
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 2022 Uit het (muziek) hart 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Agenda voor de komende periode 
Wanneer Wat Wie 

10 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

14 september Extra Algemene Ledenvergadering Allen 

17 september Play-in OCV 

30 sept – 2 okt Studieweekend Fanfare 

4 november Voorspeelavond Leerlingen 

11 november Generale repetitie  Fanfare 

12 november Survento festival Fanfare 

19 november Concert met orkest Linschoten OCV 

10 december A Christmas Celebration OCV, Fanfare 

 
 

 
Praktijkexamen 
Slagwerkleerling Julian Heijstek had eerder dit jaar al het theoriegedeelte voor het A 
examen afgerond, en heeft 18 juni ook het praktijkexamen afgelegd. Met een 
prachtig resultaat: een 8,0 gemiddeld! Nogmaals van harte met dit prachtige resultat 
Julian! 
 
Peeltoernooi 
Zaterdag 25 juni is het Fanfare orkest afgereisd naar Meijel, om daar deel te nemen 
aan het Peeltoernooi. Een kleine reis, maar zeker de moeite waard: met het resultaat 
‘goed tot zeer goed’ konden Fanfareleden en dirigent voldaan terug naar 
Voorthuizen.  

 
Kids in Concert 
In de periode voor de zomervakantie hebben schoolklassen van basisscholen De 
Vlindertuin en de Van den Berghschool muziekles gekregen van de Muziekschool 
Barneveld. Woensdag 29 juni was het slotconcert van dit project in onze eigen tuin, 
waarbij het OSO, OCV en Fanfare orkest de muzikale begeleiding van de kinderen op 
zich namen. Een muzikaal feest met veel jeugdig enthousiasme en een prachtige 
manier om onze vereniging te laten zien! 

 

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


 

 Muzikids 
In eerdere nieuwsbrieven hebben jullie al kunnen lezen dat in mei het project 
‘Muzikids’ werd gestart. Doel hiervan was om kinderen in de leeftijd van zes tot 
acht jaar kennis te laten maken met muziek en onze vereniging. Vrijdag 1 juli vond 
het slotconcert plaats, waarbij de Muzikids hun ouders, broertjes, zusjes en andere 
belangstellenden hebben laten horen wat ze in de voorgaande lesweken hebben 
geleerd. Hierbij hebben we veel enthousiasme en aanstormend talent gezien! 
 
 

Her-organisatie van de muziekopleiding 
De afgelopen twee maanden hebben jullie verschillende berichten ontvangen 
rondom de her-organisatie van de opleiding binnen Muziekvereniging Crescendo. 
Een ingrijpende verandering voor onze vereniging, maar dat met volle overtuiging 
door het bestuur is genomen. Het bestuur en opleidingscoördinator kunnen dan 
ook met plezier melden dat de posities van docenten allemaal zijn ingevuld 
(leerlingen op slagwerk en koper hebben hier recent al informatie over ontvangen). 
Wij zijn een samenwerking aangegaan met drie enthousiaste docenten, die zich 
hieronder voorstellen:  
 
  

Klein koper docent Martsje Hoekstra 
Op 7 jarige leeftijd is Martsje Hoekstra begonnen met AMV-lessen op 
klokkenspel in het Friese dorp Akkrum. Na 2 jaar besloot ze verder te gaan 
op keyboard. Pas op haar 10e is zij in aanraking gekomen met trompet via 
een snuffelproject van de plaatselijke fanfare op de basisschool. Na 
jarenlang bij de fanfare te hebben gespeeld ging ze ook bij andere 
verenigingen spelen, zoals brassband Pro Rege en de Wâldsang, om 
zichzelf verder te ontwikkelen. Met bijna elke avond muziek om de oren 
werd er al snel hoofdvak trompet als studie gekozen in Rotterdam. Hier 
heeft zij lessen gevolgd van onder andere Ad van Zon, André Heuvelman 
en Bart van Lier. Naast haar studie begon zij zich langzamerhand te 
ontwikkelen als koper- en blokfluit docent. Naast dit werk speelde ze als 
freelancer bij ensembles en symfonieorkesten uit de regio. Na haar 
studietijd is ze dit werk blijven doen en is ze ook in aanraking gekomen met 
het spelen bij orkesten van defensie. Met een kleine omweg woont 
Martsje vandaag de dag in Amersfoort, geeft muzieklessen bij Excelsior 
Bunschoten en is ze in dienst bij Fanfare Korps Nationale Reserve 

 
 



 

  
Saxofoondocent Inge Mulder 
Inge Mulder (22) is saxofoniste en studeerde ‘klassiek saxofoon’ bij 
Johan van der Linden aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. 
Momenteel studeert ze master klassiek saxofoon aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij Lars Niederstrasser. Als 8-jarig 
meisje is ze begonnen bij dorpsvereniging ‘CMV Concordia 
Oldebroek’. Haar eerste saxofoonlessen kreeg ze van Inge ter Velde 
aan de muziekschool ‘Noord-West Veluwe’. In het jaar 2015/2016 
zat ze in de Jong Talentenklas bij Johan van der Linden en in 2018 is 
ze dus begonnen aan de bachelor ‘klassiek saxofoon’ aan het ArtEZ 
Conservatorium te Zwolle. 
Inge is als saxofoondocente bij meerdere verenigingen en 
muziekscholen actief geweest. Momenteel bij Grandesco Music, 
‘Excelsior Dalfsen’ en ‘Crescendo Voorthuizen’. Mulder is ook actief 
in de kamermuziek en speelde onder andere in het ‘JongNBE 
Noord’. Tijdens haar studie leerde ze de leden van het ‘Lunette 
Saxophone Quartet’ kennen en is ze als ‘altsaxofoniste’ actief in het 
kwartet. Het kwartet deelt graag de passie voor muziek op het 
podium. Het kwartet laat graag diverse muziekstijlen horen en zijn 
laatst uitgenodigd voor het ‘Palermo Classica’ festival in Sicilië. 
Tijdens haar studie volgde ze diverse masterclasses en studeerde 
ze als minor-studente directie bij Alex Schillings. Ze staat nu als 
dirigente voor het jeugdorkest van CMV Prinses Magriet in 
Staphorst en JongVLS Wezep. Naast het musiceren en doceren, uit 
Inge zich ook in andere kunstvormen. Schilderen, tekenen en 
schrijven zijn dan ook een grote hobby voor haar.  

