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Stichting de Zaaier is een initiatief van enkele Westlandse ondernemers, die zich het lot
aantrokken van de erbarmelijke leefomstandigheden van de bevolking in Noordoost Congo.
Hierbij wilden zij met de kennis uit het Westland de bevolking in eerste instantie ondersteunen op
agrarisch gebied. Wat begonnen is als een kleinschalig initiatief, is langzaam uitgegroeid tot een
middelgrote stichting met een landelijke uitstraling. Deze groei heeft de stichting te danken aan
een enthousiast en hardwerkend team van vrijwilligers en aan haar loyale donateurs.
De missie van De Zaaier is de bevolking van Noordoost Congo voorzien van haar primaire
levensbehoeften, waarvan voedsel, water, gezondheid en een dak boven het hoofd de
voornaamste elementen zijn. Dit probeert De Zaaier te bereiken door agrarische projecten op te
starten, waarbij de bevolking ondersteund wordt in het zelf telen van gewassen en de verkoop
hiervan. Daardoor kunnen zij op termijn zelf voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften.
De ondersteuning bestaat in hoofdzaak uit:
agrarische hulp: het leveren van gewaszaden, technische middelen, kennis en microkredieten
medische hulp: het ondersteunen van ziekenhuizen, leprahuizen, dovenscholen, enz.
humanitaire hulp: aan wezen, weduwen, verkrachte vrouwen, noodhulp, enz.

Contactgegevens
Aartsdijkweg
23
Postbus 10
2672 ZG
2676
LE Maasdijk
Maasdijk
Piet van der Ende 06 43 35 36 00
Email: info@dezaaier.com
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------------------------------------------------------------------------------------------“MUSICA MEDIA” - 29 e jaargang - 2e editie - zomer 2020
------------------------------------------------------------------------------------------COLOFON
Voorzitter
Dea de Koning
Mesdag 38
2681 MX Monster
Tel.: 0174 - 21 39 13
deadekoning@gmail.com

Dirigent
Gerard Breas
Mondriaan 37
2681MJ Monster
Tel.: 0174 - 24 76 96

Secretaris
Annelies Prins
Willem v/d Kaaijstraat 35
2691 ZB ‘s Gravenzande
Tel.: 06 - 23 37 70 28
evaprins@caiway.nl

Penningmeester
Els Hanemaaijer-Vogel
Verlengde Poelkade 2
2693 CA ‘s Gravenzande
Tel.: 0174 - 62 44 04
els.hanemaaijer@hetnet.nl

Redactie
Joke Riksen
riksenco@caiway.nl
Lieneke van der Aa
lienekevanderaa@gmail.com
Henk Oosten
hjoosten@kpnplanet.nl
Willem de Wildt
willemdewildt@hetnet.nl
Barbara Susijn gaat de redactie verlaten, we zijn dus op zoek
naar een nieuw redactielid die handig is op de computer.
Locatie repetitie en catering
Het Westerhonk
John Prins - 06 15 02 38 24

Contributie € 15,- per maand
Rabobank Westland / Naaldwijk
nr.: NL 04 RABO 01 60 66 13 74

