
Muziekvereniging “Volharding” 
Website: www.volhardingoostvoorne.nl

E – Mail: secretariaat.volharding@gmail.com

Van het bestuur:

We hebben een paar drukke maanden achter de rug in april/mei.
De eerste Koningsmars, de paasmars en het jaarconcert om maar eens wat te noemen. Een 
jaarvergadering en wijzigingen in het bestuur. Maar beter laat dan nooit, hierbij de nieuwe 
nieuwsbrief.

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:

5 April was het jaarconcert, welke ook dit jaar weer een groot succes was.
Dit jaar was er gekozen voor de zaterdagavond, na afloop was het nog gezellig aan de bar. 
Om de oudere bezoeker tegemoet te komen zullen we het volgend jaar weer op zondagmiddag 
organiseren en dit in de komende jaren gaan afwisselen.

Op 21 april hebben we de pasenduinen  geopend met de paasmars. Oostvoorne is weer wakker 
en klaar voor de kermis. 

26 april de aller eerste Koningsmars, waarin Tim Zijlstra zijn vuurdoop kreeg. 
Voor de eerste keer mee marsen is spannend. Ook nog een klein optreden bij 
de peuterspeelzaal en bij de leemgaarde voor alle genodigden, hij vond het 
geweldig. 

4 Mei de dodenherdenking op de begraafplaats van Oostvoorne.

8 Mei de jaarvergadering. Ook deze was zeer informatief, de enquête werd 
uitvoerig besproken om richting te kunnen geven aan de toekomst. 

12 t/m 18 mei Anjer Actie. Er is door 24  personen ( leden en ouders) gelopen. De totale 
opbrengst was €  1.417,47. Hiervan is € 482,=  voor de vereniging.
 Applaus                      voor alle  vrijwilligers ! 

18 Mei vierde de heer J. Waardenburg zijn 80ste verjaardag. Omdat de heer  Waardenburg veel 
heeft betekend voor de vereniging hebben we hem verrast met een optreden.  
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22 Mei werden wij verrast door de Burgemeester Peter de Jong, met taart. Hij kwam op 
uitnodiging kijken bij het leerorkest en de slagwerkgroep om een idee te krijgen waar Volharding 
zicht o.a. mee bezig houdt. Hij heeft meegedaan met de tamboers en koffie met taart gegeten. 

24 Mei hebben 7 kandidaten het Hafabra theorie examen gehaald met hoge cijfers !
Nienke, Robbie, Bennie, Lex, Tristan, Tim hun A en Stefan zijn Hafabra B theorie.  Gefeliciteerd 
allemaal! Op 7 juni a.s. gaan zij op voor het praktijk examen,  succes!

Afgelopen zaterdag 31 mei heeft Merel Reitsema een privé concert gegeven bij Fransje Visser 
thuis. Geweldig gedaan Merel. 

OVERIG NIEUWS

Jacoba van Beierendag 14 juni as.
Ook dit jaar hebben wij weer een kraam, we gaan kleine demonstraties geven 
met de tamboers en met een aantal blazers. Een en ander moet nog ingevuld 
gaan worden. Maar ideeën te over.
We gaan weer manden verloten en oude instrumenten te koop aan bieden.  
D.m.v. flyers gaan we volop aan de slag nieuwe leden en donateurs bij onze 
vereniging te verwelkomen. 
Els, Monique, Jenny, en Nienke zullen een en ander mee gaan organiseren.
Het zou fijn zijn als er nog een paar mensen een uurtje in de kraam willen staan, wie meldt zich 
nog???