Slagwerkdocent Peter Doest 
Als kind begint Peter al snel op van alles en nog wat te tikken. Zijn ouders 
krijgen al snel door dat dit niet zomaar op zal houden. Het duurt dan ook niet 
lang voordat Peter slagwerk mag spelen in een orkest (Crescendo). Hier kan 
hij naar harte lust muziek maken en ontwikkelt hij een sterke voorkeur voor 
drums. Na een paar jaar is Peter er achter. Hij wil beroepsmuzikant worden. 
Na de middelbare school gaat hij dan ook naar het conservatorium. Nu nog 
steeds tikt Peter op alles wat los en vast zit, het enthousiasme van het 
jongetje dat net naar de fanfare mocht is nooit weggegaan! Muziek is een 
taal die recht het hart in gaat, dat spreekt Peter heel erg aan en daarom vind 
hij het zo leuk om het muziek maken met anderen te delen!  
Peter heeft ondertussen in het binnen- en buitenland gespeeld in een 
ongelofelijke verscheidenheid aan stijlen en projecten. Hij werkte mee aan 
CD- en theaterproducties, begeleidde verschillende artiesten en is ingevallen 
voor drummers in allerlei bands. Van Zwartsluis tot Kameroen en van 3 tot 
13.000 man publiek.  
 

 



 

Uiteraard betekend de komst van bovenstaande nieuwe docenten dat wij afscheid 
hebben moeten nemen van docenten Ruben, Roos en Jochem. Zij zijn allen 
persoonlijk bedankt en hebben een presentje ontvangen voor hun bijdrage aan de 
vereniging. Daarnaast hebben we ook  - uitgebreid – afscheid genomen van 
Nyncke als dirigent van het OSO en OCV. Hiervoor was woensdag 6 juli een 
afscheidsconcert in onze tuin waarbij Nyncke nog één keer met haar orkesten kon 
stralen. Daarvoor hadden de leden van het OSO en OCV al gezellig samen 
gebarbecued, op initiatief van Nyncke.  
 

 

 
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, heeft de vereniging met ingang van het 
nieuwe muziekseizoen weer een ‘echte’ opleidingscoördinator. We zijn als bestuur 
heel blij dat Marlijn Messelink deze taak op zich wil nemen. Voor wie Marlijn nog 
niet (goed) kent: hieronder een introductie! 
 
Hallo! Ik ben Marlijn Messelink, 38 jaar oud. Gelukkig getrouwd en samen met 
Rob. Wij hebben 3 kinderen: Nieke, Simon en Christie. Nieke is ook lid bij 
Crescendo en speelt hoorn. Ik speel zelf bij de vereniging al heel wat jaren bugel. 
Naast het spelen bij Crescendo speel ik ook graag trompet/bugel in de kerk. Voor 
mij is muziek een uitlaatklep in mijn toch best wel drukke leven ;-).  
In het dagelijks leven werk ik 4 dagen in de week bij de Meerwaarde als docent 
Economie & Ondernemen en mag ik het team aansturen als teamcoördinator.  
Andere hobby’s naast muziek zijn wandelen met onze hond en gezelligheid met 
familie/vrienden. In het verleden ben ik eerder opleidingscoördinator geweest dus 
het is mijn niet vreemd. Op dit moment zijn we bezig met het opstarten en 
reorganiseren van de opleidingsstructuur en ik ben van mening dat we na de 
zomervakantie een goed seizoen gaan draaien met elkaar. Daarom kijk ik uit naar 
een mooie samenwerking met al onze leerlingen / ouders en (nieuwe) docenten. 
Voor vragen ben ik bereikbaar, app of mail gerust: 06-42157977 
/ opleiding@crescendo-voorthuizen.nl   
 
 

  

mailto:opleiding@crescendo-voorthuizen.nl


 

 

 
Tot slot… 
De zomervakantie is begonnen. Dit betekent ook vakantie voor de muzieklessen 
en orkestrepetities binnen Muziekvereniging Crescendo. Uiteraard blijft het 
bestuur beschikbaar voor vragen of opmerkingen via bestuur@crescendo-
voorthuizen.nl.  
 
Het bestuur wenst iedereen een hele prettige vakantie. Geniet, rust uit en doe 
inspiratie op zodat we in augustus/september weer met frisse energie onze 
favoriete hobby kunnen oppakken en er een fantastische tweede helft van 2022 
van kunnen maken! Voor de volledigheid vinden jullie hieronder nog een overzicht 
wanneer welke activiteiten weer starten: 
 
Muzieklessen 

- Slagwerk: dinsdag 30 augustus 
- Saxofoons: week van 29 augustus, exacte lesdag nog te bepalen 
- Klein koper: dinsdag 30 augustus 
- Zwaar koper: woensdag 31 augustus  

 
Orkestrepetities 

- OCV (let op, dit bestaat uit het huidige OSO, OCV en SWG): woensdag 31 
augustus  

- Fanfare: woensdag 24 augustus  
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