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

Van het bestuur:
De vakantie is weer voorbij en al weer een drukke maand achter de rug. Burchtfeesten,
Lampionnen optochten in Kruiniger Gros, Oostvoorne en Hellevoetsluis. Allemaal weer uitstekend
verlopen en we hebben zeker een visitekaartje van de vereniging afgegeven aan alle inwoners.
Met behulp van Togido en UDI hebben we weer wat moois neergezet.
Het is de eerste keer meelopen met de lampionnen optocht voor Nienke, Robbie en Lex, dat valt
niet mee, lopen en spelen tegelijk en ook nog op je buurman/vrouw letten. Maar oefening baart
kunst !
De nieuwe gediplomeerde leden zijn inmiddels toegetreden tot de harmonie. Ook het leerorkest is
versterkt door de leerlingen in opleiding ( Els= klarinet, Tristan= drums en percussie).
Verwelkomen doen we ook Janwillem Stoof, welke de harmonie komt versterken met schuif
trombone, geweldig !
Helaas hebben ook een aantal leden het lidmaatschap op gezegd. Mark Poldervaart en Stefan
Dekker hebben de vereniging verlaten om hun hobby op een andere wijze bij een andere
vereniging of schoolband te gaan versterken. Wij wensen hen veel succes.
Het AD heeft inmiddels contact gezocht met de vraag; waarom wij niet in Rockanje met de
lampionnen optocht mee liepen? Lex is een uitgebreid gesprek aangegaan met Claudia
Langendoen ( reporter van het AD) waarin hij haar heeft verteld dat wij een sponsorcontract van 2
jaar met de hoofdsponsor van de organisatie van de lampionnen optocht in Hellevoetsluis hebben
en dat wij daar als tegenprestatie spelen. Een aantal maanden geleden volgde de uitnodiging van
Rockanje, welke helaas op de zelfde datum is georganiseerd als Hellevoetsluis en waar wij dus
niet bij konden zijn. Vermeld is dat we druk zijn met de voorbereiding van de renovatie van de
muziektent in het Mildenburgbos en daar veel geld voor nodig is. Inmiddels heeft hierover een leuk
stuk over in het AD gestaan. Wij houden contact met Claudia inzake de stand van zaken m.b.t. de
vorderingen van de renovatie.
Lessenaars: ( herhaalde mededeling)
De door de Rabobank gesponsorde lessenaars zijn inmiddels ook in gebruik genomen tijdens de
repetities in de Meander. Ze mogen niet mee naar huis worden genomen. De lessenaars worden
voorzien van een nummer en moeten nog gekoppeld worden aan de leden. Of dit handig is moet
nog blijken.
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: ( herhaalde mededeling)
De facturen zijn vanaf het tweede half jaar digitaal per mail verzonden aan de leden. Wij dragen
zo ons steentje bij aan het milieu. 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 een factuur printen en aan u verstrekken
(volharding.penningmeester@gmail.com).
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Oprichting: “Klein Volharding / “Petje af / Lazy Sunday”:
Inmiddels is begonnen met de repetities voor het gezamenlijk optreden met het 25 jarig julilerende
Nieuwland koor te Vierpolders. Een kleine 5 personen zullen het slot nummer ( Les Miserabel) van
het jubileum concert muzikaal gaan ondersteunen op 26 oktober in Vierpolders.
Gaarne nogmaals een oproep aan alle leden ( en ouders van leden): (herhaalde mededeling)
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.
Start met les geven in groepsverband voor fluit / trommel.
Het is gebleken dat er behoefte bestaat om klassikaal muziek les te krijgen voor jongeren. We zijn
op dit moment aan het inventariseren of het haalbaar is om deze lessen te geven aan jongeren
vanaf 6 jaar in o.a. blokfluit en / of trommel lessen. We gaan reclame maken en hopen dat een en
ander kan worden gestart in Oktober. Elsbeth en Rob zijn bereid om deze lessen te gaan geven
bij voldoende animo. Uit recent verschenen artikelen in de bladen blijkt dat het geven van muziek
in dit soort vorm (klassikaal) beter aansluit aan de behoefte van de kinderen van deze tijd. En
volharding gaat dan ook mee in de tijd! Dus al u nog kinderen kent die graag muziek willen leren
maken? Meld u dan bij het secretariaat.

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Oostvoorne in vroegere tijden.
In de periode 12 t/m 16 augustus heeft Volharding met
een Kraam gestaan in de Kerk van Oostvoorne. Heel
gezellig een soort reünie voor Oostvoornenaars. We
hebben veel DVD’s en boeken verkocht. Veel mensen
vonden het leuk om de historie van Volharding te kunnen zien, de dvd stond gedurende deze
week volop te spelen. Alle vrijwilligers bedanken wij voor de inzet in deze toch lange week. Er is
veel besproken, gehoord, begrepen en gelachen. Onze etalage pop (geschonken door lingerie
Silk, waarvoor onze dank) stond de gehele week alles te overzien in ons oude blauwe uniform.
Burchtfeesten ( 30 augustus).
Ook dit jaar waren de Burchtfeesten weer een groot succes. Het publiek
was zeer positief en enthousiast. Veel gehoord: Leuke gevarieerde
muziek, vlot en vooral de tijden zijn een verbetering t.o.v. voorgaande
jaren, zeker voor herhaling vatbaar.
Gedurende de gehele dag waren er van Volharding / UDI optredens te
beluisteren. Eerst in de morgen nog binnen in de Man met het leerorkest
omdat het toch regende buiten.
Maar gelukkig konden we in de middag het gezamenlijke optreden met
UDI buiten ten gehoor brengen. Drie blokken verdeeld over de middag. Er
was dan ook veel publiek, welke er ook van genoten. We hadden ook dit
keer weer een kraam. Monique, Jenny, Els en Nienke wederom onze
dank! Geweldig gedaan en geregeld. Manden zijn verloot en
instrumenten gegrabbeld.
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De opbrengst lag dit keer rond de 150, = euro. Er zijn zelfs weer een aantal incomplete oude
klarinetten verkocht. Ook de grote Bariton/Tuba welke deze keer werd gebruikt om de langste
toon op te blazen is erg in trek. Een aantal mensen willen deze graag kopen, maar deze zal eerst
goed getaxeerd moeten worden voordat deze verkocht kan worden. De namen zijn genoteerd.