Afmelden repetities - jengwprinot@kpnmail.nl
Ook voor traktaties

Kopiëren of overname van artikelen uit de “Musica Media”
is alleen toegestaan na overleg en met goedkeuring van de redactie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------VAN DE REDACTIE
------------------------------------------------------------------------------------------------Sinds het uitkomen (digitaal) van de vorige MusicaMedia is er (helaas) niet echt
veel veranderd in de wereld en ook in ons ‘koorleven’ niet. Voor velen een grote
teleurstelling en voor anderen eigenlijk wel verwacht. Het beruchte virus is niet
zo maar uit onze samenleving verdwenen. Ieder lid van ons prachtige koor hoort,
leest en ziet er de hele dag al van alles over, dus dat hoeft hier niet herhaald te
worden. Ondanks alles denkt de redactie, met hulp van een aantal koorleden, er
ook nu weer in geslaagd te zijn een lezenswaardige uitgave van de MusicaMedia
gemaakt te hebben. Bedankt aan een ieder voor zijn / haar bijdragen!
Er zijn de bekende rubrieken, zoals een recept en de verjaardagskalender tot
ergens in oktober. Ook zijn er een tweetal interviews met koorleden, nl. met Corinna van der Kooij en “oudgediende’’ Len van Dijk. En dan bedoel ik uiteraard
haar langdurig lidmaatschap van Musica! Verder vinden jullie een gedicht van
Laura Dekker, een bizarre droom in coronatijd (?) en een boekbespreking. Voor
de tweede keer zal de MusicaMedia alleen digitaal verschijnen op de website. Jullie ontvangen een aankondiging.
Tenslotte nog een dienstmededeling van de redactie. Barbara Susijn gaat de
redactie van de MM verlaten, waardoor wij tamelijk dringend op zoek zijn
naar een nieuw redactielid, die het liefst een beetje handig is op de computer.
Barbara heeft de laatste paar jaar ons blad op een prachtige manier vormgegeven
en de lay-out verzorgd. Als er iemand is die denkt dat enigszins te kunnen evenaren, meld je dan bij een van de redactieleden (Lieneke, Joke, Willem of Henk).
De redactie wil alle koorleden een mooie, zonnige zomer toewensen, waarschijnlijk veelal in eigen land en voor de natuur af en toe (’s nachts) een verfrissend
buitje. Evenals vorige keer spreken we de hoop uit dat we elkaar na de vakantie
weer snel kunnen gaan zien!
Hartelijke groet van de redactie.
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------------------------------------------------------------------------------------------SAMENVATTING BRIEVEN VAN HET BESTUUR
------------------------------------------------------------------------------------------Uitleg contributie tijdens Corona (bron brief bestuur 16-05-20)
Via via komen er berichtjes langs van leden die zich afvragen waarom ze toch
gewoon contributie betalen. Daar willen we het e.e.a. over uitleggen.
Er zijn vaste kosten die maandelijks gewoon betaald moeten worden, zoals
Buma rechten, de KBZON ( bond ), internetkosten, salaris dirigent en begeleider, enz.
Natuurlijk zijn er momenteel even geen kosten voor drukwerk en huur, maar
zodra we weer iets mogen, komen deze lasten er weer bij.
Na overleg hebben we besloten dat we jullie toch wel tegemoet willen komen
en dat we tijdelijk, tot nader bericht m.i.v. 1 juni het contributiegeld verlagen
naar € 10,00 per maand.
Verder kunnen we nog helemaal niets zeggen over wat er wel en niet gaat en
wanneer.
Kunnen we straks repetities gaan houden met gesplitste groepen?
Over dit soort zaken gaan we volgende week in gesprek met elkaar (ook weer
de 1e keer dat we als bestuur bij elkaar kunnen komen), daar komen van ons
uit weer berichten over.
Verder is het fijn dat Franz en Ton de website heel goed bijhouden zodat we
constant alles wat er geschreven wordt ook kunnen lezen.
Laten we met elkaar ons koor blijven steunen zodat we, als het allemaal weer
kan, ook weer gewoon door kunnen gaan.
Het is altijd een beetje jammer als er toch negatieve berichten zijn. We willen jullie vragen om niet zelf met enkele leden dingen naar buiten te brengen
waardoor alleen maar onrust ontstaat.
Dus, mochten jullie vragen hebben, vraag het ons! Wij doen ons best, ook al
zien jullie niet altijd alles, dit moest ons toch even van het hart!
We houden jullie zeker op de hoogte van beslissingen die er genomen gaan
worden.

Z.O.Z. . . .
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Na lange tijd weer overleg (brief bestuur 02-06-20)
Afgelopen week hebben we als bestuur overleg gehad met Gerard en
Franz, en willen jullie ook op de hoogte brengen van het reilen en zeilen
binnen ons koor. Uit de berichten van het RIVM komt nog niets
positiefs voor wat koren betreft.
Maar plannen moeten we blijven houden. Hoe en wat te doen:
Het concert op 25 oktober in Naaldwijk is afgelast en verzet naar oktober
2021 (dit zal waarschijnlijk de laatste zondag van oktober 2021 zijn)
Onze studiedag schuiven we voorlopig op naar het voorjaar van 2021.
De repetities worden in elk geval pas na 1 september (als het allemaal
kan en mag)hervat.
Over hoe en waar worden jullie ruimschoots van tevoren op de hoogte
gebracht.
Als we weer kunnen beginnen, dan willen we er de 1e keer heel graag
iemand bij vragen die stemoefeningen met ons doet zodat we weer
rustig opstarten.
Ook hebben we de kerstconcerten besproken. Zoals het er nu naar uitziet
kunnen deze niet doorgaan maar de officiële beslissing stellen we nog even
uit naar 1 september a.s.
Rond Pasen 2021 willen we ook graag weer een project organiseren met
de Crucifixion.
4 april 2021 is de dag van het 30 jarig bestaan van “Musica”, ook dit
jubileum willen we vieren.
Er zijn plannen voor een dag uit en een concert in oktober/ november 2021.
In overleg met elkaar (inclusief Franz) hebben wij besloten om de koorreis
niet in 2021 door te laten gaan maar in 2022. We gaan de reis naar
Bremen dan alsnog maken, dan waarschijnlijk van vrijdag t/m zondag.
Alles over de reis loopt zoals altijd helemaal via Franz, hij zal jullie daar
zeker over inlichten en op de hoogte houden.

