
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2022 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

 
 
Gelukkig wordt ons verenigingsgebouw weer gebruikt waarvoor het gebouwd is: om 
muziek te maken! Inmiddels zijn alle muzieklessen en orkestrepetities alweer twee 
weken in volle gang en kijken we optimistisch naar het jaar dat voor ons ligt.  
In deze nieuwsbrief praten we jullie weer bij over wat er momenteel speelt in de 
vereniging.  

 
 
 

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 

25 mei Seniorenintocht Fanfare 

25 juni Peeltoernooi Fanfare 

6 juli Slotavond OSO, OCV, SWG, Fanfare 

10 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

12 november Survento festival Fanfare 

10 december Kerstconcert Fanfare 

 
*De voorspeelavond wordt uitgesteld tot een later moment. Zodra deze datum 
bekend is zal deze in de agenda worden opgenomen.  
  

 
 
 

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


 

Hygiënemaatregelen rondom Covid-19 
Onze lessen en repetities in het gebouw kunnen alleen doorgaan wanneer we ons 
allemaal aan de hygiënemaatregelen houden. Daarom nogmaals de regels: 
- Houdt 1.5 meter afstand (ook tijdens orkestrepetities!)  
- Was regelmatig je handen 
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, wanneer je positief bent getest op Covid-19 
of wanneer een huisgenoot positief is getest op Covid-19 
- Draag in het gebouw een mondkapje, totdat je daadwerkelijk muziek gaat maken 
- Bij personen vanaf 18 jaar zal het coronatoegangsbewijs worden gecontroleerd  
- Ouders/begeleiders worden gevraagd buiten te wachten  
- Voor iedereen met een blaasinstrument: neem een doek mee om het 
condensvocht uit je instrument in op te vangen 
- Gebruik alleen je eigen spullen, leen niet van elkaar (ventielolie, potlood, etc) 
- De bar in de kantine blijft gesloten na 22:00. Consumpties mogen alleen worden 
gebruikt bij een vaste zitplaats 

 
 
Algemene Ledenvergadering 15 februari 
Het staat vast al in jullie agenda genoteerd; de jaarlijkse ledenvergadering die op 
dinsdag 15 februari wordt gehouden. Tijdens de ALV blikt het bestuur met jullie 
terug op 2021; wat is er allemaal gebeurd en hoe staan we er financieel voor? De 
ALV is ook hét moment voor het bestuur om met alle leden in gesprek te gaan 
over de staat van onze vereniging en hoe we vooruit willen. Maar ook bij uitstek 
de gelegenheid voor leden om vragen, zorgen of voorstellen bij het bestuur neer 
te leggen. Jullie aanwezigheid is dus erg belangrijk! 
Een week voor de vergadering ontvangen jullie per email alle stukken die tijdens 
de ALV zullen worden besproken. Op dat moment worden jullie ook geïnformeerd 
of de ALV online plaatsvindt of in het verenigingsgebouw, in verband met de 
huidige situatie rondom Covid-19.  

 
 

Prijsvraag 
In de nieuwsbrieven van november en december stond de oproep om een leuke 
nieuwe naam voor onze nieuwsbrief in te sturen. Hiervoor hebben wij 
verschillende ideeën ontvangen; inzenders bedankt! 
Tijdens de bestuursvergadering van 20 januari heeft het bestuur een keuze 
gemaakt. En de winnaar is… Jaap Wisse, vader van onze leerling Emma Wisse! De 
inzending van Jaap was ‘Uit het hart’. Met de toevoeging van ‘(muziek) wordt de 
naam ‘Uit het (muziek)hart’. Met deze passende woordspeling krijgt de 
nieuwsbrief een naam die refereert aan ons verenigingsgebouw, dat officieel ‘Het 
Muziekhart van Voorthuizen’ heet.  
Als winnende inzender krijgt Jaap natuurlijk binnenkort de enige echte Crescendo-
paraplu uitgereikt. I’m singing in the rain! 

 
 
 
 
 

 


