
7 juni: Concert op de tent 

Net als ieder jaar zullen we weer 

een concert geven op de tent.  

We beginnen om half 8.  

 

 

22 juni: Concert bij de Stoom-

pluimen in Hoedekenskerke  

www.destoomtrein.nl  

Wij zullen spelen van 14.30-15.30 

uur.  

 

13 juli: Brouwse dag 

www.brouwsedag.nl 

Een aantal van de muzikanten van 

Vooruit gaat ieder jaar naar de 

muziek play-in van de Brouwse 

dag in Brouwershaven.  

 

25 oktober: Lampionoptocht 

 

20 december: Kerstconcert 

 

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

We repeteren nu nog in het voormalig kerkgebouw aan de Haven-

straat,  

maar we verhuizen straks naar het gloednieuwe dorpscentrum 

"Meerwaarde". 
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Vooruit 

Nieuwsbrief 
J u n i  2 0 1 3  D e e l  2  

 



Van de bestuurstafel 

P a g e  2  
D e e l  2  

Bij Vooruit kun je slagwerker 
worden of een blaasinstru-
ment bespelen. 

 

De opleiding tot slagwerker 
is in handen van Sjaak Aan-
tjes. De lessen worden aan-
geboden op de vrijdag-
avond van half 7 tot half 8. 
Een trommel kun je lenen bij 
Vooruit. 

 

De opleiding tot blazer is in 
handen van onze dirigent 
(Max Roozeboom) en Tona 

Verburg. Deze instrumenten 
zijn ook te leen bij de vere-
niging. De lestijd kan in 
overleg. 

Indien je een blaasinstru-
ment wilt bespelen dat wel 
bij een fanfare past, maar  
dat we niet hebben, dan 
kunnen we in onderling 
overleg vast tot een oplos-
sing komen. 

Voor verdere informatie 
kunt u terecht bij een van de 
bestuursleden.  

 

De jaaruitvoering die we op 

13 april 2013 hebben ge-

houden was erg geslaagd. Het 

was knus en gezellig, alle 

stoelen waren bezet. We had-

den het popkoor Dazzl te gast 

wat voor een erg gevarieerd 
programma zorgde en wat bij 

het publiek ook erg in de 

smaak viel.  
Popkoor Dazzl 

Volgend jaar 

is de jaaruit-
voering op 5 

april, volgens 

planning 

zullen we het 

concert dan houden vanuit 

het nieuwe   dorpscentrum 

“Meerwaarde”. Dit betekent 
dat er dan zeker voldoende 

stoelen zullen zijn voor 

iedereen! 

Voor een extra repetitie 

konden we niet terecht in 

het tijdelijke dorpshuis. 

Gelukkig konden we       

oefenen bij Tona op 

zolder. Het was wat krap 

maar het is uiteindelijk 

toch gelukt. En bij Tona 

geldt maar 1 regel: 

schoenen bij de deur! 

 

Muziek op zolder…  

Muzikale terugblik 



Wist je dat ….. 

P a g e  3  D e e l  2  

• één van onze bassisten 

liever naar Boer zoekt 

vrouw kijkt, dan naar onze 

dirigent! 

• we op Koninginnedag weer 

met paard en wagen door 

het dorp zijn gegaan, met 

dank aan Kees Mol. 

• dit al ongeveer 17 jaar 

geleden was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• we als muziek aanwezig 

waren bij de eerste 

steenlegging van het nieuwe 

dorpshuis? 

• Max’s dirigeerstok al snel 

versleten was, dus we hem 

een nieuwe hebben gegeven! 

• je als muzikant een hele 

goede reden moet hebben 

om niet mee te doen aan de 

optocht! Zelfs als je niet 

kunt lopen wordt er voor 

vervoer gezorgd! 

• onze 3e helft ook heel erg 

gezellig is! In plaats van 

nootjes spelen, knabbelen 

we ze dan!  

 

Binnenkort gaan we starten met Pirates of the      

Caribbean. We hebben er al veel zin in! 

Op dit moment werken we 

onder andere aan het 

muziekstuk: VIVE LA 

FRANCE! 

Dit is een muziekstuk 

waarin verschillende    

bekende Franse liedjes 

verwerkt zijn.  

 

Zoals: La Marseillaise, 

Poupée De Cire, Non, Je 

Ne Regrette Rien, Et 

Maintenant, Pour Un Flirt, 

La Vie en Rose & Les 

Champs-Elysées. U zult ze 

vast herkennen wanneer 

we u dit muziekstuk ten 

gehore zullen brengen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Op de lessenaar 

V
IV

E
 LA

 F
R
A
N
C
E
! 

• je als muzikant 

niet alleen muziek 

moet kunnen ma-

ken maar ook moet 

kunnen tekenen. 

Bij een belangrijk 

stuk waar je moet 

opletten moet je 

daar een brilletje, 

olifant of flamingo 

bij zetten. 
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