
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 2021 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

In oktober hebben jullie geen nieuwsbrief ontvangen, maar wél een enquête over de 
nieuwsbrief van de vereniging! Hierbij hebben we veel bruikbare tips en reacties  
gekregen. Een resultaat hiervan vinden jullie op pagina 3… Veel leesplezier en 
creativiteit toegewenst! 
 

Agenda voor de komende periode 
 

Wanneer Wat Wie 

2022 

28 januari Voorspeelavond Leerlingen 

15 februari Algemene Ledenvergadering Allen 

19 maart Lenteconcert Allen 

9 april Voorthuizen Straalt OSO, OCV, Fanfare 

27 april Koningsdag Ensemble 

4 mei Dodenherdenking Ensemble 

? mei Seniorenintocht Fanfare 

10 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

10 december Kerstconcert Fanfare 

 
  

Covid-19 
Helaas, helaas, de tijd van beperkende maatregelen en lockdowns wegens het 
Coronavirus liggen nog niet achter ons. Sterker nog, we zitten er middenin! Daarom 
gelden momenteel de volgende maatregelen: 

- Geen repetities van het OSO, OCV, SWG en Fanfare orkest. 
- Door de docenten zal worden geprobeerd alle muzieklessen vóór 17.00 plaats 

te laten vinden, zodat deze fysiek door kunnen gaan. Wanneer dit niet 
mogelijk is zal de muziekles online worden verzorgd. Docenten zullen hier de 
komende dagen contact over opnemen met de betreffende leerlingen.  

- Reguliere schoonmaakwerkzaamheden komen te vervallen. 
 
Als bestuur houden we alle richtlijnen en adviezen van de overheid en de KNMO 
(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) nauwlettend in de gaten zodat we snel 
kunnen schakelen wanneer de reguliere activiteiten weer kunnen worden opgestart.  

https://twitter.com/Crescendo1908
https://www.facebook.com/pages/Muziekvereniging-Crescendo-Voorthuizen/1611296592453079?fref=ts
http://instagram.com/muziekverenigingcrescendo


 

Nieuwe docenten 
Vanaf de zomer- en herfstvakantie hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het 
docenten team. Onze nieuwe saxofoondocente Roos Ashmann en koperdocent 
Jochem van Hoogdalen stellen zich graag aan jullie voor.  
 

 
Hoi! Ik ben Roos Ahsmann, 24 jaar en sinds dit seizoen de nieuwe saxofoon 
docent van TacT Muziek bij Crescendo Voorthuizen! 
Ik woon nu weer in Utrecht, na voor mijn studie aan aller conservatoria 
in Utrecht, Oslo en Groningen klassiek saxofoon te hebben gestudeerd. 
Ik ben op dit moment saxofoon docent in Voorthuizen en in de regio 
Arnhem, daarnaast speel ik in verschillende theater producties en ben ik 
accountmanager bij een muziek- en theater educatieve stichting. 
In mijn lessen staat plezier maken voorop! Aan de hand daarvan gaan we 
op zoek naar ieders eigen muzikaliteit en voorkeuren. 
Wellicht komen we elkaar in de wandelgangen eens tegen! 
Groetjes, 
Roos Ahsmann 
 
 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Jochem van Hoogdalem. Geboren en getogen in Amersfoort waar ik 
ongeveer al zo'n 28 jaar woon. 
Ik ben vroeger begonnen op de muziekschool in Amersfoort en heb via daar ook in 
alle symfonie orkesten van de school gespeeld. Daarna doorgestroomd naar het 
AJO, en daarna naar verschillende studenten orkesten. 
In die tijd heb ik ook mijn conservatorium opleiding gedaan in Amsterdam bij 
Herman Jeurrissen. Na een bachelor klassiek heb ik ook een jaar jazz gevolgd In 
Utrecht. Verder heb ik in verschillende ensembles gespeeld zoals het NBE 
(Nederlands blazers ensemble) jongNBE, blaas kwintet, Ramses zingt Shaffie en 
veel meer. 
Ik heb ontzettend veel zin om les te geven bij de club! Hopelijk zien en spreken we 
elkaar allemaal snel!  

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rabo Club Support 
In de maand oktober waren de stembussen geopend voor de Rabo Club Support 
actie. En stemmen hebben we gekregen, want onze penningmeester mocht een 
cheque met het mooie bedrag van €1.171,17 in ontvangst nemen. Dit geld zal 
worden besteed aan vernieuwing van ons instrumentarium.  
Bedankt voor jullie bijdrage! 
 
 
 

Prijsvraag 
Onlangs hebben jullie een link ontvangen naar een enquête over de Crescendo-
nieuwsbrief. Als bestuur willen we natuurlijk graag weten wat jullie van de huidige 
nieuwsbrief vinden en wat er kan worden verbeterd -  want de nieuwsbrief is voor 
ons allemaal! Eén van de suggesties was om een leukere naam te verzinnen dan 
‘nieuwsbrief’ want tja, eigenlijk is dat ook wel een beetje saai en gewoontjes. 
Weet jij een leuke naam voor de nieuwsbrief? Stuur jouw idee dan vóór 17 
december naar bestuur@crescendo-voorthuizen.nl. De inzender van de winnende 

naam krijgt de enige echte Crescendo paraplu. Laat die regen maar komen!       
 
 
 
 

Fijne Sinterklaas! 
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