
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2022 Uit het (muziek) hart 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

 
Ondertussen ‘draait’ de vereniging alweer ruim tien weken als vanouds en zitten we 
weer in het ritme van wekelijkse repetities, lessen en thuisstudie. En dat oefening 
kunst baart was zaterdag 19 maart te horen tijdens het Lenteconcert!  
 
Tot de zomervakantie staan nog een aantal optredens op de agenda; kijk goed bij 
welke activiteiten je wordt verwacht en zet deze in je agenda! 

 
 

Agenda voor de komende periode 
Wanneer Wat Wie 

9 april Voorthuizen Straalt OSO, OCV, Fanfare 

27 april Koningsdag Ensemble 

4 mei Dodenherdenking Ensemble 

14 mei Play-Inn OSO, OCV, SWG 

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 

 
 

Voorthuizen Straalt 
Zaterdag 9 april straalt Voorthuizen en natuurlijk straalt Muziekvereniging Crescendo 
gewoon mee! Tussen 10.00 – 12.00 zullen het OSO, OCV en Fanfare orkest 
afwisselend optreden vanuit de koepel. Ook in de middag zullen er tot 17.00 
verschillende activiteiten plaatsvinden op ons terrein. Om het gat in onze begroting 
te dichten zal er een bar in de tuin worden neergezet waar bezoekers onder het 
genot van een drankje naar de optredens kunnen kijken en luisteren. Gelukkig zijn 
hier al een aantal aanmeldingen voor binnengekomen, waarvoor dank! 
Het draaiboek voor deze dag wordt zo spoedig mogelijk verstuurd.  

 
 

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


 

Lenteconcert 
Na twee jaar afwezigheid kon zaterdag 19 maart het traditionele Lenteconcert 
eindelijk wél weer doorgaan, met een prachtig concert als resultaat. Editie 2022 
was de eerste keer in Ontmoetingscentrum De Eng, maar opbouw en inrichting 
van de zaal verliepen voorspoedig. Tijdens het concert hebben het OSO, OCV, 
Slagwerkgroep en het Fanfare orkest mooie optredens gegeven met enthousiaste 
reacties van het publiek. Op naar editie 2023 van het Lenteconcert! 
 
Vanaf deze plek wil het bestuur de Fanfarecommissie bedanken voor het 
geweldige werk met de organisatie van dit concert. Bedankt FaCo!  
 

 
 

 
 
Jeugdledenvergadering 
Donderdag 24 maart heeft onze JeudCommissie (JeCo) een Jeugdledenvergadering 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft de JeCo verschillende vragen 
voorgelegd aan de aanwezige jeugdleden, zoals: welke ideeën hebben jullie voor 
concerten, wat vind je leuk aan de lessen en wat zijn je verwachtingen wanneer je 
mag doorstromen naar het Fanfare orkest? Inspiratie genoeg, want de leerlingen 
kwamen met verschillende (soms verrassende) suggesties. Bijvoorbeeld tijdens de 
Kids Afsluiting in juli kunnen enkele aangedragen ideeën al worden gerealiseerd, 
maar ook voor verder beleid en organisatie van de opleiding zullen de genoemde 
ideeën waar mogelijk worden verwerkt.  
 
Op dit moment bestaat de JeCo uit de enthousiaste Fanfareleden Mille van Steeg 
en Rië Tobori. Bij het organiseren en uitvoeren van optredens en activiteiten is het 
prettig wanneer er meer ‘handjes’ zijn. Zou je het leuk vinden om de JeCo te 
ondersteunen? Spreek Mille en Rië aan of stuur een berichtje naar 
opleiding@crescendo-voorthuizen.nl  
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