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 De Bellringers 
De Bellringers uit Goes is een groep 

van 12 jonge mannen die 37 “handbells” 

bespelen. Ze zijn begonnen onder de 

vlag van de Zeeuwse Koorschool, en  

nadat deze werd opgeheven zijn ze 

apart verdergegaan om zich te  

ontwikkelen en te profileren. 

 

De klank is te vergelijken met een  

torenklok of carillon en het levert  

bovendien een mooi schouwspel op.  

De liederen van de Bellringers  

kunnen verschillen van kerst-,  

klassieke en wereldlijke muziek. 
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Wist je dat ... 

Op de Lessenaar 

• u deze nieuwsbrief 

krijgt omdat u dona-

teur bent, en we daar 

heel blij mee zijn! 

West Side Story 

Een sprankelende medley waarin 

3 muzikale hoogtepunten zijn 

verwerkt uit deze Amerikaanse 

musical waarvan het verhaal is 

gebaseerd op Shakespeare’s 

Romeo en Julia. In dit  

arrangement passeren Maria - 

Tonight - One Hand - One 

Heart - America en Somewhere 

de revue.  

• wij op hetzelfde  

podium hebben  

gespeeld als het orkest van 

de Koninklijke Luchtmacht.  

• we het jammer vinden dat 

we hebben moeten stoppen 

met het ophalen van  

oud papier. 

• de opbrengst van de Rabo 

ClubSupport actie het 

mooie bedrag van € 363,43 

heeft opgeleverd. 

• Sjaak een nieuw  

drumstel heeft. 

• Limagrain Nederland 

Vooruit eenmalig heeft  

gesponsord.  

• Nerena, Arne en Rozalie 

sinds kort ook mee  

mogen doen met het  

orkest. 

• we soms ook als dweil-

band optreden, zoals  

tijdens het jubileumfeest 

van SC Waarde. 

• er druk geoefend wordt 

voor het kerstconcert. 

Schoolproject 
Door een samenwerking van muziekvereniging Vooruit,  

Concordia en de Zeeuwse muziekschool is het project “Heel 

Reimerswaal Speelt” van start gegaan op basisschool “de 

Zevensprong” te Krabbendijke. Via dit project maken de 

basisschoolleerlingen uit groep 6 kennis met het bespelen 

van een muziekinstrument. Na twee theorielessen hebben 

de leerlingen inmiddels kunnen kiezen voor een  

blaasinstrument of een slagwerkinstrument. Elke dinsdag-

morgen krijgen de leerlingen nu praktijkles onder leiding 

van docenten van de muziekschool met ondersteuning van 

vrijwilligers van de verenigingen. Het project wordt op 14 

januari 2020 afgesloten met een concert op de school.  
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De Althoorn 

Terugblik 

Wie ben je? 

Ik ben Suzette Blok en ik ben 52 jaar. In het najaar van 1976 ben 

ik lid geworden. Ik heb eerst een aantal maanden muziek leren  

lezen en heb vervolgens mijn instrument gekregen, de Althoorn. 

De reden dat ik voor dit instrument gekozen heb, is omdat mijn 

vader dit ook bespeelde. Op deze manier was het gemakkelijk om 

’s avonds samen te oefenen. 

 

Wie in de vereniging bespeelt ook de Althoorn 

Helaas ben ik sinds het overlijden van mijn vader in 2017 de enige 

althoorniste. Ik heb ruim 40 jaar naast mijn vader gezeten.  

 

Wat voor instrument is de Althoorn? 

De althoorn is een nog zeer jong instrument daterend uit  

1843-1845. Het is een rechtstreekse 'afstammeling' uit de  

saxhoornfamilie. De althoorn is een koperen blaasinstrument met 

ventielen. Het staat in de Verenigde Staten bekend als ‘alto horn’, 
in Groot-Brittannië als ‘tenor horn’ en in Duitsland als ‘Althorn’. 
 

De althoorn wordt vooral gebruikt in brassbands, en in mindere 

mate in fanfares en vergelijkbare ensembles. De althoorn heeft 

van de middenstemmen in een blaasorkest de meest  

ondersteunende en verbindende rol. Regelmatig heeft de solo  

althoornspeler echter wel een heel belangrijke positie als solist.  

Afgelopen jaar hebben wij als vereniging vele leuke optredens mogen geven, zoals: 

 

 Lenteconcert met medewerking van 

Zeeuwse Sien 

 Koningsdag en Dodenherdenking 

 Ophalen wandelaars avond-4-daagse in 

Waarde 

 Concert ‘Muziekfestival 4 You’ in Goes 

 Ontvangst wandelaars avond-4-daagse in 

Krabbendijke + aansluitend een concert 

 Concert in nieuwe dependance van Ter 

Weel in Krabbendijke 

 Intocht Sinterklaas 



 

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 
 
 

Zaterdag 21 december 2019:    

Kerstconcert 2019 in N.H. Kerk te  

Waarde 

 
 

Woensdag 25 december 2019:    

Medewerking Koperensemble in  

N.H. Kerk te Waarde 

 
 

Zaterdag 4 april 2020: 

Lenteconcert  

 

Website:  www.muziekvereniging-vooruit.nl 

Facebook:  www.facebook.com/muziekverenigingvooruit 

Instagram:  muziekvereniging_vooruit 

Redactie nieuwsbrief: 

Tessa de Kunder 

Joke Schrier 

Anja Vreeke 