Groeten van Els, Annelies en Dea
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---------------------------------------------------------------------------------AANVULLING VAN DE REDACTIE
---------------------------------------------------------------------------------Bovenstaande informatie is al via de mail verspreid middels 2 brieven van
het bestuur.
Toch willen wij de inhoud ervan nogmaals onder de aandacht brengen.
Over het stukje aangaande de contributie is wellicht al genoeg gezegd. We
hopen dat we voor de meeste leden kunnen spreken om toch maandelijks €
15,00 te blijven betalen. Geld dat in ons eigen Musica wordt gestoken en dat
ons uiteindelijk weer toekomt.
De brief van 2 juni behelst uiteraard nog veel onzekerheden, maar er staan al
weer zulke leuke plannen in om naar uit te kijken, wat goed is in deze tijd.
Geweldig dat Franz al weer druk bezig is om de koorreis naar Bremen in
2022 te verwezenlijken.
Gelukkig kan er straks vanaf 1 juli meer. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Door de versoepelingen is er nu de mogelijkheid voor een
gezellig samenzijn op 14 juli a.s. waarvoor Franz ons inmiddels per mail een
uitnodiging heeft gestuurd.
We denken aan alle leden die zelf Corona hebben gehad of hebben meegemaakt in hun familie of in hun directe omgeving. Hopelijk gaat een ieders
gezondheid weer de goede kant op.
Ook gaan onze gedachten uit naar een aantal koorleden die aangaande hun
ziekte moeilijke beslissingen moeten nemen. We wensen hen daarbij heel veel
sterkte.
Blij zijn we met de site “Wij laten iets van ons horen”. Veel leden hebben hun
verhalen geschreven, de één om spannende gebeurtenissen van zich af te schrijven, de ander om te laten weten hoe zijn of haar dag er in Corona-tijd uitziet.
Ook mensen die ons na aan het hart liggen wisten ons te vinden, zoals Ira
Spaulding, Marco Bakker, Jack Savelberg, Margaret Roest, Wendy Krikken,
Anitra Jellema en Sanne Mallant.
Stuk voor stuk prachtige verhalen wat voelt als één grote familie.
VOOR IEDEREEN EEN MOOIE EN GEZONDE ZOMER,
HOPELIJK TOT GAUW ……...
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KOORMAATJES
Onderstaande stukjes komen uit het boekje
“KOORMAATJES””
van Marie-Cécile Moerdijk.
Ze hebben natuurlijk niets met elkaar te maken.
Het eerste is een compliment aan Gerard wat
Cécile voorin het boekje heeft geschreven.
Het tweede slaat natuurlijk niet op Gerard
maar op een andere (veel slechtere) dirigent.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zing altijd boven het koor uit aangezien jouw stem de beste is.
Doe tijdens het zingen je mond niet open, dat is onbeschaafd.
Zorg dat je gezicht er tijdens het zingen grimmig uitziet.
Alleen niet-begaafde zangers gaan naar de repetitie, jij kunt best zonder.
Wat de dirigent zegt is voor anderen bestemd. Jij weet het immers allemaal veel beter.
Aangezien je je verveelt moet je dat laten merken door afkeurende gebaren of opmerkingen.
Jij hoeft niet van het blad te zingen.
Je hebt er recht op dat je afzonderlijk bij de piano mag zingen.
Vergeet niet je partituur dubbel te vouwen of op te rollen.
Het is tenslotte jouw muziek niet en de vereniging heeft geld genoeg.
Laat de muziek af en toe vallen als de aandacht naar jou even verslapt.
Zorg dat de repetities levendig zijn.
Als je met de koorleden naast je af en toe wat praat kan de dirigent zich beter concentreren.
Kritiek geven is een goede zaak.
Zeg dus regelmatig dat het bij de vorige dirigent veel beter ging.
Vergeet nooit dat jij de ideale koorzanger bent en de vereniging blij mag zijn dat je lid bent.
Ga niet teveel naar de repetities en als je gaat, zorg dan dat je te laat komt.
Het staat deftig en je hebt gelijk een hoop aandacht.
Roddel zoveel mogelijk over de andere koorleden. Ten slotte ben jij het meest sympathieke lid.

