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Nieuwsbrief 
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Muzikanten gezocht 
Ben je op zoek naar een leuke hobby,  

veel plezier, gezelligheid, ben jij vrij op 

de donderdagavond en heb je nog een 

beetje lucht over, breng dan eens een 

bezoekje aan onze wekelijkse repetitie in 

MeerWaarde. 

 

Lijkt het je leuker om onze  

slagwerkgroep te versterken, kom dan 

eens langs bij Tona Verburg op de  

woensdagavond om een  repetitie van 

onze drummers bij te wonen. 

 

Heb je interesse?! Kijk dan op 

www.muziekvereniging-vooruit.nl/contact 

Ben jij helemaal niet muzikaal, maar wil 

je toch graag wat betekenen voor 

Vooruit? Dat kan! We zijn nog hard op 

zoek naar vrijwilligers die ons willen 

helpen bij het ophalen van oud papier.  



P a g e  2  D e e l  7  

 

 
Muziekvereniging Vooruit heeft de afgelopen 

maanden niet stilgezeten. Zo heeft de vereniging 

meerdere concerten gegeven en bijdragen geleverd. 

  

De concerten die de vereniging heeft gegeven zijn 

het jaarconcert in MeerWaarde, een optreden 

tijdens de Kaaifeesten, op de muziektent in        

Krabbendijke en een concert in De Meiboom.  

 

Daarnaast is Vooruit met de kinderen van Waarde 

door het dorp gegaan voor Koningsdag en de lampion-

optocht, en om Sinterklaas te zoeken. Ook heeft 

Vooruit op 4 mei een bijdrage geleverd aan de 

jaarlijkse Dodenherdenking. Dit alles in samenwerking 

met Concordia uit Krabbendijke.  

 

De Bugel 

Muzikale terugblik 

Wie ben je? 

Ik ben Joke Schrier en ben op mijn 8e begonnen met muziekles bij EMM in 
Kruiningen. Tegenwoordig krijg je meteen een instrument, maar in die tijd 
moest je eerst noten leren lezen. Toen ik in Waarde kwam wonen ben ik ermee 
gestopt, maar doordat ik jaren later de gezelligheid van Vooruit leerde kennen, 
ben ik na 20 jaar weer opnieuw begonnen. Ik ben inmiddels zo’n 11 jaar lid en 
gezellig is het nog steeds! 

Wat voor soort instrument is de Bugel? 

De Bugel, ook wel Flügelhorn genoemd, is een koperblaasinstrument en maakt 
het verschil tussen een Fanfare (wel Bugels, geen Klarinetten) en een Harmonie 
(geen Bugels, wel Klarinetten). Bij een Brassband is er 1 Bugel. 

Wie heeft de Bugel ontworpen? 

De Bugel is ontworpen door Adolph Sax, die ook de Saxofoon ontwierp. De Bugel 
lijkt op een Trompet maar heeft ruimere bochten waardoor er een zachtere en 
warmere klank ontstaat. 

Wie in de vereniging bespeelt dit instrument? 

Samen met Manon, Hannie, Martijn, Matthijs en Niny vormen we de Bugelsectie. 
Gelukkig hebben we ook een aantal leerlingen op de Bugel: Nerena, Marco,    
Giovan en Matthieu doen hard hun best om ons in de toekomst te komen ver-
sterken. 

Wie is een bekende Bugelspeler? 

Voor mij is dat Kyteman. Hij is vooral bekend geworden door met zijn Hiphop- 
band het nummer Sorry te vertolken op Pinkpop en Lowlands. Een prachtig, niet 
te evenaren nummer. 
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Op de lessenaar 

Funiculi Funicula 

Funiculi Funicula is het 

meest bekendste Napoli-

taanse volkslied. Het lied 

werd geschreven in 1880 

ter gelegenheid van het 

feest van Piedigrotta. 

Last Christmas 

Last Christmas is een singel van 

het Britse popduo Wham dat in 

december 1984 is uitgebracht. 

Tegenwoordig is Last Christmas 

een echt kerstklassieker.  

Chariots of Fire 

Chariots of Fire is 

een Britse sportfilm 

uit 1981. In de film 

bereiden Britse  

atleten zich voor op 

de Olympische  

Spelen van 1924.  

Wist je dat ... 

- Onze voorzitster 

en penningmeester 

na de uitvoering 

nog graag een 

frietje nuttigen. 

- Na de repetities 

altijd een schaal 

met bitter-

garnituur wordt  

besteld voor de 

derde helft. 

- Tona Verburg een  

lintje heeft gekregen als  

erkenning voor  

persoonlijke, bijzondere 

verdiensten voor de  

samenleving.  

- Martijn Zweedijk en 

Tessa de Kunder een 

speldje hebben ontvangen 

voor hun 12,5 jarig lid-

maatschap. Tona Verburg 

heeft een speldje  

ontvangen voor haar 50 

jarig lidmaatschap. 

- Jo en Tinus door alle 

positieve reacties die 

ze ontvangen hebben, 

ons tijdens het jaar-

concert in 2018 weer 

een bezoekje willen 

brengen. 

- De vereniging twee  

Sarah’s rijker is. Anja 

Vreeke en Suzette Blok 

zijn beiden in oktober 

50 jaar geworden.  

Air Pathetique 

Air Pathetique is  

gecomponeerd door  

Ludwig van Beethoven. 

Dit is een deel van de 8e 

Sonate van Beethoven, 

geschreven in 1798 voor 

zijn vriend prins Karl 

von Lichnovsky.  
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Zaterdag 7 april 2018  :  Lenteconcert 2018 
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