
 

11 juli:  

Muziekplay-in op de  

Brouwse dag in  

Brouwershaven. 

 

11 april  

Jubileumconcert met 
medewerking van René 
Hendrickx. 

René Hendrickx is 
beroepsmatig verbond-
en aan de Marini-
erskapel der Koninklijke 
Marine in Rotterdam als 
saxophonist. Hij is    
bekend als dirigent en 
solist in de 
verre        
omtrek. 

 

 

Thema is: 
Let’s celebrate. We 
vieren      namelijk ons 
115 jarig jubileum, u 
komt toch ook? 

 

 

27 april: 

Koningsdag 

Zoals andere jaren zult u 

ons weer zien tijdens het 

oplaten van de     

balonnen en bij de 

optocht  
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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!   
Onze dirigent start begin mei weer met lessen voor nieuwe leerlingen! 

Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen tijdens activiteiten, 
bijvoorbeeld collecteren voor de Anjeractie, hand en span diensten tijdens de 
jubileumactiviteit of concerten.  
 



Van de bestuurstafel 

P a g e  2  D e e l  4  

* Sinds januari 2015 hebben 
we een aantal gastspelers uit 
Krabbendijke.  

Concordia heeft momenteel 
geen dirigent waardoor dit 
tot stand is gekomen.  

Zij zullen meedoen met het 
concert op 11 april. Hierna 
zullen we evalueren en    
bekijken of er een                
samenwerking van          
Concordia en Vooruit 
mogelijk is.  

* Onze piano is nog steeds 
te koop. Heeft u interesse 
neem dan contact op met 
één van de bestuursleden. 

Vooruit bestaat dit jaar 
115 jaar. We zijn als      
bestuur dan ook druk   

bezig met het                  
organiseren van een    
gezellige activiteit in het 
najaar. 

 

19 december 2014 was 

ons kerstconcert, onze 

gast was popkoor Dazzl. 

We kunnen terugkijken 

op een mooi  

kerstconcert. 

 

 

 

Op  12 oktober hebben we een 

gastoptreden verzorgd in de 

Maranathakerk  in Goes tijdens 

een aangepaste dienst voor          

gehandicapten.  

Het thema van de dienst was: 

“Achter de muziek aan…” We 
hebben dit erg leuk gevonden.  

 

 

Rabobank Oosterschelde heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. Jaarlijks ondersteunt 

zij veel verenigingen. Speciaal voor verenigingen en stichtingen organiseert de bank in 2015 voor het 

eerst de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 80.000,- beschikbaar.  

Ook Vooruit doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.  

Stemmen:  

Leden van Rabobank Oosterschelde mogen van donderdag 2 t/m dinsdag 14 april 2015 stemmen op hun 

favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op 

dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal 

beschikbare bedrag (€ 80.000,-) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Vooruit ontvangt het 

aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.  

Oproep:  

Natuurlijk probeert Vooruit zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed 

gebruiken voor het organiseren van activiteiten voor Waarde en omstreken en t.z.t. nieuwe uniformen.  

Ben jij lid van Rabobank Oosterschelde? Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden 

en kennissen hun stem geven aan Vooruit tijdens de stemperiode van de Rabobank Clubkas 

Campagne.  

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vind je op www.rabobank.nl/oosterschelde.  

Alvast bedankt voor je stem!   

 Rabobank Clubkas Campagne: Breng je stem uit!! 

Muzikale terugblik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Wist je dat ….. 
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… 8 weken vakantie voor onze 

dirigent niet goed is, zijn 

hersenen verweken dan. 

 

 

 

 

… sommige mensen het 
moeilijk vinden om samen te 

spelen 

“Tuus hit hoed, me nie a de 
rest der bie kom. 
  

 

…. met een aantal leden van de 
vereniging een middag op de 
Solex door de zak van Zuid-
Beveland hebben gereden.  

 

 

…  het wel eens fout gaat 

met het opruimen van de 

instrumenten. Soms komt 

het wel eens voor dat een 

instrument in een verkeerde 

koffer terecht komt. 

Zo was er eens een lid dat de 

koffer van haar vader mee 

had tijdens een optreden.  

 

… Danielle niet alleen muziek als 
hobby heeft, maar ook haar werk. Ze 
trakteert zelfs op beschuit met muisjes 
als er een veulentje geboren is.  

  

… dat onze leerlingen,   

Michelle, Mathijs en Tim 

tijdens het kerstconcert 

voor het eerst hebben 

meegespeeld met het  

orkest.  

 

 

 

 

Les Miserables: 

We spelen een aantal van de bekende liedjes uit de     

gelijknamige musical Les Miserables. 

Dit stuk stond al bij Krabbendijke op de lessenaar.  

 

 

The best of the Blues Brothers: 

Bij de Blues Brothers denken wij aan: Every-

body Needs Somebody! Wij 

spelen o.a. dit nummer op 11 

april, wilt u het publiek zijn 

wat wij nodig hebben!?! 

 

 

  Op de lessenaar 

N
ie
uw

... 

 



  
 

 

 

 Maandag 27 april 2015   :  Koningsdag  

 Maandag 4 mei 2015   :  Dodenherdenking 

 Week 23   :  Anjerfondscollecte 

 Donderdag 21 mei 2015   :  Ophalen deelnemers aan “Wandelvierdaagse”  

 Donderdag 16 juli 2015    : Concert rondom de muziektent   

 Zaterdag 11 juli 2015             :   Brouwse dag 

 Vrijdag 30 oktober 2015   : Lampionoptocht 

 Vrijdag 18 december 2015    : Kerstconcert in N.H. Kerk, Waarde 

 Zaterdag 9 april 2016   : Jaaruitvoering 2016 

 

Mogelijk zullen er nog andere optredens of activiteiten worden toegevoegd aan het 

jaarprogramma. U kunt altijd een actuele agenda vinden op de website! 

 

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 

 

 

               Jaarprogramma: 

 