Mocht het ondanks alle bovenstaande punten toch niet lukken
om mee te zingen, zoek dan een andere hobby!
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I had a dream.
I had a dream dat we met ons koor een geweldig
optreden hadden in Bremen. Hoewel, geweldig!
Eigenlijk ging het helemaal niet goed.
Stel je voor, een volle kerk en wij op het podium. De alten zetten het Halleluja
in maar een gedeelte begon met de partij van Cohen en een ander gedeelte
startte het Halleluja van Oshrat.
Het ging hard tegen hard want ze wilden zich allemaal laten horen.
Sommige alten keken verbolgen om naar de anderen want zij waren in de
veronderstelling dat zij toch echt de juiste partij zongen.
De bassen probeerden er het beste van te maken. Het klonk helemaal niet
slecht maar ook zij vergisten zich sterk in de partij. Het klonk in ieder geval
wel hard. Uit mijn ooghoek zag ik dat één van de bassen probeerde er nog
wat vorm aan te geven door voor ze te gaan staan en wild met zijn armen te
zwaaien. (volgens mij was het Paul maar het kan ook Franz geweest zijn)
De stemmen van de sopranen klommen tot grote hoogte waarbij de Jokes op
de voorste rij aangaven dat het hoger en hoger moest.
Gerard had het opgegeven en was stil in een hoekje gaan zitten waarbij Lenie
hem probeerde op te beuren (niet letterlijk natuurlijk) Het geeft niet hoorde
ik haar zeggen. Het is niet jouw schuld.
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Ook de tenoren hadden zich gesplitst. De eerste rij was onder leiding van
Henk en Peter begonnen met het Homeward bound.
De overige tenoren zetten ondertussen in met het Osterchor. Dit onder leiding
van Frank. (Het is tenslotte niet voor niets zijn favoriete nummer)
Aarnoud speelde verwoed op het orgel en probeerde steeds harder boven de herrie
uit te komen. Woedend ramde hij op de toetsen maar ook hij moest het opgeven.
Het bestuur bleef kalm onder dit alles. Tenminste Annelies die aantekeningen zat
te maken voor een mooi verslag voor de komende Algemene Leden Vergadering.
Els zat aan een tafeltje het geld van de vereniging te tellen maar moest steeds
opnieuw beginnen omdat ze geweldig zat te genieten.
Alleen Dea had het niet gemakkelijk. Zij probeerde als een voorzitter van
het Engelse Lagerhuis de zaak in de hand te houden door zoveel en zo hard
mogelijk Order, Order te roepen. Helaas, niemand luisterde.
Op een gegeven moment begon Aarnoud met een verbeten trek op zijn gezicht
het When The Saints Go Marching In te spelen. Dit had uitwerking op de
gasten in de kerk. Een aantal begonnen spontaan te swingen en aan de zijkant
werd de wave ingezet.
Het werd mij teveel en ik schrok zwetend wakker.
Henny wist van dit alles niets en lag rustig naast mij te slapen.
Ik bedacht dat het soms wel goed is om een reisje een jaar uit te stellen.
Volgend jaar gaat het volgens mij een stuk beter klinken.
Willem de Wildt (tenor)
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------------------------------------------------------------------------------------------------OP BEZOEK BIJ . . . . .
------------------------------------------------------------------------------------------------Corrina van der Kooij van den Beukel
Ik ben op bezoek bij Corrina van der Kooij in Hoek van Holland. Corrina is
lid van Musica sinds september 2019. Ze is een 52-jarige tuindersdochter uit ’s
Gravenzande en woont al 10 jaar in Hoek van Holland.
Ik word hartelijk ontvangen (natuurlijk corona-regels) en nadat ik even in haar
smaakvolle kamer heb rondgekeken gaan we met een glaasje water aan de grote
tafel zitten.
Voordat we over Musica gaan praten vraag
ik haar wat over zichzelf te vertellen.
Al snel blijkt dat haar leven door een diep
dal is gegaan.
4 jaar geleden is haar man aan ALS overleden
waarna ze een zware tijd heeft gehad. Toen ze
na een moeilijke periode van rouw weer opgekrabbeld was, werd ze voorgesteld aan haar
huidige partner Peter. Ook Peter had
het verdriet van het verlies van een partner
meegemaakt. Peter is zelfstandig assurantieadviseur en werkt vanuit hun mooie huis in
Hoek van Holland.
We staan wat langer stil bij deze zo moeilijke periode waarbij ze een opmerking
maakte die bij mij is blijven hangen. “Weet je”, zei ze, “dat ik na een heel goed
huwelijk toch in staat bleek om van Peter te gaan houden. Beide mannen hebben een bijzondere plek in mijn hart en momenteel ben ik weer heel gelukkig.”
We komen op Musica en Corrina geeft aan dat ze, net als vele anderen, ons
koor heel erg mist. “Hoe ben je aan ons koor gekomen?” vraag ik haar. Zoals
meer nieuwe leden is ze een keer met één van de koorleden meegekomen om
een keer te luisteren. In dit geval was het met haar nicht Machteld Voogd en
natuurlijk is zij blijven “hangen”. Toen ze met de kerstconcerten mee mocht
zingen was ze eerst wel zenuwachtig, maar met de steun van een paar alten om
haar heen ging het geweldig en vond ze het een prachtige ervaring. Met name
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bij het Sanctus, wat ze nog weinig had gezongen, kreeg ze kippenvel. Ook bij
diverse andere liederen moest ze af en toe wel slikken.
Buiten het zingen heeft ze veel gezelligheid bij Musica gevonden en hoorde ze er
vanaf het begin direct bij. Heerlijk om te zingen maar ook heerlijk om na afloop
met elkaar een drankje te drinken. Ook de grootte van het koor sprak haar aan.
Zoveel stemmen met zoveel volume. Geweldig om erbij te horen.
Voordat ze op Musica kwam had ze niet veel ervaring met zingen. Of toch wel.
“Oh ja”, herinnert ze zich. “Ooit zat ik op een kinderkoor maar dat was meer
omdat ik de dirigent heel leuk vond.” (noot van de interviewer: dit schijnt
meer voor te komen)
Corrina heeft een druk leven. Zo is ze leidinggevende in de zorg bij WoonZorgPark Loosduinen waar ze een hectische periode achter de rug heeft.
Gelukkig is de corona de deur van haar afdeling voorbij gegaan, maar ook nu
moet zij en haar collega’s alle zeilen bijzetten om goede omgangsregelingen te
organiseren binnen de beperkte grenzen van de pandemie.
Hiernaast is ze sinds kort in het bezit van haar Golf Vaardigheids Bewijs waarmee ze nu met haar partner Peter op alle golfbanen mag spelen.
Ook wil ze graag weer op reis. Voordat haar man overleed maakte ze met hem
nog een reis naar Zuid-Afrika waar ze dierbare herinneringen aan heeft.
Een drukke baan, golfen, zingen, een 3-tal bonuskinderen enz. enz. Kortom,
Corrina verveelt zich absoluut niet.
We sluiten af met de wens dat we hopen dat we spoedig weer met elkaar mogen zingen. Met een lach op haar gezicht nemen we afscheid.
Als ik later in de auto zit denk ik: “Corrina, niet alleen een sympathieke vrouw
maar ook een aanwinst voor ons koor.”
Redactie Musica Media
Willem de Wildt
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Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er een die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou.
Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou,
de keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van de weg
milder en wijzer te zijn, en wijzer
dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?
Ingezonden door Laura Dekkers

