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De kop is er weer af. Het jaar 2018 is be-

gonnen. Hopelijk een jaar met weer nieuwe 

uitdagingen voor Muziekvereniging Pro 

Patria.  

De uitgave van Profiel die u nu leest is een 

jaaroverzicht van 2017. Op zich een vrij 

rustig jaar. Af en toe de gebruikelijke op-

tredens, zoals natuurlijk de aubade bij Het 

Parkhuis. Sinds een aantal jaren speelt Pro 

Patria ook tussen de middag een paar num-

mer op Rommeldam en we proberen toch 

ieder jaar een concert te geven. De ene keer 

groots opgezet, de andere keer wat intiemer. 

In 2017 was het weer in gebouw De Rank. 

Erg leuk! En dan zijn er nog activiteiten  

binnen de vereniging die elk jaar weer te-

rugkeren, zoals het Paas Blazersensemble 

en de barbecue. Vorig jaar heeft een aantal 

enthousiaste mensen een bierproeverij ge-

organiseerd. Ook dat is gezellig voor de 

onderlinge sociale contacten. En voor de 

jeugdleden is er een leuke avond geweest 

met bowlen en glowgolfen. 

De samenwerking met instructeur Machiel 

de Kruijf is prettig en stimulerend en er 

hangt een goede sfeer op de repetitie-avond. 

Het ledenaantal blijft stabiel, maar het zou 

leuk zijn als er toch op sommige partijen 

versterking kwam. Dus als u dit leest en een 

keer wil komen kijken en luisteren, u bent 

van harte welkom op de maandagavondre-

petitie. Wie weet speelt u volgend jaar mee 

in het orkest? 

Bij deze wil de redactie van Profiel de ad-

verteerders bedanken voor hun bijdrage. 

Maar natuurlijk ook alle donateurs en leden 

van de Club van 50 voor hun financiële 

bijdrage.  

 

Veel leesplezier! 
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De jubileumactiviteiten rond het 80-jarig 

bestaan in 2016 met als hoogtepunt het 

concert in de Sporting Delta hal op 1 okto-

ber had tot gevolg dat de batterijen bij be-

stuur, leden en instructie weer opgeladen 

moesten worden. Even adempauze nemen 

zogezegd. Dus het duurde even voordat we 

in 2017 weer met een concert naar buiten 

kwamen en wel in ons vertrouwde en in-

tieme zaal van “De Rank”. Om onze muzi-

kaliteit in de openbaarheid te laten horen 

moeten we zelf steeds initiatief nemen. De 

tijd dat je gevraagd wordt voor een optre-

den is niet meer. Jawel, soms komt dat 

verzoek nog wel eens maar dan weet men 

nog niet dat we een zittend orkest zijn. Of 

we dan niet op een boerenkar kunnen zitten 

en zo met de nodige tamtam door de stra-

ten kunnen gaan. Nee, helaas! Onze mu-

ziek en bezetting leent zich daar niet voor. 

Het zoeken naar betaalbare locaties waar 

onze muziek wel tot haar recht komt en 

waar we ook een ander publiek bereiken, 

blijft voor ons topprioriteit. Om nieuwe 

aanwas te bereiken moet je je laten zien en 

horen. Die aanwas willen we zowel van 

onderaf bereiken alsmede ervaren muzi-

kanten die hun hobby in een ontspannen 

sfeer willen gaan uitoefenen. Het resultaat 

van deze inspanning is dat we in 2017 een 

samenwerking  met ToBe Cultuurcentrum 

zijn aangegaan met een Muziek-in-de-klas 

project. Doel van dit project is om school-

kinderen in aanraking te laten komen met 

de blaasmuziek. Het schooltraject wordt 

afgesloten met een uniek concert in het 

Energiehuis.  Dit geeft ons de gelegenheid 

om samen met 70 schoolkinderen voor een 

nieuw publiek te spelen. We hopen dat dit 

project ook door andere basisscholen wordt 

opgepakt en dat we hiermee stap voor stap 

andere kinderen en volwassenen weten te 

bereiken. Rond de verschijningsdatum van 

deze Profiel zult u in de lokale kranten 

zeker meer kunnen lezen over dit project.  

