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

Van het bestuur:
Rectificatie:
Vergeten te noemen onder het kopje Zonder licht geen zicht! Is Eelco Zijlstra ! Bij deze
ook BEDANKT voor het lopen met de lamp tijdens het marsen. Ons is ten horen gekomen dat
Eelco een fietsongeval heeft gehad en nu herstellende is van een operatie. Beterschap !
Lessenaars:
Voor de lessenaars is een kist/doos in de maak waarin deze keurig opgeborgen kunnen worden
en vervoerd naar de desbetreffende concerten. Leo van der Giessen en Piet Toledo hebben zich
hierover ontfermd. Bedankt ! Dit komt ten gunste van de houdbaarheid van onze lessenaars.
Digitale facturatie:
De facturen zijn het tweede half jaar digitaal per mail verzonden aan de leden. Indien er nog
problemen zijn dan hoort Anneke dat graag.
Stand van zaken met start les geven in groepsverband voor fluit / trommel.
Na aanleiding van de reclame op scholen in Oostvoorne en flyers, zijn er helaas nog geen
aanmeldingen binnen. Inmiddels is er wel een leerling gestart voor blokfluit les bij Elsbeth.
Stand van zaken muziektent en renovatie.
Na het verzenden van vele brieven, mails naar vele bedrijven en instanties in en rond Oostvoorne,
druppelen de financiën binnen. Het is een feit, de renovatie gaat starten in maart/april zodra de
aannemer en mensen hiervoor tijd vrij hebben gemaakt. Leden of niet leden die willen helpen,
geef u op bij Lex of via het secretariaat. De officiële opening zal ergens in mei/juni plaats gaan
vinden met een leuk en gevarieerd programma, met optredens, gast optredens en uitnodiging van
de scholen. Er wordt nu al hard over nagedacht. Indien u ideeën heeft horen wij het graag.

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Verjaardag mars (105 jaar)
Dinsdag 23 september vierden we ons 105 jarig bestaan met de jaarlijks terugkerende
verjaardags mars, aansluitend een hapje en drankje bij de Landbouw in Oostvoorne.
Met een zeer grote groep muzikanten verzamelde we en traden wij aan op de parkeerplaats van
de Landbouw aan de Heveringseweg te Oostvoorne. Een fantastisch gezicht alle inleners van
Togido, Libertatis en de eigen leden om de wijk de Vijf Bladeren te verrassen met een optreden.
Arie Meijboom liep als Tamboer Maître, Maarten was met vakantie. Na afloop hebben we het met
z’n alle gevierd in de landbouw, de eigenaar verraste ons met een glas champagne, bij
binnenkomst. Het was een gezellige ongedwongen avond, lekker genieten van een drankje en
bittergarnituur en verhalen over vroeger en nu.
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Lex feliciteerde
ons met het 105
jarig bestaan en
bedankte alle
inleners als ook de
docent /
dirigenten. Fransje
en Rob, heel leuk
dat jullie ook mee liepen. Togido feliciteerde ons
ook bij monde van Annelies Meijboom. Kortom
een leuke en gezellige verjaardag.
Bernadette bedankt voor het regelen van het
verkeer. Een opmerking is dat dit voor de
toekomst door meer mensen moet worden
begeleid. Auto’s rijden hard en kijken niet
goed uit…Dus helpende handen gezocht van
niet muzikanten die dit voor de toekomst
kunnen helpen met het begeleiden van onze muzikanten over straat.
Oprichting: “Klein Volharding / “Petje af / Lazy Sunday”:
5 personen hebben het slot nummer ( Les Miserabel) van het jubileum concert muzikaal
ondersteund op 26 oktober in de kerk van Vierpolders. Na weken repeteren en twee gezamenlijke
repetitie was het dan zo ver. Zondag 26 oktober in het kleine witte kerkje in Vierpolders. Dit was
tevens het laatste concert, omdat het kerkje gesloten gaan worden. Volharding feliciteert het
Nieuwland koor met een doos bonbons. Het optreden was een groot succes en een hele ervaring.

Bedankt
Fransje de Visser en Henk Terhell voor het meespelen met Volharding.

8 november 2014: Het HaFaBra festival in Rockanje:
Volharding was de gehele dag aanwezig in De Merel bij Ons Genoegen
om mee te doen met het Druma festival en aansluitend het HaFaBra
festival. De slagwerkgroep mocht als eerste groep van de vereniging
mee doen. Het was een fantastisch optreden! De toevoeging van
Bernadette aan deze is echt een aanwinst voor de slagwerkers. De
beoordeling was dan ook goed. Een” mooie groep”.
In de middag na de pauze is het 18 personen
tellende leerorkest aan de beurt. Als
inspeelnummer brachten zij “Lang zal hij leven” ten gehore: Hugo was jarig.
Ook het optreden ging heel erg goed.
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Na afloop complimenten gekregen over met name “The witz and the saint”. Dit nummer bracht bij
menig publiek het kippenvel op de armen. Na de winterstop zullen er nog drie personen mee gaan
doen aan het leerorkest. De Harmonie mocht aan het eind van de middag aan de slag, “Treasure
island” en “Ross Roy” werden beoordeeld. Ondanks wat hapering wist Rob alles weer goed op
een lijn te dirigeren. Een fantastisch optreden wat goed werd beoordeeld.
De jury rapporten zijn via de mail aan u toe gezonden. Kortom een gezellige en muzikale dag,
waarin iedereen veel plezier heeft beleefd. Complimenten voor alle leden van Volharding. We
hebben fantastisch gespeeld. Vraagje aan iedereen: Heeft er nog iemand foto’s van het optreden
van de Harmonie?
Binnenhalen van Sinterklaas in Oostvoorne en Tinte:
22 november mochten we weer met grote getalen Sinterklaas binnen
halen. Na een oefen sessie met “Americo” de dinsdagavond voor de
repetitie waren we er klaar voor.Met de zon aan de hemel, de koffie bij
Centraal, het rondje over dorp, de ontvangst bij De Man en daarna de
soep en broodjes in de Odeaan te Tinte. Heel gezellig met wederom de
hulp van Togido. De Sint en zijn
pietjes kunnen
aan de slag in
Oostvoorne en
Tinte.
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Agenda 2014
29 nov.

11 dec.
24 dec.

Officiële opening Koepel Zeeburg, +/- 14.25 uur
Verzamelen parkeerplaats Bed en Breakfast (oud Duinoord Hotel) aan de
Zeeweg. Afmarsen stipt 14.35 uur.
Kerstconcert Leemgaarde19.30 uur start verzamelen
19.00 uur eind +/- 21.15 uur.
Kerstdienst Dorpskerk aanvang 19.00 uur +/- duur van één uur.

Agenda 2015
15 maart
12 maart
6 april
27 april
5 mei
+/- Mei/Juni.
31 mei t/m 6 juni
5 september
12 september

Jaarconcert De Man.
Generale repetitie De Man.
Pasen duinen.
Koningsdag.
Dodenherdenking
Opening Muziektent.
Anjer actie 2015.
Lampionnenoptocht Oostvoorne.
Lampionnenoptocht Rockanje.

Altijd een actueel overzicht?
www.volhardingoostvoorne.nl
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