Primera

Brekelmans

Graaf Willem II straat 26 - ‘S-GRAVENZANDE
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Website WKV Musica in Coronatijd.
Franz & Ton beheren samen de website van Musica en daarbij hebben ze
de taken eerlijk verdeeld. Franz doet in principe alles achter de login en Ton
alles in het openbare gedeelte. En daar waar nodig ondersteunen we elkaar
en zo nodig nog met assistentie van Nicoline.
Sinds Corona tijd wordt de website vrij intensief bezocht. De nieuwe
rubrieken “Wij laten iets van ons horen” en de “Online Repetities” hebben
nagenoeg alle leden van Musica toch naar de website getrokken en voldoet
daarmee aan de behoefte om elkaar op de hoogte te blijven.
We vonden het wel interessant om de statistieken van deze bezoeken op de
website in deze Musica Media te plaatsen. Het basisprogramma van deze
statistieken op de website houdt slechts de bezoeken van de laatste 30 dagen
bij. En we zijn met de rubriek “Wij laten……” op 3 april begonnen.
Het is dus geen compleet beeld – we missen helaas de maand april.
In de onderstaande grafiek zie je de Topics, welke bezocht zijn.
Naast de beide nieuwe rubrieken is het Smoelenboek ook een veel bezochte
rubriek.
Mogen we concluderen dat we
elkaar nodig hebben – hetzij
voor een telefoonnummer,
post- of e-mail adres!
Tot slot –
Heb je een vraag over de grafiek dan kan je bij een van ons
terecht en mocht je problemen
ondervinden bij het inloggen?
Neem dan contact op met Franz
en hij lost het voor je op!
Franz en Ton
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boekhouding

fiscale aangiftes

salarisadministratie

ondernemerscoaching

Heb jij
je administratie
financieel (digitaal)
op orde?

Kobaltstraat 26
0174 72 52 52

Skincare By Diane
is gevestigd aan:
Jacques Urlusstraat 101
2551 HA Den Haag
Telefoon: 06-55 893 654
info@skincarebydiane.nl

2544 EV Den Haag

www.admyra.nl

info@admyra.nl

In mijn salon maak ik gebruik van de nieuwste technieken- en zeer moderne
apparatuur op het gebied van huidverzorging en anti-veroudering.
Regelmatig volg ik cursussen en bijscholingen om mijn kennis te verbreden
voor wat betreft de producten en de apparatuur die ik in mijn salon gebruik.
Hierdoor beschik ik over een ruime keuze aan producten en behandelingen
voor de specifieke behoeften van elke huid.
Ook kunt u al 12 jaar bij mij terecht voor IPL onthaar behandelingen.
Op mijn website kunt u vinden
welke behandelingen en kuren ik aanbied om de huidconditie te verbeteren.
Natuurlijk kunt u ook uw huid eenmalig lekker laten verzorgen.
In mijn praktijk probeer ik resultaat met ontspanning te combineren.
Prettige sfeer, aandacht en vertrouwen staan centraal.

16

Oorlogsherinneringen
In het kader van 75 jaar bevrijding is er dit jaar veel aandacht in de media voor
de vele momenten en gebeurtenissen die zich afspeelden in en rond de Tweede
Wereldoorlog.
Er stond heel veel gepland voor het vieren van bijzondere herdenkingen het hele
jaar door.
Door de Corona pandemie werd echter alles versoberd.
Het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft respect voor de jaarlijkse
dodenherdenking op 4 mei. Men neemt 2 minuten stilte in acht, thuis of bij een
herdenking in de buurt.
Zo ook Len van Dijk.
Jaarlijks bezoekt ze het monument van de Han Stijkelgroep,
één van de eerste
verzetsgroepen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Op de bergraafplaats Westduin
waar dit eremonument staat,
vond op 1 augustus 1947
een herbegrafenis plaats van 33
leden van deze groep.
Helaas gooide ook hier Corona
roet in het eten en kon Len de jaarlijkse herdenking niet bijwonen. Maar dat alles
nu heel anders gaat brengt ook weer mooie dingen met zich mee. Len zat op 4
mei vastgekluisterd aan de tv en heeft genoten van voor haar de mooiste herdenking die ze ooit heeft meegemaakt. De serene rust, de intense stilte.
Alles bij elkaar bracht deze periode bij Len veel herinneringen naar boven. Ze
schreef ze al voor ons op in de rubriek “Wij laten iets van ons horen” maar ze zijn
te mooi om ze hier niet nog eens onder de aandacht te brengen.
Len van Dijk vertelt:
“Ik was 4 toen de oorlog begon, van de eerste paar jaar herinner ik me niet zo
veel. Op een gegeven moment had ik geen schoenen en kreeg ik een paar veel te
grote schoenen van een oom. Er bleek een spijker in te zitten en een paar dagen
later had ik bloedvergiftiging. De dokter weigerde in eerste instantie te komen >
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maar mijn moeder bleef aandringen. Toen hij kwam schrok hij enorm, hij had
niet veel later moeten komen.
Mijn vader zat ondergedoken bij zijn zus, onder een keukenkastje. Gelukkig had
ik al leren lezen en de bibliotheek was nog open. Mijn moeder en zusje hadden
een Joods uiterlijk, aan hen werd door buurtbewoners wel gevraagd waarom ze
geen ster droegen. Dat was best gevaarlijk want je verraders slapen nooit. We hebben één keer een Duitser aan de deur gehad maar mijn moeder kon aantonen dat
ze niet joods was.
In de hongerwinter werden alle bomen in de straat gekapt en opgestookt. Toen
daar niets meer was, zijn we hout gaan sprokkelen in de bosjes van Pex. Daar stond
een boerderij met hooimijt ernaast, 4 houten palen met een pannendak, fijn voor
de kachel. Een paar mannen zetten de zaag erin en met donderend lawaai kwamen
de pannen naar beneden. Wat wij niet wisten was dat er ergens Duitse militairen
lagen, ze begonnen onmiddellijk te schieten. Wat kon iedereen nog hard lopen!!
Na een paar uur gingen we terug met de slee om het hout te halen. >

Een portret van uw huisdier
Uw geliefde huisdier,

realistisch geschilderd op schilderslinnen.