 

Een nieuwe stap die we ook in 2017 gezet 

hebben is het opbouwen van een (populair) 

Kerstrepertoire. De bedoeling was om dit 

twee keer ten gehore te brengen in tuincen-

trum Tuinwereld maar dit is deels in het 

water gevallen. Nu druk ik mij niet hele-

maal goed uit. Het water bevond zich dit-

maal in een andere toestandsfase, namelijk 

sneeuw. Kunt u zich maandag 11 december 

nog herinneren ? Code Rood verlamde ons 

land. De donderdag daarop konden we 

onze muziek wel laten horen maar helaas 

bleek de koopavond niet druk bezocht te 

zijn Wij hadden meer trouwe supporters 

naar het Tuincentrum gelokt dan kerstbo-

men- en kerstballenkopers. Maar het be-

langrijkste doel, een Kerstrepertoire tot 

uitvoering brengen, was geslaagd. Dat 

gaan we dit jaar zeker verder uitbouwen 

met wellicht medewerking aan de Dordtse 

Kerstmarkt.  Een totaal andere activiteit die 

we dit jaar gaan oppakken is een grote op-

knapbeurt van het interieur van ons vereni-

gingsgebouw “De Kooi”. Na de laatste 

grote verbouwing in 1998 is er nagenoeg 

niets meer gebeurd afgezien van het regu-

liere onderhoud.  Nieuwe kleuren, vloer en 

meubels moeten het gebouw weer een fris-

se en eigentijdse uitstraling geven. Dit gaat 

zeker een flink beslag leggen op onze fi-

nanciële reserves te meer dat we vanaf 

2017 geen  gemeentelijke subsidie meer 

krijgen.. Uw jaarlijkse donatie wordt dan 

ook van harte gewaardeerd. Via onze web-

site en andere media vormen zullen we ook 

weer in 2018 blijven informeren over onze 

activiteiten en we hopen u wederom te 

begroeten bij één van onze optredens.  

Ik besluit mijn bijdrage door u allen een 

heel mooi, 

gezond en 

muzikaal 

2018 toe te 

wensen. 

 

Kees Kooij 

 

 

Van de voorzitter 
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Traditiegetrouw werd de eerste maandag-

avondrepetitie opgeofferd voor een gezel-

lige nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden 

van onze vereniging (waaronder ook de 

rustende leden, de leden van de Club van 

50 en ouders van jeugdleden). Onder het 

genot van koffie, een drankje en natuurlijk 

heerlijke oliebollen werden de beste wen-

sen uitgewisseld, en besproken hoe ieder 

de feestdagen weer overleefd had. 

Naast het gezellig bijpraten was er natuur-

lijk ook een officieel moment, waarin 

voorzitter Kees Kooij terugblikte op het 

jubileumjaar 2016 en kort vooruitkeek naar 

het nieuwe jaar.  Daarnaast is het ook het 

uitgelezen moment om de jubilarissen in 

het zonnetje te zetten en dat  gebeurde dan 

ook. Dit maal waren de gelukkigen: 

• Hetty Kooij (12,5 jaar lid) 

• Frank Doorn (40 jaar lid) en 

• Arnold van Laar (60 jaar lid). 

 

 
 

Uiteraard waren er cadeautjes en bloemen. 

En werden er officiële foto's gemaakt voor 

de pers.  

Tenslotte werd ook Jack Kok nog even in 

het zonnetje gezet. Vele uren per week is 

hij actief als beheerder van ons gebouw 

"De Kooi" en zorgt er voor dat alles er 

piekfijn uitziet, het onderhoud gepleegd 

wordt en alle afspraken rondom de verhuur 

in goede banen geleid worden. Om op lu-

dieke wijze onze dank hiervoor uit te spre-

ken heeft het bestuur een speciaal polo-

shirt met PP logo gemaakt, waardoor het in 

ieder geval voor iedereen zichtbaar is voor 

welke vereniging Jack zijn inspanningen 

aan het verrichten is. 

 

 
 

In de zaal werd nog vele uurtjes bijgepraat 

en aan de bar werd niet alleen de biervoor-

raad aangetast, maar was er ook volop 

aandacht voor de biersport bij uitstek: 

darts. De finale PDC darts was op een 

scherm prima te volgen en Michael van 

Gerwen werd dan ook luidkeels aange-

moedigd. En zo was het voor iedereen 

weer een gezellige verenigingsavond. 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie  
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Voor een 8-tal leden is het zondag 16 april 

vroeg opstaan. We mogen het best wel een 

traditie gaan noemen dat een koperensem-

ble jaarlijks de Paasdienst met koperge-

schal verblijdt.  