Lampionoptocht KG. ( 21 augustus).
De vuurdoop voor Nienke, Robbie en Lex. Uit deze optocht blijkt toch
maar weer dat we het goed doen als vereniging. Versterkt door
Togido waren we goed vertegenwoordigd op het Kruininger
Gors. Er waren immers meer muzikanten dan
lampionnen. Ondanks de hobbelige wegen /
paden zijn we allemaal weer heel bij BoraBora
aangekomen waar we allemaal nog een
welverdiend drankje aangeboden kregen door
de organisatie.
Lampion optocht Oostvoorne ( 6 september).
Dit inmiddels niet meer weg te denken groots evenement stond dit jaar in het teken
van reclame. Onze Anke reed mee in een mobile grote
trom, wat veel reacties los maakte bij het publiek. De
vele deelnemers hadden er weer veel werk van
gemaakt. Op de valreep liep ook Janwillem Stoof mee.
Super bedankt voor diegene die zich hebben ingezet
om Janwillem toch nog mee te kunnen laten lopen,
uniform, mars boekje, muziek, het moet allemaal maar
geregeld worden.
Ook hier versterkt met muzikanten van Togido konden we weer een visite kaartje afgeven. Een
geweldig gezicht vier rijen muzikanten !

Lampion optocht Hellevoetsluis (13 september ).
Voor het tweede jaar liepen we mee in Hellevoetsluis. Dit keer met
vier tamboers, een prestatie voor de mannen voorop. Het is lang en
het was warm, maar weer heel gezellig.
Soms iets te, want er wordt eigenlijk te veel gekletst in de harmonie ten
tijden van het spelen van de tamboers. Misschien een punt om in de
toekomst op te letten.
Daar ook in Rockanje een lampionnenoptocht werd georganiseerd,
ontbraken de vaste inleners om binnen de harmonie de maat aan te
slaan met de trommel.
Gelukkig beschikken we tegenwoordig over een super Multi tasking
Bernadette. Deze liep dan ook mee met de grote trom met een smile van oor
tot oor. Arie nam de kleine trommel waar en zo waren we toch weer compleet.
Bedankt Annie voor al het geregel en Arie voor het inruilen van je klarinet voor
de trommel. De familie van Woerkom reed achter ons aan om ons tijdens de
pauze te kunnen voorzien van drinken. Ook jullie bedankt.
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Verder bedanken we natuurlijk ook de lampendragers gedurende deze optochten:
Harm, Miranda, Johan, Ben, Merel.

Zonder licht geen zicht!
Het lijkt wel een nieuwsbrief vol met bedankjes. Maar zo ziet U maar weer, zonder al deze
vrijwilligers en inspanningen van iedereen zijn we nergens. Gelukkig hebben we geen gebrek aan
al deze helpende handen, TOP!
Verjaardag mars (105 jaar)
A.s. dinsdag 23 september vieren we ons 105 jarig bestaan met de jaarlijks terugkerende
verjaardags mars, aansluitend een hapje en drankje bij de Landbouw in Oostvoorne.
Verzamelen bij de Landbouw 19.30 uur start mars19.45 uur tot 20.15 uur. Einde van deze
festiviteit is 22.00 uur. De landbouw zal speciaal voor ons open zijn. Aan alle leden, dirigenten,
docenten, inleners is inmiddels een uitnodiging verzonden om hieraan deel te nemen. Ook ouders
van de jeugd leden zijn van harte welkom. Daar onze tamboer maître met vakantie is zal i.v.m. de
weinige tamboers welke wij op dit moment hebben, Arie Meijboom als tamboer maître optreden.
Onze vast inval tamboer maître ” Wim Koning” kan dan mee doen met de tamboers.
We zullen gedurende de mars welke wij door de vijf bladeren lopen, flyers uitdelen en in de
brievenbussen doen.

Agenda 2014
23 sept.

Verjaardag mars (105 jaar) =

8 nov.
22 nov.
11 dec.
24 dec.

DruMa en HaFaBra Rockanje.
Intocht Sinterklaas Oostvoorne en Tinte.
Kerstconcert Leemgaarde.
Kerstdienst Dorpskerk.

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

Jaarconcert De Man.
Generale repetitie De Man.
Anjer actie 2015.
Lampionnenoptocht Oostvoorne.
Lampionnenoptocht Rockanje.

Altijd een actueel overzicht?
www.volhardingoostvoorne.nl
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