Ik werk
naar
een foto

In overleg kiezen we samen de meest geschikte foto(‘s)
U kiest een kleur voor de achtergrond.
Ik probeer ook het karakter van het dier vast te leggen.

Prijzen: ‘alleen’ het koppie € 250,- / het hele dier € 300,-

Uitgaande van een formaat 30 x 30 cm. (schilderslinnen op een spieraam)
Het wordt van een ophanghaakje voorzien zodat u het ook zonder lijst kunt ophangen.

Barbara Susijn - dierenportret@barbarasusijn.nl - tel.06 21 27 88 65 - Monster - Westland
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De hongerwinter was vreselijk, de tulpenbollen en
suikerbieten waren echt niet
te eten. Mijn moeder is op
een kinderfietsje met houten
banden naar Alkmaar gefietst.
Daar woonde haar zusje en
daar in de buurt was nog wel
wat te vinden. Mijn moeder
kwam met een levend konijn
in de fietstas terug. Ze moest
een brug over waar Duitse soldaten stonden die mensen met fietstassen aanhielden en inpikten wat er in de tas zat. En dat zou mijn moeder niet laten gebeuren.
Zigzaggend en zo hard mogelijk fietsend is ze naar de andere kant van de brug gefietst terwijl er achter haar wel schoten klonken. Of de Duitsers konden niet goed
mikken of het waren waarschuwingsschoten. Wie zal het zeggen. Mijn moeder
kwam totaal uitgeput thuis en heeft daarna nooit meer willen fietsen.
De slager bij ons aan de overkant heeft het dier geslacht. Hij mocht het velletje
houden maar moest de kop eraan laten zitten zodat mijn moeder wist dat het
echt een konijn was en niet een “dakhaas” (een poes).
Na de oorlog liepen de 3 dochters van de slager in een bontjasje gemaakt van alle
velletjes. Ik denk dat veel buurtgenoten het velletje van hun huisdier wel herkenden.
De oudste dochter van de slager was mijn vriendinnetje en op mijn verjaardag na
de bevrijding kreeg ik een schotel vleeswaren, allemaal nieuwe smaken voor mij.
De vliegtuigen die eten kwamen brengen. Mijn zus stond op het dak naar ze te
zwaaien, het Zweedse wittebrood, wat was dat hartstikke lekker. De feesten kon
ik alleen van boven af zien want ik was ziek, hoeveel
pech kon je hebben. Maar de optocht kon ik wel mee
maken met een versierde fiets (die met die houten banden). Ik denk dat mijn oma uit het laatste laken dat er
nog was een jurk voor mij had gemaakt. De jurk en de
fiets waren versierd met talloze oranje strikjes. De Padvinderij was in de oorlog letterlijk ondergronds gegaan
en kwam als een phoenix op 9 mei weer tot leven, ik
werd lid. Mijn oma had een bevrijdingsrok voor mijn
zus en mij gemaakt. Had ik hem maar bewaard, het is
>
nu weer even in de mode.
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De bevrijding werd eind mei uitbundig gevierd met een parade. De geallieerden
kwamen in gala uniform (waar haalden ze die zo gauw vandaan) over de Laan van
Meerdervoort met de Schotten voorop, overweldigend! Daar is mijn liefde voor
Pipes and Drums en kilts geboren.”
Len van Dijk
en
Lieneke van der Aa
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’t Hooge Nest
’t Hooge nest. Een waargebeurd verhaal,
mooi vastgelegd door Roxane van Iperen.
Een schrijfster die je meeneemt naar de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog.
Twee joodse zussen, Jannie en Lien Brilleslijper, zijn actief in het verzet in Amsterdam en den Haag. Als ze moeten onderduiken komen ze terecht in ’t Hooge nest, een
villa in ’t Gooi.
Deze villa zal tijdens de oorlog uitgroeien
tot één van de grootste onderduikadressen
in Nederland.
Overal worden joden opgepakt maar door
de jaren heen probeert men in de villa het
leven van de tientallen opgejaagde onderduikers zo goed en zo kwaad mogelijk door
te laten gaan.
Wanneer de oorlog bijna ten einde is gaat het fout en wordt het Nest verraden.
De familie Brilleslijper wordt op het laatste transport naar Bergen-Belsen gezet
waarna ze ………..
Een aangrijpend boek dat je in 1 keer uit wilt lezen.
Willem de Wildt - tenor
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Gemoderniseerd pension in de Duitse Eifel op 3 1/2 uur rijden van het Westland.
Wandelen, fietsen, motorrijden of gewoon lekker relaxen:
alles kan hier en nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op www.landhauseifelsicht.de
of bel 00 49 2482 4169710