Dit jaar hadden we ons op enkele nieuwe 

nummers gestort waaronder het mooie en 

bekende “You raise me up” wat in 2003 

populair werd door de Amerikaanse zanger 

Josh Groban (met dank aan Google). Sa-

menspel en goed luistern naar elkaar is dan 

een must. Het instuderen van deze muziek 

is dan ook een goede oefening voor ons als 

amateurs. De medewerking wordt door de 

predikant Nico van de Leer zeer gewaar-

deerd en dat laat hij in zijn dankwoord ook 

duidelijk blijken.  Dat we dan vroeg uit bed 

moesten komen hadden we er weer graag 

voor over. 

 

 
 

 

 

 

Alweer zo’n koude Koningsdag! Hadden 

we het vorig jaar moeten doen met 8 gra-

den en regen in de ochtend, deze dag was 

niet veel warmer. Traditiegetrouw verzorgt 

Muziekvereniging Pro Patria de aubade bij 

verzorgingshuis Het Parkhuis, in samen-

werking met de Dubbeldamse Oranjevere-

niging. Aangezien er voor 27 april buien 

afgewisseld met zon en een maximum 

temperatuur van 10 graden beloofd waren 

door de meteorologische instituten, was het 

plan opgevat om toch in ieder geval een 

grote partytent neer te zetten op de par-

keerplaats waar we moesten spelen. Nadat 

we in gebouw De Kooi verzameld hadden 

om 9 uur en het materiaal ingepakt hadden, 

Koningsdag 27 april  

Koperensemble in Dubbelmonde 
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gingen we richting Parkhuis. In een mum 

van tijd stonden er twee partytenten naast 

elkaar en konden we de opstelling van het 

orkest maken. Deze dag was instructeur 

Machiel helaas niet aanwezig, maar werd 

zijn plaats vakkundig ingenomen door Har-

rie de Wit. Rond kwart voor 10 begonnen 

we met inspelen van enkele eigen num-

mers. Het ging eigenlijk verrassend goed, 

ondanks de niet complete bezetting (de 2 

weken schoolvakantie speelt ons dan toch 

parten. Met een zeventien-koppig orkest 

speelden we onder andere ‘Bad’ en ‘Turn 

the beat around’.  

 
Om stipt 10 uur werd de vlag gehesen door 

waarnemend burgemeester Peter van der 

Velden. Als we geweten hadden dat hij een 

enthousiast trompettist was (dat bleek de 

volgende dag uit de krant omdat hij een 

nummer met onze Dordste collega’s van 

Jubal meespeelde tijdens de Dordtse auba-

de) dan hadden we hem zeker ook bena-

derd.  Na het Wilhelmus volgde een toe-

spraakje van de burgemeester en ook de 

voorzitter van de Oranjevereniging liet van 

zich horen. Daarna volgden de bekende 

vaderlandse liederen zoals ‘de Zilvervloot’ 

en ‘Het is weer feest vandaag’. Uiteraard 

werd er afgesloten met ‘Lang zal hij le-

ven’. Onze koning Willem-Alexander 

vierde namelijk deze dag ook zijn 50e ver-

jaardag. Eigenlijk was het dus Koning 

Abraham. Maar dat klinkt niet zo konink-

lijk. Na dit officiële gedeelte werden de 

oranje ballonnen de lucht in gelaten en 

speelden we nog 2 nummers, waaronder 

‘Crazy little thing called love’. Altijd goed. 

Inmiddels was het publiek naar warmere 

ruimtes vertrokken en mochten wij na het 

opruimen van de spullen ook naar binnen 

voor een kopje koffie met iets oranjelek-

kers en voor sommigen zelfs een oranjebit-

tertje. 
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In de week van 14 tot en met 20 mei was 

de collecte van het Prins Bernhard Cultuur-

fonds. Het subsidiepotje voor cultuur in 

Nederland. Bij Muziekvereniging Pro Pa-

tria proberen we elk jaar een aantal collec-

tanten zo ver te krijgen dat er een avondje 

gecollecteerd wordt. Want, van de op-

brengst is de helft direct voor de vereni-

ging. Dat is makkelijk verdiend, zou je 

zeggen! 

Maar het probleem is, mensen enthousiast 

maken om een uurtje in de avond in een 

wijk in Dordt te collecteren. Niemand staat 

echt te springen. Jammer, want als je dit 

met een paar mensen doet, is het best ge-

zellig. Het kwam uiteindelijk hier op neer, 

dat Kees, Annette, John, Yvonne en Lineke 

als enigen in de gelegenheid waren (of zich 

geroepen voelden) om op dinsdagavond 16 

mei een uurtje met elkaar de Stadspolders 

in te duiken. Het was overigens prachtig 

weer, lekker genoeg om een uurtje te wan-

delen. Van ongeveer 19.00 uur tot 20.15 

uur is er gecollecteerd en de netto-

opbrengst was € 67,-. Dat is een uurloon 

van ongeveer € 10.-.  Collectanten be-

dankt! Maar of we hier mee door moeten 

gaan moeten we ons toch eens over bera-

den. 

