
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 2022 Uit het (muziek) hart 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

 

 
 

Agenda voor de komende periode 
Wanneer Wat Wie 

4 mei Dodenherdenking Fanfare 

14 mei Play-Inn OSO, OCV 

25 mei Seniorenintocht Fanfare 

25 juni Peeltoernooi Fanfare 

1 juli Afsluiting Muzikids Muzikids 

6 juli Slotavond OSO, OCV, SWG, Fanfare 

27 augustus Optreden OVV Fanfare 

10 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

12 november Survento festival Fanfare 

10 december Kerstconcert Fanfare 

 
 

 
 
 
 
 
Voorthuizen Straalt 
Na twee jaar kon het jaarlijkse  evenement ‘Voorthuizen Straalt’ gelukkig weer 
doorgaan op zaterdag 9 april. En gestraald heeft Voorthuizen zeker! In de ochtend 
hebben het OSO, OCV en Fanfare orkest opgetreden vanuit de koepel. In de middag 
hebben ook verschillende koren opgetreden vanuit ons gebouw.  
Om extra inkomsten te genereren was er ook een bar aanwezig; dank aan allen die 
hebben bijgedragen aan de bemanning ervan! 

 
 

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


 

Theorie examen  
Zaterdag 16 april hebben slagwerkleerlingen Lisanne en Nathanja Veenstra theorie 
examen afgelegd in Zetten. En met klinkende cijfers: Nathanja mocht een 8,0 als 
eindcijfer meenemen naar huis en Lisanne zelfs een 9,5! Als dat geen goede 
opmaat is voor de praktijkexamens later dit jaar… 
 
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur! 
 

 
 

 
Opleiding 
Afgelopen twee jaar was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om nieuwe 
projecten op te zetten ter promotie van de opleiding. Maar… 2022 biedt nieuwe 
kansen! 
Begin van de maand is Fanfarelid Evert van den Broek op bezoek geweest bij de 
Van den Berghschool, waar hij aan de kinderen van groep 5 verschillende 
instrumenten heeft laten zien en horen.  
Verder zit het bestuur samen met docenten Roos en Jochem middenin de 
voorbereiding van een nieuw project: Muzikids. Dit project is speciaal voor 
kinderen in de leeftijd van 6 – 8 jaar om kennis te maken met de verschillende 
instrumenten uit het Fanfare orkest en de eerste stappen in het maken van 
muziek. De eerste aanmeldingen zijn al binnen! 
Het project start op vrijdag 13 mei en bevat 6 lessen plus een feestelijke afsluiting 
op 1 juli. Ter promotie zijn flyers uitgedeeld op alle basisscholen in Voorthuizen, 
maar zoals jullie (wellicht) hebben gezien staat de flyer ook op onze socials. Liken 
en doorsturen maar! 
 

 
 
 
 

 