22

------------------------------------------------------------------------------------------------OP BEZOEK BIJ . . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na een afspraak in het centrum van Den Haag fiets ik richting Meer en
Bosch naar mijn volgende afspraak. Het is prachtig weer en ik heb oog voor
alles wat er zo al te zien is onderweg. Op de Laan van Meerdervoort, ter
hoogte van het Savorin Lohmanplein rij ik langs een prachtig bloemperk,
waarbij ik nog dacht: “Dit was er toch eerst niet?”. Ik kon niet zo snel zien
wat het was, nam helaas niet de moeite om af te stappen.
Later die middag kom ik het aan de weet, het wordt onderwerp van gesprek
bij een Musicaan met een respectabele leeftijd.
Ik bel aan bij Len van Dijk en word verwelkomd in haar ruime appartement. Jack russel Yapper begroet me op zijn manier, maar houdt het al snel
voor gezien, zijn kluif is veel interessanter.
Len is geboren voor de Tweede Wereldoorlog.
Ze was 4 toen de oorlog begon. In de afgelopen periode waarin veel aandacht voor 75
jaar bevrijding was, heeft ze genoten van de
tv programma’s hieromtrent. En met name de
verhalen in de Libelle special over 75 jaar vrijheid, brachten bij Len diverse herinneringen
boven. In deze Musica Media is hiervoor een
apart plekje gereserveerd.
Ze vertelt over de uitbundige viering van de
bevrijding, waarbij de parade van de geallieerden die over de Laan van Meerdervoort trok,
haar het meest is bijgebleven. “Ook dit jaar
op 21 mei zou deze Victory parade er weer
zijn. Ik wist al waar ik zou gaan staan, op dezelfde plek als 75 jaar geleden,
op de hoek van de Abrikozenstraat. Maar helaas, Corona gooide roet in het
eten.”
Ze is blij dat de Gemeente Den Haag een gedenksteen heeft geplaatst, een
monument voor de Canadezen die Den Haag in 1945 bevrijd hebben.
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In de hele bevrijdingsoperatie van West-Europa hebben zij 8.000 mensen
verloren.’ En dus is op 21 mei j.l. dit monument onthuld door de Canadese
ambassadeur in Nederland.
Naast de granieten ‘herdenkingstafel’ is een prachtig bloemperk aangelegd
met tulpen, blauwe en witte druifjes die de Nederlandse driekleur en de Canadese vlag met het karakteristieke esdoornblad (‘Maple Leaf ’) laten zien.
Dus dat was waar mijn oog op viel bij het Savorin Lohmanplein.
Na de bevrijding werden Len en haar zus door haar moeder naar de padvinderij gestuurd.
“Het waarom is een raadsel maar ik heb daar zoveel geleerd. Ik heb er diverse insignes behaald en je leert er verdraagzaamheid.” De padvinderij was
in de oorlog door de Duitsers verboden. Padvinders kwamen nog wel in het
geheim bij elkaar, maar niet in uniform. In 1943 vielen de groepen uiteen,
maar in juni 1945 was alles weer normaal.
Toen ze haar man Jaap leerde kennen hield ze de padvinderij voor gezien.
Ze trouwden in 1961. Len mocht van de KLM nog 1,5 jaar haar functie als
secretaresse blijven uitoefenen, maar toen was het echt afgelopen.
>
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Zo ging dat in die tijd, vrouwen die trouwen worden ontslagen. Vanaf dat
moment is ze Jaap gaan helpen met de rijwiel-handel die hij van zijn baas had
overge-nomen. Ze verzorgde het randgebeuren, zoals de etalage, schoonhouden en de admini-stratie. De zaak in de Jacob Gillesstraat, toentertijd een Gazelle speciaalzaak, had een goede naam in het Statenkwartier. Met trots vertelt
Len dat na de verkoop de naam “Jaap van Dijk” nog altijd op de gevel prijkt.
Samen kregen ze 2 kinderen, zoon Winfred en dochter Annemieke. Met de
opgroeiende kinderen genoten ze van de zomers in Uddel al waar ze met de
caravan een seizoenplaats hadden.
Heel wat jaren werd er elk weekend heen en weer gereden en was het bij mooi
weer genieten met de zeilboot op het Veluwemeer. Annemieke had er niet
zoveel mee, maar Winfred genoot er met volle teugen van.
Van Winfred heeft het gezin op een nare manier afscheid moeten nemen, net
als van Len’s zus.
Twee diepgaande gebeurtenissen in een leven waarvan je denkt: “Hoe kom je
daar ooit weer overheen?” Maar de acceptatie komt er toch omdat uiteindelijk
het begrip er is en je je kunt verplaatsen in wat deze mooie mensen hebben
doorstaan.
In 2008 werd Len mantelzorger voor Jaap, iets wat van lieverlee steeds zwaarder werd. Jaap wordt nu gelukkig prima verzorgd in een verpleegtehuis. >