 

 
 

Nagekomen bericht: in de najaarsledenver-

gadering is besloten om te stoppen met de 

Anjercollecte en de contributie met € 1,00 

te verhogen. Dat levert meer op en draagt 

ieder lid zijn/haar steentje bij. 

 

 

 

 

 

De meeste Dubbeldammers weten het wel: 

Rommeldam is al ruim 40 jaar een grote 

rommelmarkt op het kerkplein van de 

Wijnstok in Dubbeldam. Jaren geleden liep 

het jeugdkorps altijd een rondje door de 

wijk en speelde dan een paar nummers op 

het kerkplein. Maar sinds het jeugdkorps 

niet meer bestaat, speelt het orkest van Pro 

Patria tussen de middag voor het podium. 

Een soort miniconcertje. Het Rad van 

Avontuur heeft dan pauze. 

Zo ook dit jaar. Op zaterdag 20 mei was 

het zover. ’s Morgens vroeg liepen er 

trouwens al verdacht veel Pro Patrianen 

rond als medewerker van Rommeldam. 

 
Je ziet ook overal dezelfde mensen. Er 

bleef dus een klein clubje over om in ge-

bouw De Kooi het instrumentarium te ha-

len en te vervoeren richting Rommeldam. 

Rond 12 uur is er met de aanwezige leden, 

er stonden er ook een paar in de promotie-

kraam, een concertopstelling gemaakt. 

Omdat er zoveel leden overal vandaan 

Collecte Anjerfonds  

Rommeldam  
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moesten komen, was er besloten om deze 

keer niet in een uniform (wit overhemd, 

zwarte broek) op te treden, maar gewoon 

in spijkerbroek en eventueel het blauwe 

Pro-jack. Omkleden was niet te doen. 

Om het optreden voor iedereen een beetje 

makkelijk te houden, was er gekozen voor 

een lekker weg te spelen repertoire. Er 

ontbraken wat partijen, je speelt buiten… 

dat zijn toch elementen die niet voor een 

optimaal geluid zorgen. Onder anderen 

‘Turn the beat around’, ‘Crazy little thing 

called love’, en ‘Dancing in the street’ 

kwamen langs. Ook werd ‘I feel good’ 

gespeeld met een klein aantal kinderen op 

de P-bone. 

 

 
 

Na een klein half uurtje zat het erop en 

heeft Pro weer even zijn gezicht kunnen 

laten zien aan het publiek.  

 

 

 

 

 

 
 

Op zaterdagavond 10 juni vond in gebouw 

De Rank aan de Dubbelsteijnlaan weer een 

lenteconcert plaats van muziekvereniging 

Pro Patria. De voorbereidingstijd was kort; 

in maart was er begonnen aan ideeën en 

invulling van de avond. De concertcom-

missie, Yvonne, Annette en John, in sa-

menspraak met het bestuur, heeft er weer 

iets leuks van gemaakt. Een programma 

met uiteraard het orkest, een saxofoon-

kwartet en een onderdeel met de TOPP-ers. 

Ondanks dat er in oktober 2016 een jubile-

umconcert was geweest, is het toch goed 

en leuk om met elkaar ergens naar toe te 

werken en aan publiek te laten horen en 

zien. Het was deze avond al een echte zo-

meravond met hoge temperaturen. Maar 

laat ik bij het begin beginnen. 

In de middag moest al het instrumentarium 

en overige spullen zoals podiumdelen en 

verlichting al in de Rank klaargezet wor-

den. Vele handen maken licht werk, en zo 

liepen er ’s middags al een flinke groep 

leden en aanhang te sjouwen om de zaal 

concertklaar te maken. Ook rijen stoelen 

neerzetten in de zaal, verlichting op de 

lessenaars, tafeltjes in de gang voor de 

dames van de kassa en dames die stroop-

wafels verkochten.  

Voor dit concert was weer aan alle leden 

gevraagd om iets lekkers te maken of ko-

pen, zoet of hartig, voor traktatie bij de 

Lente concert  
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koffie of drankje. Daar werd leuk gehoor 

aan gegeven. Eerdere keren was dit ook al 

een succes, dus? Schalen met zelfgebakken 

cake, cupcakes, taart, boterkoek, koekjes, 

kaas, worst, gehaktballetjes, gevulde 

vleeswaren, tomaatjes, komkommer, etc.  

