
 

 

 

10 juli hopen we een zomera-

vondconcert te geven bij de 

muziektent. Als het erg slecht 

weer is zullen we een open 

repetitie houden in het dorp-

scentrum MeerWaarde.  

 

 

 

Koningsdag 26 april 
2014.  
‘s Morgens beginnen 
we de dag weer met de 
reveille.  
Ook kunt u ons weer 
zien tijdens het 
oplaten van de bal-
lonnen en de optocht.  

 

 

 

 

 

 

Dodenherdenking wordt dit 

jaar gehouden op 3 mei.  
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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 inmiddels in het gloednieuwe dorpscentrum " Meerwaarde ". 
Zoals u kunt zien op de onderstaande foto, is er nog ruimte genoeg. 



Van de bestuurstafel 
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Muziekvereniging Vooruit is 
een vereniging zonder 
winstoogmerk. We organiseren 
jaarlijks een aantal vaste  
activiteiten voor Waarde en 
omgeving, zoals Koningsdag, 
diverse concerten,  
wandelaars ophalen en de 
lampionoptocht. 

 
We willen dat deze  
activiteiten voor een ieder 
toegankelijk zijn. 
Dit maken we financieel  
mogelijk door het ophalen van 

het oud papier,  Anjercollecte 
(een deel van de opbrengst is 
voor de  
vereniging), subsidie, 
ledencontributie,  sponsoren 
en donateurs.  
 

Mede hierdoor is het  
mogelijk: 

 nieuwe muziek aan te 
schaffen  

 instrumenten te  
onderhouden en 
vervangen  

 opleidingen te  
verzorgen 

 gastoptredens te boeken 
voor concerten  

 te sparen voor onder  
andere nieuwe uniformen.  

 

 

Vrijdag 20 December 2013 
hebben we ons  
kerstconcert gegeven in 
de Nederlands  
Hervormde kerk, 
Waarde.  
Medewerking aan dit con-
cert werd verleend door 
Nova Melodica uit 
Kapelle.  
Het was een mooie avond 
met een fijn publiek. 

Ruim een jaar hebben we onze  

repetities en een uitvoering gehouden 

in het tijdelijke dorpshuis aan de  

Havenstraat.  

We hebben daar een muzikale en 

gezellige tijd gehad.  

We willen Hetty bedanken  

voor  de samenwerking  

de afgelopen jaren! 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe dorpscentrum 

MeerWaarde is er geen plaats meer 

voor onze piano.  

We hebben besloten deze te verko-

pen.  

Heeft u interesse neem dan  

 Piano te koop! 

Muzikale terugblik 



Wist je dat ….. 
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...we een uitje hebben gehad naar 

de Bowling Goes.  

… en het dan ook erg handig is dat 

ze daar stopcontacten hebben. 

.. Het erg belangrijk is voor onze 

jeugd om hun smartphone op te 

laden! 

.. allemaal tegelijk de laatste noot 

spelen best lastig is. Je weet pas als 

het de laatste ♪ is als er daarna geen 

meer komt.  

… een kerststuk  

tijdens de repetities 

soms klinkt alsof er 

denkbeeldige 

nijlpaarden voor de 

arreslee staan in 

plaats van rendieren.  

 

..  onze penningmeester 

zich een hernia heeft  

versleept tijdens de verhuizing. 

 

… TOMAHAJO, het biljartteam van 

Vooruit, 14 mei hun  

kampioenstitel gaat  

verdedigen op het Sophia  

toernooi in Krabbendijke 

 

.. ons oudste lid 80 is  
geworden en we hem een 

serenade hebben gebracht.  

 

.. we heel blij zijn met onze 
nieuwe 
berging. 

 

 

 

 

 

 

 

For your eyes only is de  

titelsong van de gelijknamige 

James Bond film uit 1981. 

 

 

 

Pop, 

Rock & Blues suite is een stuk 

bestaande uit 3 verschillende 

delen waarin vooral ritmisch veel 

van ons wordt gevraagd. 

 

  Op de lessenaar 

N
ie
uw

... 

… het voor ons weer even 

wennen is aan  de akoestiek 

in onze nieuwe oefenruimte 

in MeerWaarde. Het grote 

verschil is vooral dat we nu 

veel harder moeten blazen. 

 

 

 

.. onze drummer 

soms gevraagd 

wordt te spelen als 

Animal van de 

Muppets.  

 



  

 

 

 Zaterdag 26 april 2014   :  Koningsdag  

 Zaterdag 3 mei 2014   :  Dodenherdenking 

 Week 20   :  Anjerfondscollecte 

 Donderdag 15 mei 2014   :  Ophalen deelnemers aan “Wandelvierdaagse”  

 Zaterdag 5 juli 2014   : BBQ leden muziek 

 Donderdag 10 juli 2014    : Concert rondom de muziektent             

 Oktober 2014   : Uitwisselingsconcert met Hoedekenskerke   

 Zaterdag 18 oktober 2014   : Concert in Ter Weel, Krabbendijke 

 Vrijdag 31 oktober 2014    : Lampionoptocht 

 Vrijdag 19 december 2014    : Kerstconcert in N.H. Kerk, Waarde 

 Vrijdag 27 februari 2015    : Ledenvergadering 

 Zaterdag 11 april 2015   : Jaaruitvoering 2015 

 

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 
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