HET GOUDEN HAANTJE
Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs nr. 17
(september 2019)

Hierbij ontvangt u het 17e Gouden Haantje, de nieuwsbrief van de stichting Vrienden van
de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs. Na een prachtige zomer hebben wij de draad inmiddels
weer opgepakt en praten u met deze nieuwsbrief graag bij.
Bonbonactie
De jaarlijkse bonbonactie blijft onverminderd een groot succes! De verkoop heeft €
2.591,22 opgebracht. Veel werk, maar dankzij de inpak- en bezorghulp van een aantal
Meewerkende Vrienden en Vriendinnen kon deze klus worden geklaard.
Voorjaarsmarkt
Ook de dit jaar voor de vierde maal op het zonovergoten kerkplein gehouden
Voorjaarsmarkt werd weer heel goed bezocht. De verkoop van lokaal gemaakte en
gekweekte producten, zoals o.m. jam, taart, tuinplanten, servetbollen, quilts, kussentjes,
handgemaakte bonbons, etc. heeft het prachtige bedrag van
€ 2.414,40 opgeleverd.

Kerstconcert
CHRISTMAS & FRIENDS: The Classic Crooners, The Tiny Little Bigband & Carolina
Dijkhuizen
Maandagavond 16 december 2019 20.00 uur in de Dorpskerk te Berkel en Rodenrijs
Maandagavond 16 december komen we werkelijk met een compleet nieuw en verrassend
kerstprogramma! Waar hoor je het nog? Het genre dat groot werd gemaakt door o.a.
Frank Sinatra ? We hebben het over Crooning! We zijn er trots op dat het ons gelukt is
The Classic Crooners in huis te halen. Franklin Brown, Mike Peterson en Bart Brandjes
brengen ons samen met The Tiny Little Bigband terug naar de onmiskenbare sfeer van
weleer en de meest swingende jaren van de afgelopen eeuw. Een werkelijk unieke
combinatie voor een stijlvol kerstconcert vol muzikale afwisseling.
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En of dat nog niet genoeg is…. Ze nemen ook hun vriendin en wereldzangeres Carolina
Dijkhuizen mee. Carolina Dijkhuizen, bekend van o.a. de musicals The Lion King, The
Bodyguard, Sisteract en Aïda.

Er ontstaat een uniek entre-nous tussen deze rasartiesten en het publiek. Deze avond
creëren ze een intieme kerstsfeer waar u vol passie in meegenomen wordt! Ontroerend,
stijlvol maar vooral ook swingend en meeslepend. Een intense muzikale kerstbelevenis.
Kortom: Dit mag u niet missen!
Na het concert is er vanzelfsprekend weer de traditionele “afterparty” op het kerkplein.
Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van veel trouwe en een
aantal nieuwe sponsors t.w.:
Koppert Biological Systems, J.F. Boer Aanhangwagens en Stroomaggregaten, Cas Lamens
Automobielbedrijf, Hafco Onroerend Goed, Aannemersbedrijf Hoogerbrugge, Eijgenraam
Beheer, N. van Wijk & ZN installatiebedrijf, Ton Hermes Management, Van Wijk Warmte,
Deurenspecialist Simon Maree, Garagebedrijf Paul de Vogel, Perflexxion Uitzendbureau,
Van Dullink Makelaars, Vitrona Zonwering, Kozijnen, Terrasoverkappingen, De Heraut,
Ristorante da Mario, Woongeluk Makelaardij, Kloosterman Lean Management
Consultants, Zon en Scherm. (alle te Berkel en Rodenrijs), Batenburg Bouw &
Ontwikkeling, Enova, Frans Kennepohl Beheer, Ford Van Dijk/ Schouten, Loonbedrijf van
Etten, Timmer- en aannemersbedrijf C. Graafland (alle te Bergschenhoek), Alfa
Accountants & Adviseurs, Dijkshoorn Afvalverwerking, Haitsma, Teeuw
Uitvaartverzorging, VZM Uitzendgroep (alle te Bleiswijk), Toussaint kleurmakers
(Pijnacker) , BLC De Kruijf Constructiebedrijf(Rotterdam) en Horeca Concurrent (Den
Haag).Ook mochten wij twee nieuwe sponsors verwelkomen: Aannemersbedrijf en
Timmerfabriek Johan Bazuin (Bergschenhoek) en Oostendorp Nederland Holding BV
(Zwijndrecht).
Kaartverkoop
De kaarten kosten €22,50 per stuk (inclusief programmaboekje en afterparty) en zijn
verkrijgbaar vanaf woensdag 16 oktober a.s. bij:
•
•
•