Om zeven uur in de avond ging de zaal 

open en druppelde het publiek binnen. 

Voornamelijk familie en aanhang, vrienden 

en kennissen, her en der een oud-lid en 

natuurlijk donateurs. Gezellig! Om half 

acht zou het concert beginnen. Nummers 

als ‘Wintergames’, ‘Turn the beat around’, 

‘Can you feel the love tonight’, ‘I feel 

good’ kwamen voorbij.  

 
Ook werd er een stukje aan de jeugd be-

steed. Het programma werd gezellig aan 

elkaar gekletst door afwisselend John 

Stam, dirigent Machiel de Kruijf en Erwin 

Stam.  

Zoals ik al zei, het was een zomerse dag en 

dat was goed te merken. Verhitte koppies 

en transpiratievlekken… gelukkig hadden 

we een gekleurd poloshirt aan met korte 

mouwen en een flesje water naast de les-

senaar. Na de pauze, met koffie, thee, fris, 

wat sterkers en wat lekkers erbij, was het 

tijd voor het tweede deel van de avond. Dat 

kreeg een kort intro door de dirigent, aan-

gezien het om een muziekstuk ging dat 

men niet gewend is van PP. Wat stevigers, 

namelijk. Een medley van jaren ’70 rock-

band Deep Purple. Er werden 2 vrijwil-

ligers uit de zaal gehaald die een langhari-

ge pruik op kregen en een opblaasgitaar. 

Zij moesten tijdens het nummer een show 

ervan maken. Goed gedaan hoor, Marjan 

en Erica!  

 
Een intermezzo werd gespeeld door de 4 

saxofonisten die PP tegenwoordig rijk is. 

Eric, Sonja, Hetty en Harry speelden 2 

prachtige nummers. Een welkome afwisse-

ling. 

  
Vervolgens kwamen onder anderen nog 

‘Children of Sanchez’, een Doe Maar-

medley en ‘Crazy little thing called love’ 

voorbij. Om precies half tien was het con-

cert afgelopen. Voor de sociale contacten 

was de leden verzocht om niet gelijk te 

gaan opruimen maar nog even gezellig na 

te praten met het publiek onder het genot 

van wederom lekkere hapjes en drankjes. 

Veel mensen gingen buiten staan om af te 

koelen. Na tienen werd er toch maar be-

gonnen met opruimen. Dit gaat meestal 

sneller dan opbouwen en om half elf had-

den we met elkaar de zaal weer op orde. 

Daarna richting de Kooi voor afterparty. 

Een aantal mensen had al afgehaakt, maar 

toch werd het nog gezellig in ons clubge-

bouw. We kunnen terugkijken op een ge-

slaagd concert! 
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Op 26 juni hebben de leden van TOPP hun 

voortgang laten horen aan familie en ande-

re belangstellenden. Nelly van de Vegt 

geeft deze groep jonge blazers elke vrij-

dagmiddag een uur les. Daarnaast repete-

ren de jongelui een paar 

keer in de maand op 

maandagavond tussen 

19:00 en 20:00 uur onder 

leiding van Ronald Stam. 

Er zijn in de afgelopen periode enkele ver-

schuivingen geweest in de bezetting. Wou-

ter gaat verder op de bariton, Kevin op de 

bugel en Siebren & Reinout op trompet. 

Met Nicolas op drums hebben ze een leuke 

groep om muziek te maken. De jeugd is en 

blijft belangrijk voor Pro Patria. 

Naast het spelen van enkele gezamenlijke 

nummers lieten alle TOPP leden ook solo 

horen waartoe ze inmiddels in staat zijn. 

Tevens werden rapporten uitgereikt waarin 

de voortgang en resultaten beschreven zijn. 

Voor enkele TOPP leden bete-

kent dat dat ze zich kunnen gaan 

voorbereiden op het A-diploma. 

Als extra ondersteuning voor de 

TOPP leden was Dries ook aan-

wezig op deze kijk- en luisteravond. Dries 

heeft vorig jaar zijn A-diploma gehaald en 

daarmee een vaste plek in het PP-orkest 

verworven en wordt nu klaargestoomd 

voor het B-diploma.  

