuld. 
 
 
Agenda 2014 
 
 8  / 15 juli   Repetitie met UDI in Rozenburg, aanvang: 20.00 uur ! 
 
19 juli t/m 17 aug. Zomervakantie Harmonie en Slagwerkgroep. 
 
19 juli t/m 25 aug. Zomervakantie Leerorkest. 
 
12 t/m 16 aug. Oostvoorne in vroegere tijden aanvang: 14.00 uur. 
19 / 26 aug.   Repetitie met UDI in Oostvoorne aanvang: 20.00 uur. 
 
26 / 28 aug  Extra repetitie Leerorkest  aanvang: 18.30 uur. 
 
21 aug.  Lampionoptocht KG.  
30 aug.  Burcht feesten. Leerorkest: aanvang 10.30 uur, Harmonie:  14.00 uur. 
6 sept.  Lampion optocht Oostvoorne. 
13 sept.  Lampion optocht Hellevoetsluis.  
 
23 sept.  Verjaardag mars (105 jaar) = 
 
 
8 nov.   DruMa en HaFaBra Rockanje. 
22 nov.  Intocht Sinterklaas. 
 
11 dec.  Kerstconcert Leemgaarde. 
24 dec.  Kerstdienst Dorpskerk. 
 
 
Agenda 2015 
15 maart  Jaarconcert De Man. 
12 maart   Generale repetitie De Man. 
31 mei  t/m 6 juni  Anjer actie 2015.  

 
 

Altijd een actueel overzicht? 
www.volhardingoostvoorne.nl 
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