Boekhandel Janneke, Kerkstraat 29, Berkel en Rodenrijs.
Te bestellen via de mail vriendendorpskerkberkel@hotmail.com o.v.v. naam
en adres.
Indien voorradig voor aanvang van het concert in de kerk.

Na ontvangst van uw betaling plus €2,00 reserveringskosten (per reservering ongeacht
het aantal bestelde kaarten) op rekeningnummer: NL67RABO0153722606 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, ontvangt u een bevestiging per e-mail. De
kaarten liggen dan op de avond van het concert voor u klaar in de kerk.
Als geregistreerde Vriend kunt al vanaf heden per e-mail kaarten bestellen en betaalt u
geen reserveringskosten.
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Wellicht kunt u familie, vrienden of bekenden enthousiast maken om zich als Vriend aan
te melden waarna zij ook van dit voordeel gebruik kunnen maken.
Gezien de enorme belangstelling in de afgelopen jaren (binnen 2 weken uitverkocht)
raden wij u aan niet te lang te wachten. Op=Op!
Restauratie en onderhoud
Voor onze restauratiedoelen (toegangshekken, restauratie bollen/kruis koepel-/torenspits
en deze voorzien van bladgoud en voegwerk toren), is een totaalbedrag van ca.
€ 110.000,00 nodig.
Op dit moment worden er offertes opgevraagd bij gespecialiseerde bedrijven voor het
voegwerk van de gehele toren, hetgeen op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Zodra
we de offertes binnen hebben en er een keuze voor een bedrijf gemaakt is, zullen de
werkzaamheden zo spoedig mogelijk aanvangen. Natuurlijk houden we u als Vrienden
hiervan op de hoogte.
Vriendschap 2019
Heeft u uw bijdrage voor 2019 nog niet betaald? U kunt deze overmaken op bankrekening
nr. NL67RABO0153722606 van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs,
o.v.v. bijdrage 2019. Alvast heel hartelijk bedankt!
With a little help from our Friends …..
Helpende handen zijn altijd welkom! Lijkt het u leuk om ons een keertje te helpen, bijv. bij
het rondbrengen van bonbons, op de Voorjaarsmarkt of tijdens de afterparty? Meld u dan
aan als Meewerkend Vriend(in)! Het kost niet veel tijd, het is gezellig en u helpt er ons
enorm mee! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arine Kool, tel. 0105190404.
Adres- en/of e-mail wijzigingen
Wij vinden het belangrijk dat onze Vrienden- en sponsorlijst up to date is. Wilt u daarom
wijzigingen/aanvullingen doorgeven aan arinekool@upcmail.nl of Arine Kool,
Rodenrijseweg 118a, 2651 AT Berkel en Rodenrijs. Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Tenslotte …….
We hopen dat we op u kunnen blijven rekenen want de Berkelse Dorpskerk is uw steun
méér dan waard!
Met vriendelijke groet,
bestuur stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs
Arine Kool, voorzitter
Marion Schipper, vicevoorzitter
Margriet van der Poel, secretaris
Kees Rodenburg, penningmeester
Paul Boeter
Joke Koppert
Dirk van der Spek
3