 

 

 

 

 

 

Al jaren is het een traditie dat er vlak voor 

of na de zomervakantie een barbecue geor-

ganiseerd wordt bij Pro Patria. Al een paar 

jaar is de datum vlak na de vakantie ge-

prikt, omdat dat de meeste leden weer thuis 

zijn en dus aanwezig kunnen zijn. Wel zo 

gezellig. 

 
Dit jaar dus op zaterdag 2 september. 

Meestal tegelijk met de wielerronde van 

Dordrecht die precies in Dubbeldam 

plaatsvindt. Het clubgebouw van PP ligt 

binnen de fietsroute, dus is het lastig om 

overdag bij de Kooi te komen. Enkelen 

wagen een poging en met de spullen die de 

vrijdagavond ervoor gebracht zijn, kan je 

al iets op gaan bouwen. Met spullen wordt 

bedoeld: barbecue en tenten. Want het is 

natuurlijk het leukst als het mooi weer is 

en iedereen kan lekker buiten in de walm 

zitten.  Deze zomer was een beetje wissel-

vallig. Er werden tenten buiten opgezet en 

stoelen en tafels neergezet maar ook bin-

nen in het gebouw. Het was namelijk van 

dat weer dat je buiten begint maar na een 

uurtje toch een vestje aantrekt en uiteinde-

lijk binnen verder gaat om te eten. 

Het aantal deelnemers was groot. Van 

sommige leden kwamen ook partner en 

kinderen mee. Dan heb je al gauw een gro-

te groep. In totaal 55 mensen, waarvan 45 

volwassenen en 10 kinderen, die de gezel-

ligheid van een vereniging opzoeken.  

 

 
 

Zomer-BBQ 

TOPP kijk- en luisteravond 
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Vanaf 18.00 uur was eenieder welkom en 

werd de barbecue vast aangezet. Na een 

eerste drankje voor iedereen was er een 

woord van welkom en mochten we voor-

zichtig aanvallen. Er was voldoende en ik 

moet zeggen: bij PP kunnen de meeste 

mensen zich prima beheersen wat betreft 

bord volscheppen. Als je bedenkt dat er 

nog meer mensen zijn die ook brood met 

boter willen of lekker wat salade en natuur-

lijk uiteindelijk het vlees en vis…  nie-

mand hoefde tekort te komen. Brood werd 

regelmatig aangevuld en er waren verschil-

lende smaken salade, sauzen en fruit. Zelfs 

vlees is er altijd in overvloed. Prima gere-

geld en een pluim voor de organisatie; Er-

win en Yvonne. 

 

 
 

Het was zo’n buitentemperatuur dat een 

aantal mensen stoer buiten bleef staan aan 

statafels of zitten aan gewone tafels. Maar 

er waren er ook die gelijk binnen bleven en 

gelijk hebben ze. Waarom koukleumen als 

het niet hoeft? De barbecue stond natuur-

lijk buiten en werd afwisselend bediend 

door Michel, Ronald, John en Kees. Er 

wordt in één keer een aantal stukken vlees 

en worstjes opgegooid en wie trek heeft, 

gaat in de rij staan in de hoop te krijgen 

wat je graag hebben wil. Zo ontstaat er 

nooit onenigheid over van wie welk worst-

je was en dat er iemand anders mee van-

door gaat…  

Rond 20.00 uur waren de meesten buikjes 

aardig vol en hoefde de barbecue niet meer 

op volle toeren te draaien. Dat is het mo-

ment dat er meer drank omgezet gaat wor-

den. En sommige mensen gaan al weg om-

dat ze nog verplichtingen elders hebben. 

Of naar huis gaan voor de kleine kinderen. 

Maar over het algemeen blijft er altijd wel 

een aardig clubje mensen hangen en wordt 

het aan de bar wat drukker. Ondertussen 

gaan enkelen vast wat opruimen. Onder 

andere de buitentent en tafels en stoelen 

naar binnen. 

Hoe laat het precies is geworden, weet ik 

niet meer. Niet zo heel erg laat. Maar ge-

zellig en lekker was het wel. Doen we vol-

gend jaar weer! 
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Op zaterdag 9 december 2017 werd voor 

de derde keer een proeverij georganiseerd 

voor leden en vrienden van Pro Patria. In 

2015 startten we heel bescheiden met een 

bokbierproeverij, vorig jaar werd er zowel 

bokbier als pils ‘geproefd’ en dit jaar was 

er de keuze uit speciaal bieren en rode 

wijn. 

