Muziekvereniging “Volharding”
Website: www.volhardingoostvoorne.nl
E – Mail: secretariaat.volharding@gmail.com

Van het bestuur:
De maand juni is al een eind op weg, veel te doen en te vertellen. Voorbereidingen voor het
concert van 5 juli met het Rozenburgs mannenkoor in de bedevaartkerk in Brielle, zijn in volle
gang. De aanplakbiljetten zijn uitgedeeld en opgehangen en de verkoop is inmiddels gestart. Als
de weergoden ons gunstig zijn gezind moet het een fantastisch concert worden in een zeer
sfeervolle omgeving. Tijdens de Jacobamarkt is er al veel reclame gemaakt en zijn er een aantal
kaarten verkocht.
De Programma’s:
In de toekomst zal het programma van onze optredens alleen nog in de Nieuwsbrief vermeldt
worden. Dit zullen wij als bijlage onderaan plaatsen, zodat u deze zelf kunt printen en bij uw
bladmuziek kunt bewaren. Indien het i.v.m. tijdgebrek niet in de nieuwsbrief kan worden geplaatst
zult U een aparte mail/brief ontvangen.
Graag uw aandacht voor het volgende:
We verzoeken u om uw muziek mappen te reorganiseren. Het is namelijk gebleken dat leden veel
tijd kwijt zijn aan het zoeken van de juiste stukken die gespeeld gaan worden. Dit gaat ten koste
van het repeteren. Een simpele A, B, C, map is handig en een apart mapje vooraan met de op dat
moment te repeteren stukken. Dit bespaart onnodig zoeken en repeteertijd. Bedankt voor de
medewerking.
AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Na het HaFaBra theorie examen van Stefan, Nienke,
Robbie, Bennie, Lex, Tristan en Tim zijn op 7 juni de praktijk
examens afgenomen door de KNMO, 6 van de 7 zijn
uiteindelijk geslaagd
(Tristan, Tim, Bennie, Lex en Nienke zijn in het bezit van
een officieel A diploma, Stefan heeft zijn A op de mallets
gehaald en B voor het slagwerk, dubbel gefeliciteerd dus).
Na de Burchtfeesten zullen er een aantal van hen deel gaan
nemen aan de Harmonie. De repetitietijd zal na de
burchtfeesten ook wijzigingen van 19.30 uur tot 21.00 uur,
kwartier pauze en vervolgens nog een half uur tot 21.45
uur.
Op 24 juni hebben we dit gevierd met een drankje en wat
lekkers. Ook is er namens de vereniging een cadeautje aangeboden. De jeugd ontving een mok
met Opdruk van de vereniging, Stefan, Lex en Nienke een pin van hun instrument, welke zij op
hun uniform kunnen pinnen.
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OVERIG NIEUWS
Jacoba van beierendag 14 juni jl.
De Jacoba markt die dit jaar door Monique, Els, Nienke en
Jenny grotendeels is verzorgd, waarvoor onze dank ! was
een groot succes. Gedurende de dag zijn er een aantal
demonstraties gegeven
door de tamboers.
Geweldig, zelfs bekeken
door Jacoba en haar
gevolg!
De vrijwilligers die hebben geholpen met op- en afbouwen van de
kraam en gedurende de dag het promoten van de vereniging, ook
super bedankt. De kraam zag er gezellig en uitnodigend uit.
Het was de gehele dag druk bij Volharding. Vooral het blazen van
de langste toon op een trompet trok veel publiek. Hiermee kon
een tapas mand of een cadeau bon van de Intertoys worden
gewonnen. Mede gesponsord door Deli Deux en JETAART van Mevr.
van der Giesen.
De grabbelton (met kleine instrumentjes) en de manden die verloot
werden brachten aardig wat geld op totaal €199,= De oude
tweedehands instrumenten verkoop bracht maar liefst € 1.025,= op.
Een groot deel van de oude instrumenten zijn naar De Rijp in Noord
Holland waar een opvang hotel voor verstandelijk beperkte mensen
wordt gerund. De begeleider kocht nagenoeg alle koperblaas instrumenten op. De opbrengst
kunnen we gebruiken om bestaande instrumenten te renoveren of
andere aan te schaffen. Ook veel van de oude instrumenten zijn aan
leden verkocht die er een sentimentele band mee hebben.” Mijn vader
heeft er op gespeeld, ik heb er zelf nog op gespeeld! “
Kortom het was ook onder de leden een hele gezellige en succes volle
dag. Voor herhaling vatbaar !
Tijdens de Burchtfeesten hebben we weer een kraam en zijn op zoek
naar hulp. Zeker gedurende de optredens, gezamenlijk met UDI, die wij
verzorgen zullen er mensen nodig zijn die de kraam bemannen.
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Tennisvereniging Oostvoorne 50 jaar
21 Juni vierde TVO haar 50-jarig bestaan. Wij hebben dit feest
opgeluisterd met een mars rond de vijver en een toegift op het terras. We
hebben TVO een chocolade collage aangeboden, met de felicitatie van
onze vereniging, met de mededeling dat als deze opgegeten is er een
keramiek bord komt voor aan de muur.
We hebben een drankje
aangeboden gekregen in de
kantine. Ons optreden werd
zeer op prijs gesteld.
Paul Haarhuis was aanwezig
en gaf clinics op de tennis
core. Hij moest zelfs op ons
wachten, omdat wij op straat liepen.

