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Rabo Clubkas Campagne 

Alle Rabobank particuliere klanten 

van 18 jaar en ouder ontvangen eind 

maart 2017 een stemkaart. Met een 

unieke code kunnen zij vervolgens 

online stemmen op 3 organisaties. 

Hoe meer stemmen een vereniging 

krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de 

Rabo Clubkas.  

Dus stem allemaal van 6 tot en met 18 april op 

Muziekvereniging Vooruit uit Waarde!!!! 



Erelid 
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In december heeft Vooruit haar 
jaarlijkse kerstconcert gehouden 
in de N.H. kerk te waarde. 

 
Op 17 januari 2017 zijn enkele leden 
van Vooruit en Concordia langs 
geweest op de basischool De Zeven-
sprong. Ook hebben wij de kinderen 
van basisschool D’n Akker uit 
Waarde een bezoekje gebracht. Alle 
kinderen hebben zeer genoten van de 
muziekles. 

 

 

 De trompet 

Muzikale terugblik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wie ben je? 

 

 

Wat voor soort instrument is de trompet? 

 

 

Wie heeft de trompet ontworpen? 

 

 

Wie in de vereniging bespeelt dit instrument?  

 

 

In welke muzieksoort hoor je de trompet vaak terug? 

 

 

Wie is de meest bekende trompet speler/speelster, volgens jou? 

 

 
 

 

Tijdens het lenteconcert in 2015 

heeft Ko Blok het speldje voor 70 

jaar lidmaatschap ontvangen. Helaas 

kan  hij wegens zijn gezondheid al 

een jaar niet meer meespelen. Kort 

geleden hebben wij hem daarom  

benoemd tot erelid. 

Wist je dat ... 

- onze voorzitster lenig blijft door het uit-

zoeken van de muziek  

- de percussiegroep steeds 

groter wordt. Er zijn nu al 4 

slagwerkers en we zijn nu uit-

gebreid met pauken. 

Dries Weber is hart aan het  

studeren om deze pauken te     

bespelen. 
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SponsorKliks 

 

Wat is sponsorKliks? 
Met SponsorKliks kunt je een financiële bijdrage leveren aan Vooruit, zonder dat het je een cent 

kost!  

Wil je Vooruit ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet 

via de SponsorKliks pagina van Vooruit (klik op het sponsorKliks logo op www.muziekvereniging-

Vooruit.nl) . Voor jou een kleine moeite, voor Vooruit zijn dat directe inkomsten. Stel je zich eens 

voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die Vooruit een 

warm hart toedragen.  

 

Hoe werkt het? 
Op de sponsorsKliks pagina van Vooruit (zie hieronder) kies je boven aan de pagina bij welke winkel je 

een bestelling wilt doen. Klik vervolgens op  

 

Je komt nu op de internet pagina van de winkel. Vervolgens doe je je bestelling zoals je gewend bent.  

Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan naar Vooruit. En nogmaals, het kost niets extra!  

 
 

Hoe werkt dat?  
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% 

van deze commissie stort sponsorkliks op de bankrekening van het sponsordoel. Of je nu recht-

streeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via Sponsorkliks.nl naar de site van Bol.com, u be-

taalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com sponsorkliks een commissie uit en profi-

teert Vooruit hier direct van!  

Voorbeeld: 
Inkt voor je printer nodig? Bij een bestelling van € 44.61 euro bij Coolblue krijgt Vooruit € 2.46. Dit 

lijkt niet veel maar stel dat we samen (en de familie, buren etc.) voor € 5000.00 per jaar bestellen 

dan krijgt Vooruit € 250.00 euro cadeau!!! Mooi meegenomen toch!!! 
 
 

http://www.muziekvereniging-Vooruit.nl
http://www.muziekvereniging-Vooruit.nl


 

 

8 april    : Lenteconcert 

27 april    :  Koningsdag in Waarde 

4 mei    : Dodenherdenking 

11 mei    :  Ophalen deelnemers aan "Wandelvierdaagse" 

Week van 14 t/m 20 mei`    : Anjerfondscollecte 

6 juli    : Zomeravondconcert Krabbendijke 

8 juli    :  Concert op kaaifeest Waarde 

Oktober     :   Najaarsconcert Krabbendijke 

16 december    : Kerstconcert 

7 april 2018    : Lenteconcert  

 

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 

 