Daar het niet 

verstandig is die 

laatste dranken 

door elkaar heen 

te proeven was 

er een groep 

liefhebbers die 

zich op de ver-

schillende bieren 

stortten en een 

nog iets grotere 

groep, waarvan 

de deelnemers 

hun best deden 

de rode wijnen te herkennen. Want bij bei-

de tafels werd er ‘blind’ geproefd. Dat wil 

zeggen dat wel bekend is welke bieren of 

wijnen de revue gaan passeren, maar je 

weet niet in welke volgorde.  

 

 
Om dat laatste in goede banen te leiden 

waren er een aantal dames achter de bar 

aan het werk om de glazen te vullen en uit 

te delen. En dan maar proeven en proberen 

te achterhalen welk bier of welke wijn er in 

je glas zit. Fanatiek werden aantekeningen 

gemaakt, glazen ‘tegen het licht gehou-

den’, de afdronk beoordeeld, wijze woor-

den gesproken (zoals “dit is volgens mij 

rood”), nog meer onzin uitgekraamd en 

vooral lekker geproefd. 

 

 
 

De dames achter de bar zorgden daarbij 

niet alleen voor het vullen van de glazen, 

maar er was voor de liefhebbers tussendoor 

ook genoeg te eten: stokbrood, diverse 

kazen, diverse worstsoorten, etc. De stem-

ming was dan ook prima en de deelnemers 

beleefden een bijzonder gezellige avond.  

 

Uiteraard werd 

aan het einde 

van de avond 

bekend ge-

maakt wat de 

volgorde van 

de dranken 

was. Dat lever-

de (vooral bij 

de wijnproe-

vers) al veel 

verbazing en 

commentaar 

op. De uitslag maken we dan ook maar niet 

al te breed bekend, want de plank werd 

flink misgeslagen. Bij het bierteam ging  

het iets beter. Maar uiteindelijk was ieder-

een winnaar, omdat het gewoon een heel 

gezellige avond was. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd in december 2018. 

 

 

Bier- en wijnproeverij 
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TOPP (U weet toch nog wel wat het bete-

kent? Toekomst Orkest Pro Patria, onze 

jeugdleden dus)  had op 17 november in-

door glowgolf bij de bowlingbaan in Dor-

drecht. 

 
Na eerst samen patat gegeten te hebben, 

zijn we aan het midgetgolfen gegaan. Het 

hindernissen gaan de hele wereld rond. 

Door de speciale verlichting (black light) 

wordt het een geen alledaags midgetgolf 

partijtje. (Opmerking van de redactie: In 

deze Z/W uitgave komt de bijzondere am-

biance niet tot haar recht, maar we raden u 

aan de digitale Profiel op onze website nog 

maar eens te bekijken)  

 
Het begin was moeilijk maar na wat oefe-

nen is het iedereen gelukt het hele parcours 

te volbrengen. De "juryleden" Ronald 

Stam en Annette van Nieuwkerk keken toe 

op een eerlijk verloop van de strijd. Het 

was een gezellige avond met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

Op donderdagavond 14 december zou Pro 

Patria een optreden verzorgen bij tuincen-

trum Tuinwereld aan de Provincialeweg in 

Dubbeldam. Via via was er contact gelegd 

om 2 x een optreden te doen, maar de eer-

ste keer op maandag de 11e december werd 

afgelast wegens slechte weersomstandig-

heden. Ofwel, er lag zoveel sneeuw dat het 

niet interessant was om veel moeite te doen 

voor waarschijnlijk weinig publiek. Don-

derdags echter was de sneeuw grotendeels 

weg en ging het optreden wel door. 

Een paar mensen konden al vroeg in de 

avond aanwezig zijn om bij De Kooi het 

materiaal te laden in de bestelbus van An-

thony Vermeij. Daarna door naar Tuinwe-

reld.  

 
 

Glowgolf TOPP 

Kerstmuziek in Tuinwereld 
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Alle overige leden zouden daar verzamelen 

rond 19.00 uur. Het was de bedoeling om 

tussen 19.30 en 21.00 uur ergens in de 

winkel een plekje te zoeken en daar in 

blokken van 20 minuten kerstliederen ten 

gehore te brengen. De contactpersoon was 

helaas niet aanwezig en het overige perso-

neel was niet echt op de hoogte. Een lei-

dinggevende schrok van het grote aantal 

leden en zei dat het misschien een pro-

bleem zou worden om ergens een geschik-

te plek te vinden. Het liefst had hij gezien 

dat er 4 of 5 mensen iets zouden spelen, 

maar PP zou in 2 groepen van ongeveer 10 

personen spelen. Uiteindelijk konden we in 

de koffiecorner plaatsnemen, aangezien 

deze die avond niet open was. Tafels en 

stoelen werden aan de kant geschoven en 

er werd een leuk plekje gecreëerd naast de 

kerstboom. Voor deze avond hadden we 

een paar weken lang een paar kerstmedleys 

en losse kerstliederen ingestudeerd.  