Tennisvereniging Oostvoorne 50 jaar
21 Juni viert TVO haar 50-jarig bestaan.  Om 13.45 uur verzamelen wij aan de Bryonialaan nr. 5 
waar wij kunnen parkeren op het gras bij het perk van de familie Hendriks. Bij slecht weer zullen 
wij verzamelen achter de tennis baan (Primulalaan ). Vandaaruit marsen wij een rondje om de 
vijver en komen wij om 14.30 uur aan op het park van TVO. Op de parkeerplaats van TVO is een 
onder breking omdat we niet gezamenlijk door het hek kunnen. We stellen ons vervolgens op 
achter op het terras waar wij een klein optreden van 10 minuten verzorgen. We krijgen vervolgens 
een drankje aangeboden. De instrumenten kunnen dan tijdelijk in een van de kleedkamers worden 
gelegd.
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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 zal plaatsvinden bij de DA Drogisterij 
Niggebrugge a € 7, 50 per stuk (Ook bij de DA in Brielle en bij de Primera in Rozenburg) Het 
programma zal licht en luchtig zijn en plaats vinden bij mooi weer in de prachtige tuin van de 
Kerk. Voor het parkeren van de auto’s (men verwacht 600 bezoekers) zijn we op zoek naar  twee 
mensen die willen helpen de auto’s naar hun plaats te begeleiden.  De komende weken zal er 
veel reclame gemaakt gaan worden d.m.v. flyers, posters en advertenties. We hebben inmiddels 
al polshoogte genomen en we kunnen u vertellen dat het er fantastisch uitziet en veel sfeer heeft.  
Een unieke gelegenheid om Volharding te laten zien en horen. 
I.v.m. de gezamenlijke repetitie in de Ontmoeting in Rozenburg zijn de avonden van de Harmonie 
en het leerorkest/ slagwerkers omgeruild op de datum 24 en 26 juni en 1 en 3 juli. U heeft dit 
inmiddels doorgekregen. Het leerorkest start om 19.00 uur en de slagwerkers om 20.15 uur. De 
aanvangstijd voor de gezamenlijke repetities in Rozenburg is 19.30.

Volharding zal de volgende nummers ten gehore brengen:
1. The Vintage Bluesband
2. Suite Symetrique
3. Lady Gaga Dance Mix
4. Skyefall

Deze nummers zullen gezamenlijk met het Mannenkoor gedaan worden:
1. I’m sailing
2. Conquest of Paradise
3. Slavenkoor

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. Het zal een gezellige middag worden!

14 Juli 2014
Zomerfeest Tinte. Deze avond marsen wij vanaf Loonbedrijf van der Poel, Lodderlandsedijk 62. 
U hoort nog of er ook terug gemarst zal worden. De mensen van het dagorkest zullen in ieder 
geval niet mee terug marsen.

12 t/m 16 Augustus 2014
Oostvoorne in vroegere tijden. 
In de Dorpskerk zullen we een kraam inrichten met het verleden van Volharding. De kraam zal 
deze dagen van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 bemand moeten worden. Er komt doorgaans 
erg veel publiek op af en is daardoor een goede gelegenheid om onze vereniging 
onder de aandacht te brengen. Helpende handen zijn gewenst.
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Agenda 2014

14 juni Jacoba van Beieren.
26 juni  / 3 juli Repetitie met Rozenburg mannenkoor in Rozenburg. 
5 juli Gezamenlijk optreden Rozenburgs mannenkoor in Bedevaartkerk Brielle.
8  / 15 juli Repetitie met UDI in Rozenburg.
13 juli Afsluiting seizoen met verrassing en BBQ.
14 juli Zomerfeest Tinte. 
19 juli t/m 17 aug. Zomervakantie Harmonie en Slagwerkgroep.
19 juli t/m 28 aug. Zomervakantie Leerorkest.
12 t/m 16 aug. Oostvoorne in vroegere tijden.
19 / 26 aug. Repetitie met UDI in Oostvoorne.
21 aug. Lampionoptocht KG.
30 aug. Burchtfeesten.
6 sept. Lampionoptocht Oostvoorne.
13 sept. Lampionoptocht Hellevoetsluis.
23 sept. Verjaardagsmars.
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.

Altijd een actueel overzicht?
www.volhardingoostvoorne.nl
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