
 

 
 
Zaterdag 15 december a.s. 
in de N.H. Kerk te Waarde 

 

Aanvang 19.30 uur 
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Zoals u misschien wel weet zijn wij als vereniging op zoek gegaan naar 

een nieuw uniform. Dit is een veelomvattend proces, vanaf de keuze van 

het soort uniform en de kleur tot aan de productie en levering. Wanneer 

het nieuwe uniform getoond gaat worden is nog een verrassing, maar om 

u alvast een kleine indruk te geven ziet u hieronder een kleine impressie 

van het uniform, een sneak preview.  

Sneak preview  
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Muziekles is ontzettend belangrijk voor een kind  

Rebus 

 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen veel profijt kunnen hebben bij het volgen van          

muziekles. Zo helpt muziek bijvoorbeeld bij het begrijpen van wiskunde– en rekenlessen, want   

muziek en wiskunde liggen –gek genoeg– in elkaars verlengde. Je kunt sneller verbanden leggen en 

verschillen zien bij het maken van sommetjes wanneer je het ritme, de beat en de tonen van elkaar 

kunt onderscheiden. Daarnaast is muziekles belangrijk voor een kind omdat het de coördinatie van 

de handen, armen en voeten, en de motoriek beter ontwikkelen. Ook leert een kind probleemoplos-

send te denken door het volgen van muziekles. Ze maken contact met andere muzikanten en leren 

hoe ze samen moeten werken en samen iets kunnen bereiken. Tot slot geeft het kinderen meer 

zelfvertrouwen. Ze moeten hetgeen dat ze geleerd hebben voordragen aan de muziekdocent waar-

door ze extra prestatiegericht zijn en bereid zijn om kritiek en advies in ontvangst te nemen. Door 

het leren hoe je feedback kunt verwerken, krijg je meer zelfvertrouwen.  

 

Eén van onze leerlingen wil jullie graag wat vertellen over haar ervaringen met het volgen van  

muziekles.  

 

Ik ben Nerena van de Velde en ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s  

zijn muziek, voetballen en turnen. Ik speel op een bugel, ik heb  

dit kleine instrument gekregen toen ik nog klein(er) was. 

Ik speel nu 2 jaar op deze bugel. Mijn moeder is lid van Vooruit  

en ik vind dat ook leuk. Het leukste aan de muziek is dat  

je leert om muziek te maken op een instrument en dat je dan  

uiteindelijk een liedje samen of alleen kunt spelen. De minst  

leuke liedjes op de les vind ik de echo-oefeningen, en de leukste  

zijn de vrolijke liedjes en duetten. De liedjes die Vooruit speelt  

en die ik ken zijn mijn favoriet, maar het is ook leuk om iets te  

leren dat je niet kent.  
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De euphonium  
Wie ben je? 

Ik ben Tona en ik mag voorzitter zijn van muziekvereniging Vooruit, de oudste 

vereniging uit Waarde. Muziek (Vooruit) is mijn “grootste” hobby. In 1967 ben ik 

begonnen op een bariton, inmiddels speel ik nu ongeveer 20 jaar op de euphonium. 

Ik geef ook, met plezier, muziekles aan enkele leerlingen van Vooruit. Ik hoop 

onder andere op deze manier de liefde voor muziek over te brengen aan de jonge 

generatie. 
 
Wat voor soort instrument is de Euphonium? 

Een euphonium is een koperen blaasinstrument met een mooie ronde klank en is 

ontstaan uit de bas-saxhoorn. De saxhoorns zijn een serie blaasinstrumenten, 

gemaakt in de fabriek van Adolphe Sax. De naam euphonium komt oorspronkelijk 

van het Griekse woord euphonos, wat “mooi klinkend” betekent.  

 

Wie in de vereniging bespeelt dit instrument? 

Jarenlang heb ik naast Nico Polderman mogen zitten, helaas kan hij op dit moment 

wegens ziekte zijn hobby niet meer uitoefenen. Toch blijf ik hopen dat het tij zal 

keren. Maar gelukkig zit ik niet alleen, Jeannery de Bat zit aan mijn rechterzijde. 

Samen kunnen we genieten als bijvoorbeeld de solo in “What a Wonderful World” 

klinkt zoals het moet klinken. 

 

Wie is een bekende Euphoniumspeler? Of wie is de meest bekende Euphonium

-speler volgens jou? 

Op deze vraag kan ik wel antwoord geven, maar hoogstwaarschijnlijk zegt dat 

niets voor 99,99% van de lezers. Graag wil ik nog iets anders zeggen: het meren-

deel van de mensen kent Vooruit van “een mars op straat”, maar dat is niet het 

grootste/mooiste doel in het leven van de vereniging. Jaarlijks werken wij met 

volle overtuiging aan onze concerten, met muziek voor jong en oud en soms de 

nodige technische ondersteuning met beelden en lichteffecten. Voor wie het nog 

niet wist: iedereen is altijd van harte welkom om te komen luisteren en kijken!! 

Wist je dat ... 

- er met de Rabo Clubkas cam-

pagne € 398,65 is opgehaald. 

- wij een sponsorbedrag van  

€ 250,00 gekregen hebben 

van Century Aluminum      

Vlissingen B.V.  

- u in het nieuwe jaar de    

mogelijkheid krijgt om de  

donateursgelden via een  

overboeking te voldoen. 

- enkele leden van onze    

vereniging een muziekles 

hebben verzorgd op basis-

school De Bornput in     

Oostdijk.  

- er op onze website prachtige 

foto’s staan van Vooruit,     

gemaakt door Ria Overbeeke 

en Marc van Haag. 

- de nieuwe buren van Jan de 

Leeuw inmiddels goed weten dat 

hij muzikant is, want dat was 

tijdens zijn tuinfeest goed te 

horen. 

- het lenteconcert met Bram 

Houg een succes was voor jong 

en oud.  



 

Muziekvereniging Vooruit 

Westhof 6 

4413 GJ  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 

 

Komende activiteiten 
 
 
 * 15 december 2018    Kerstconcert 2018  
 
 
 * 6 april 2019     Lenteconcert 2019  
 
 

 

www.muziekvereniging-vooruit.nl 

www.facebook.com/muziekverenigingvooruit 