 

 
 

Een aantal bekenden van PP kwam kijken 

en luisteren en dat was maar goed ook, 

want van winkelend publiek was weinig 

sprake.  

 

  
 

Ondanks dat het donderdag koopavond 

was. Toch hebben we er een leuke avond 

van gemaakt. Een ieder had eigen kleding 

aan in kerststijl. De kleuren zwart, rood en 

groen domineerden en een enkeling had 

een fleurige foute kersttrui aan. Of zelfs 

een rode kerstmuts op. Om in de sfeer te 

komen kwamen bekende nummers als 

‘Rudolph the rednose reindeer’, ‘Walking 

in a winter wonderland’, en ‘Jingle Bells’ 

voorbij. Ook enkele Christmas Carols wer-

den gespeeld.  

Rond 21.00 was het mooi geweest. Er was 

geen klant meer te bekennen in de winkel. 

Er werd snel opgeruimd door iedereen, 

naar het busje gebracht en in De Kooi weer 

uitgeladen. 

 

 

 

 

Beste Club van 50 leden 

en donateurs van Pro 

Patria 

 

Hartelijk dank  

voor uw financiële steun  
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Kees heeft jarenlang de opmaak van Profiel gedaan. Dit was zijn laatste keer. Vandaar dat we 

op zoek zijn naar iemand die handig is met Word en niet zijn/haar hand omdraait om wat met 

foto’s en plaatjes te freubelen. Het is slechts 1 keer per jaar (in Januari) dat er een beroep op 

je wordt gedaan.  

 

Wie wil dit gaan doen?  Aanmelden bij Lineke of Kees 
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2 januari Nieuwjaarsreceptie 

21 maart Ledenvergadering;  Secretaris Erwin Stam is aftredend maar heeft zich ge-

lukkig  herkiesbaar gesteld voor een 2e periode van 3 jaar. Penningmeester 

Ad d Wit gaf een toelichting op onze financiën en ondanks het jubileumjaar 

hebben we min of meer quitte gespeeld. 

 

16 april Een 8-koppig blazersensemble werkt mee aan de Paasdienst in zorgcentrum 

Dubbelmonde  

 

27 april Koningsdag; ‘s morgens de traditionele aubade bij het Parkhuis; het enige 

nieuwe dit jaar was dat waarnemend burgemeester van der Velden de vlag 

hees 

  

8 mei Om de aanschaf van een set conga’s te bekostigen wordt er een stroopwa-

felactie gehouden. 

 

16 mei Collecte Anjerfonds; 5 leden collecteren in Oudelandshoek  

20 mei Pro Patria is de gehele dag aanwezig op het immer gezellige Rommeldam. 

In de PP kraam wordt volop reclame gemaakt en we verkopen al ons oude 

trompetten. Rond het middag uur verzorgt het orkest een optreden inclusief 

enkele kinderen op de pBone 

 

26 juni TOPP Kijk- en luisteravond; Tijdens deze avond hebben de leden van 

TOPP hun voortgang laten horen aan familie en andere belangstellenden en 

worden de rapporten uitgereikt. 

 

2 september Zomer BBQ 

11 september Open repetitie. TOPP-leden  laten zien en horen waartoe ze inmiddels in 

staat zijn. Hierna 2 gezamenlijke nummers met het PP-orkest waarna het 

orkest de rest van de avond vult. Helaas lieten buitenstaanders en belang-

stellenden de Kooi links liggen 

 

Oktober De speculaaspoppen actie begint een traditie te worden. Deze keer was de 

omzet weer gestegen en konden we ruim €500 bijschrijven op onze bank-

rekening. 

 

27 november Najaarsledenvergadering met o.a. begroting 2018. De vergadering gaat ak-

koord met de voorgestelde contributieverhoging. 

 

9 december Bier- en wijnproeverij  

14 december Kerstoptreden in tuincentrum Tuinwereld 

Chronologisch overzicht activiteiten 2017 
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Meer over dit project leest u binnenkort in de krant 



Hilger Autobedrijf, Bamendaweg 48a, 3319 GS Dordrecht
Tel. 078-6145411     hilgerauto@tiscali.nl      www.hilger.nl 
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