Al bijna 30 jaar uw vertrouwde adres
voor fysiotherapie
Jan van Polanenstraat 14, Monster
Telefoon: 0174-248906
Website: www.bommel-fysio.nl
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Len voelt dit als een soort van opluchting: “Dit is zoiets onwerkelijks, je leven
staat op z’n kop. Gelukkig kreeg ik veel steun van de mensen om me heen en
ook van koormaatjes, die van de situatie af wisten en het zingen deed me goed.
Ik kan er nu mee omgaan, voel me vrijer en kan weer leuke dingen doen.”
Len maakt dagelijks met Yapper een wandeling van zo’n 1,5 uur in Meer en
Bosch. Elk paadje is haar bekend.
Ze eet graag samen met haar vriendin (schoonmoeder van Annemieke),
dochter Annemieke en haar man, kleinzoon en achterkleinkinderen en komt
graag bij strandpaviljoen de Kwartel omdat kleindochter er werkt. De leesclub schiet er in deze tijd even bij in. Ze is een levensgenieter. Ook nu in deze
tijd met Corona laat ze zich niet alles ontzeggen. Misschien is dat wel gemakkelijker als je 84 bent, zegt Len: ”Ik heb de genen van mijn vader. Toen hij 80
werd, zei hij dat hij de 100 ging halen. Hij werd 101.”
Len is lid van het 1e uur bij Musica, volgend jaar dus 30 jaar. Ze kijkt uit naar
het jubileum.
Musica ervaart ze als één grote familie. Van alle concerten en uitjes wordt er
niets bewaard in huize Len: “Het stapelt zich toch maar op, ik doe er niets
mee. Wel geniet ik van alles en van het moment. Het belangrijkste staat op
mijn eigen harde schijf.”
Namens de redactie,
Lieneke van der Aa

Echtgenoot Jaap

is op 29 juni rustig overleden.
We wensen Len en haar familie
veel sterkte met dit verlies.
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BROODJE PITTIGE KIP
Nodig voor 4 broodjes:
450 gram kipfilet/ kipfilethaasjes
2 tl kipkruiden
4 el chilisaus
2 el ketjap manis
2 el sojasaus
½ tl chilipoeder (naar smaak meer of minder)
1 ui
1 teen knoflook
4 broodjes (ciabatta’s)
peen julienne
ijsbergsla
Bereiden:
Snijd de kipfilet in stukjes. Snipper de ui en de knoflook.
Giet een scheutje olie in de pan en bak de ui en de knoflook,
let op dat de knoflook niet verbrandt.
Breng de kipfilet op smaak met de kipkruiden.
Voeg ook de chilipoeder toe.
Bak de kipfilet rondom bruin.
Voeg de chilisaus, ketjap manis en sojasaus toe.
Laat dit een paar minuten pruttelen totdat de kip gaar is.
Serveer de kip op een broodje met sla en peen julienne.
Ook lekker met gebakken uitjes.
Een frisse (komkommer) salade smaakt er heerlijk bij.
Kipkruiden zijn kant en klaar te koop, maar je kunt de mix ook zelf maken.
Hiervoor heb je nodig:
1 tl zout
2 tl paprikapoeder
1 tl uienpoeder
¼ tl koriander
¾ tl knoflookpoeder

½ tl zwarte peper
¾ tl tijm
¼ tl chilipoeder
½ tl basilicum

Meng alle kruiden door elkaar en bewaar in een afgesloten bakje of kruidenpotje.
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---------------------------------------------------------------------------------------------VERJAARDAGEN:
----------------------------------------------------------------------------------------------

Juli:

2
3
4
5
5
6
7
7
8
10
11
13
14
16
16
17
18
19
22
25
29
30
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Els Dreyer-Kreule
Nicoline van Halewijn
John Prins
Josca van Bommel
Aat Vermeer
Ien van Minnen
Marja Rijks
Gerry Hendriks
Aad van Nierop
Maja van der Graaf
Theo Kok
Carolien van Dongen
Riet Westerduin
Siep Bouhuisen
Gerard Breas
Wim Loef
Belinda LagraauwZandstra
Joke Spaans
Ria van Dijk-Tetteroo
Tanja Valstar
Ton Borsboom
Willeke Thijsse

Augustus:
8
8
9
13
14
15
16
17
19
19
24
25
26
27
31

Lenie Breas
Leo Bokhout
Frans Janmaat
Annelies Prins-Reinders
Frank Scheele
Carla Verhoeve
Paul Verboom
Ina Bogaard-Bongaards
Mia van der Valk
Ada Visser
Rita van der Kransvan den Berg
Jack Savelberg
Corrina van der Kooij
Paul v.d. Broek
Ina van Zanten

September:
1
4
5
9
10
11
13
13
14
18
20
22
25
27
30
30

Henny Oosterhuis-Smith
Piem Bijl-Prins
Angelien Nottet
Dick Voois
Annemieke Mostert-Schreur
Adrie van der Zwaan
Joke Molenkamp
Jan Boogaard
Jan Bol
Renate van de Zand-Leuschner
Esther Feldkamp
Bianka Vlaardingerbroek
Dirk Costerus
Willie Seip
Joke de Jong-Hoogendonk
Muriel Weltens

rleden

le koo
Namens al

TE
VA N H A R
ERD !
E
T
I
C
I
L
E
GEF

Oktober:
3
5
8
11
11
13
13
14
15
16
20
20
26
27
28
29
30
31

Dicky Benschop
Janny Schaaf-Borgers
Jaap de Ruiter
Mira van Bos
Dea de Koning
Henk Oosten
Henk Peeters
Els Buitendijk
Lenie Storm
José Rens
Wil Portengen
Evert Prins
Marja van der Hout-van Oosten
Nelly van der Zalm
Ada de Smit
Anton van Leerdam
Ton Hendriks
Gerda Prins-Otten
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info@jb-multiklus.nl
Tel. 06 49 08 74 40

Gefeliciteerd

met het
- Klussen in huis, tuin of bedrijf
- Montage ondersteuning
25 jarig jubileum
- Maken van kleinmeubels
van o.a. steigerhout
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