5 Juli 2014
Gezamenlijk concert met het Rozenburgs
mannenkoor in de Bedevaartkerk in
Brielle.
De repetities en voorbereidingen zijn in volle
gang. De duur van het concert is 1 ½ uur en
vangt aan om 19.30 uur. De kaartverkoop in
Oostvoorne is gestart ( de DA Drogisterij
Niggebrugge, bij de DA in Brielle en bij de
Primera in Rozenburg, € 7.50 per stuk). U
kunt uw kaarten ook kopen bij het
secretariaat, we streven er naar om alle 200
kaarten die wij tot onze beschikking hebben
te verkopen. Dus heeft u kinderen, een
partner, kennissen, buren of liefhebbers,
bestel de kaarten dan direct. We hopen
natuurlijk dat het druk bezocht zal zijn en een groot succes, wat misschien kan resulteren in een
terugkerend evenement, misschien in onze nieuwe muziektent. Als elk lid 4 kaarten kan verkopen
zijn we aardig op weg.
Let u nog op de gezamenlijke repetitie in de Ontmoeting in Rozenburg de 26 juni 3 juli. Aanvang
19.30m uur.
Het leerorkest en de slagwerkgroep repeteren nu op 24 juni en 1 juli. Het leerorkest vangt aan om
19.00 uur en de slagwerkers om 20.00 uur. Op donderdag 3 juli kijken we naar de
weersverwachtingen en beslissen we wat we dragen en / of dat het tuinconcert door kan gaan of
in de kerk zal plaats vinden. De lessenaar lampen zullen paraat zijn als ook de mars lampen.
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13 juli 2014
Op deze zondagmiddag, zullen we het seizoen afsluiten met een BBQ en een verrassing.
Deze dag is voor de leden en partners/ouders. Partners dragen € 5.00 p.p. bij
aan deelname van deze middag. Aanvang 13.30 uur aan de
Scheitweekseweg nr. 9 te Oostvoorne, bij Klazien Torreman. Om 14.00 uur
starten we met een verrassing en aansluitend verzorgen we een BBQ. Eind
van de avond rond 19.00 uur ( er moet ten slotte ook voetbal worden
gekeken). Om in te kunnen schatten hoeveel personen er komen verzoeken
wij u op te geven bij het Irene Pieterse secretariaat.volharding@gmail.com
en of tevens door te geven of u een partner mee neemt (of ouder(s)). Indien u
een introducee mee neemt graag direct aan Irene de bijdrage betalen.

14 juli 2014
Zomerfeest Tinte. Deze avond marsen wij vanaf Loonbedrijf van den Doel, Lodderlandsedijk 13
te Tinte. Verzamelen om 19.00 uur. Opstellen 19.10 uur. Start mars 19.15 uur.
Anita van der Poel zal een en ander begeleiden. Bij aankomst op het feestterrein(opstelplaats)
spelen we nog een stilstaand mars/nummer. De burgemeester zal om 19.55 uur de opening
verrichten van de feestweek ( 25 jarig bestaan).
Er zijn o.a. optredens van de Juggets Jazzband en het Dagorkest.
Een ieder kan zelf beslissen om te blijven of weer naar huis te gaan.
Voor meer informatie kunt u
kijken op de site van:

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 bemand moeten worden, i.v.m. werkende leden. Er
zullen oude instrumenten, het oude vaandel, oude uniformen
tentoon worden gesteld. Ook het bekende boek en DVD.

Extra Donatie:
Op 18 Mei jl. hebben wij de heer J Waardenburg verrast voor zijn 80 ste verjaardag. Hij heeft dit
zeer op prijs gesteld, wat heeft geresulteerd in een extra donatie voor de vereniging van € 80.
Leuk dat wij mensen zo kunnen verrassen ! Bedankt heer Waardenburg !
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Hobo Muzikant:
Eind Juni heeft zich bij de vereniging een Hobo muzikante gemeld. Danique Jennissen. Zij is
verhuisd vanuit Limburg naar Oostvoorne en heeft inmiddels al geproefd aan onze vereniging. Zij
zal de Harmonie en misschien ook het leerorkest komen versterken. Welkom Danique!

Agenda 2014
26 juni / 3 juli
5 juli
8 / 15 juli
13 juli
14 juli
19 juli t/m 17 aug.
19 juli t/m 28 aug.
12 t/m 16 aug.
19 / 26 aug.
21 aug.
30 aug.
6 sept.
13 sept.

Repetitie met Rozenburg mannenkoor in Rozenburg.
Gezamenlijk optreden Rozenburgs mannenkoor in Bedevaartkerk Brielle.
Repetitie met UDI in Rozenburg.
Afsluiting seizoen met verrassing en BBQ Aanvang 13.30 uur.
Zomerfeest Tinte.
Zomervakantie Harmonie en Slagwerkgroep.
Zomervakantie Leerorkest.
Oostvoorne in vroegere tijden.
Repetitie met UDI in Oostvoorne.
Lampionoptocht KG.
Burcht feesten.
Lampion optocht Oostvoorne.
Lampion optocht Hellevoetsluis.

23 sept.

Verjaardag mars (105 jaar) =

8 nov.
22 nov.

DruMa en HaFaBra Rockanje.
Intocht Sinterklaas.

11 dec.
24 dec.

Kerstconcert Leemgaarde.
Kerstdienst Dorpskerk.

Agenda 2015
15 maart
12 maart
31 mei t/m 6 juni

Jaarconcert De Man.
Generale repetitie De Man.
Anjer actie 2015.

Altijd een actueel overzicht?
www.volhardingoostvoorne.nl
.
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Bijlage: Programma 5 juli 2014 RMK / Volharding.
Volharding zal de volgende nummers ten gehore brengen:
1.
2.
3.
4.

The Vintage Bluesband
Suite Symetrique
Lady Gaga Dance Mix
Skyefall

Deze nummers zullen gezamenlijk met het Mannenkoor gedaan worden:
1.
2.
3.

I’m sailing
Conquest of Paradise
Slavenkoor
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