
 
 
 
Kerstconcert 2016 
 
 
Zaterdag 17 december  
N.H. kerk te Waarde 
Aanvang 20.00 uur  
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Vooruit 

Nieuwsbrief 
D e c e m b e r  2 0 1 6  D e e l  5  

 

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste muzikanten!!! 

Dus: ben je iemand die ons orkest wil komen versterken of  
ken je iemand die dat zou willen,  
LAAT HET WETEN OF KOM OP DONDERDAGAVOND LANGS!   

Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen met het ophalen van het oud 
papier. 



Van de bestuurstafel 

P a g e  2  D e e l  5  

Omdat het samen 
muziek maken met 
Concordia goed  
bevalt,  

 
 

Zowel op Waarde als op  
Krabbendijke hebben wij dit jaar 
een zomeravondconcert 
gehouden.  

 
Om het 130 jarig bestaan van  
Scheldegalm en het 150 jarig bestaan 
van het kanaal door Zuid-Beveland te 
vieren, hebben een aantal  
muziekverenigingen uit Reimerswaal  
en Wemeldinge een concert 
gehouden in Hansweert.   

 

 

 

 
 

 De alt saxofoon 

Muzikale terugblik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

hebben wij op zaterdag 
15 oktober 2016 in dorps-
huis De Meiboom een 
concert gehouden.  

Momenteel zijn we druk bezig 
om te zoeken naar een nieuw, 
passend uniform. Hiervoor 
liggen nog vele opties open.  
 
 

Wie ben je? 
Ik ben Tessa de Kunder en ik ben 19 jaar oud. Sinds 2006 sta ik ingeschreven bij de  
vereniging en bespeel  ik de alt saxofoon. Voordat ik de altsaxofoon ging bespelen, heb ik 
blokfluit gespeeld. Dit is een goede basis om saxofoon te gaan spelen. 
 
Wat voor soort instrument is de altsaxofoon? 
De alt saxofoon is een hout blaasinstrument, hoewel je dat niet zou zeggen. De hele s 
axofoon is gemaakt van koper, maar alleen in het mondstuk is een rietje bevestigd. Dit  
rietje is gemaakt van hout en vandaar een hout blaasinstrument.  
 
Wie heeft de alt saxofoon ontworpen? 
De alt saxofoon is ontworpen door Adolphe Sax. Hij heeft niet alleen de alt saxofoon  
ontworpen, maar de gehele saxofoon familie. De bekendste familieleden zijn de sopraan-
saxofoon, de tenorsaxofoon en de baritonsaxofoon.  
 
Wie in de vereniging bespeelt dit instrument?  
Naast mijzelf bespeelt Tim van Iwaarden en Dominique Nout de alt saxofoon. Met z’n  
drieën vormen wij een ijzersterk saxen-team.  
 
In welke muzieksoort hoor je de alt saxofoon vaak terug? 
Vooral in jazz muziek komt de alt saxofoon vaak voor, maar ook is de saxofoon niet vies van 
een beetje soul muziek. Misschien iets minder voor de hand liggend is de rock en funk  
muziek, waar de saxofoon ook zijn steentje aan bij draagt.  
 
Wie is de meest bekende altsaxofoonspeler/speelster, volgens jou? 
In mijn beleving is Candy Dulfer de meest bekendste altsaxofoonspeelster die er is. Ook 
zeker omdat ze Nederlandse is.  



Wist je dat …… 
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… Tona en Adrie de oud  
papier kar geheel gereno-
veerd hebben. Dit heeft niet 
alleen bloed, zweet en tranen 
gekost, maar ook liters  
koffie.  

 
… Sinterklaas dit jaar ook 
Waarde een bezoekje heeft 
gebracht en Vooruit hem met 
muziek heeft verwelkomd.  
 
 

Heal the World,  
   
 
een nummer van Michael Jackson, afkomstig uit  
het album Dangerous. Op dit nummer was  
hij het meest trots. Na het uitbrengen van dit  
nummer heeft hij de Heal the World  
Foundation opgericht.  

 

    A Christmas Collage,  
 
       een verzameling van bekende in-  
   ternationale kerstliederen. Een voor- 
   beeld hiervan is ‘Veni Emmanuel’.  
 
Abba Gold,  
 
met enkele bekende hits van Abba die  
iedereen kent.  

 
  Op de lessenaar 

N
ie
uw

... 
 ... Wij een aantal nieuwe 

leerlingen hebben die erg 
enthousiast en gemotiveerd 
zijn!  
 
... Een nieuw uniform boven 
aan ons verlanglijstje staat. 
 
... Er vorig jaar een toekom-
stig muziekantje is geboren. 
Zal het een bugel of toch een 
trommel worden?  

 
 
 

 
... Onze oud voorzitter, Jan 
Jansen, ape trots is om met 
drie generaties in Vooruit te 
spelen.   
 
... Enkele leden van Vooruit 
langs zijn geweest op de  
basisschool Bornpunt te 
Oostdijk en  de Klimroos te 
Krabbendijke. Hier hebben ze 
gastles gegeven aan de leer-
lingen.  



 

  Zaterdag 8 april 2017:       Lenteconcert 2017 

 

    

  

 

  

 

 

 

Muziekvereniging Vooruit 
p/a Noordweg 39 
4413AB Krabbendijke 
 

Bestuur: 
Tona Verburg   Voorzitter 

Manon Vreeke  Secretaris 

Adri van Espen  Penningmeester 

Suzette Blok  Notuliste 

Rianda van de Velde Algemeen bestuurslid 
Joke Schrier  Algemeen bestuurslid 

Anja Vreeke  Algemeen bestuurslid 
 

 
 

 

 
 

 

 

www.muziekvereniging-vooruit.nl 

www.facebook.com/muziekverenigingvooruit 

 

 

              Komende activiteit 

 


