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Nieuwsbrief
Koninklijke Muziekvereniging
Witte van Haemstede
Uitvoering 2015
De uitvoering 2015 was een groot succes.
De uitvoerings-commissie heeft vaak bij elkaar gezeten en veel overleg
gehad over hoe we dit jaar de uitvoering zouden invullen. Als rode draad
werd gekozen voor ‘Radio De Witte’.
De muzikanten waren ‘live’ in de radio-uitzending te horen.
Vanuit de studio schakelde de dj diverse keren over naar de reporter die
tijdens het concert aanwezig was.
Die hield interviews en kondigde de
orkesten en nummers aan.
Tijdens de pauze verkochten de jeugdleden lootjes waar leuke
prijzen mee te verdienen waren.
Dit heeft de muziekvereniging weer een leuke bijdrage
opgeleverd.
De blokfluitgroep o.l.v. Bertha Boot en Janneke van der Wekken liet hun
talent horen in leuke, herkenbare muziekstukjes. De witte toekomst en
de witte talenten o.l.v. Dave Jelier lieten hun muzikaliteit horen in
nummers zoals Cyclists in Moscow, waar duidelijk het fietsen en de
claxon te horen waren. Ook Highlights from Frozen en The March of the
Animals passeerden het repertoire. De Harmonie o.l.v. Lize de Hoog
speelde onder andere Queen in
Concert, Autumn Leaves, Tribute to
Frank Sinatra en het Concerto d’Amore.
De drumband o.l.v. Ronald de Roo liet onder meer Hakuna
Matata, Cheerleader, Love you More en Bruce Springsteen in
Concert horen. Ter afsluiting werd door de drumband en
harmonie gezamenlijk het nummer The Wild Rover gespeeld.

Uitvoering Duinoord
In het Grand Café van het vernieuwde zorgcentrum Duinoord speelde de
Harmonie het repertoire van de uitvoering nogmaals op de maandag
daarna, zoals dat al jaren gebruikelijk is. De nieuwe locatie zorgde ervoor
dat we even moesten wennen, maar met een beetje passen en meten
lukte het wel. De sfeer was goed en iedereen zong ook nog voor onze
Julia, die jarig was geweest.

Colofon: Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede
P/A Burghseweg 61, 4328 LA Burgh-Haamstede
Tel. 0111-658300
IBAN rekeningnummer: RABO0357.8021.28
Registratienummer KVK: 309163

Voorzitter: Johan Vredenbregt
Secretaris: Sylvia Mol
Penningmeester: Bertha Boot- van den Berg
Bestuurslid/ Vice voorzitter: Cees-Jan Kooman
Bestuurslid: Quinten Meulblok

Nieuwsbrief 1

Januari 2016

Sinterklaas
Op 21 november kwam Sinterklaas aan in Burgh-Haamstede. Dweilband De Witte Dweil wachtte
Sinterklaas op in Burghsluis waar hij met zijn boot in de haven aankwam. Het was erg koud en vingers
waren bijna bevroren. Gelukkig konden de sinterklaasliedjes nog worden gespeeld. Eenmaal op het
dorp aangekomen werd Sinterklaas zoals gebruikelijk door de slagwerkgroep en harmonie begeleid
naar het Dorpshuis waar de sinterklaasfestiviteiten plaatsvonden.
Adventsconcert
Muzikanten van De Witte Toekomst hebben op vrijdag 11 december
gespeeld tijdens het adventsconcert in de Hervormde kerk te Haamstede.
Ook traden het Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede, Mannenkoor De
Westhoekzangers’, Gemengd koor ‘Zilt’ en gospelkoor ‘Laetare’ op. Om
18:30 uur verzamelden de leerlingen zich in
de winterkerk. Na het inspelen en het
‘stilletjes weglopen uit de kerk’ te hebben
geoefend begon om 19:30 uur het concert. Het programma van De
Witte Toekomst bestond uit diverse kerstliederen die ze hadden
ingestudeerd. Het was spannend maar ook heel erg leuk. De
leerlingen konden rekenen op zeer leuke en enthousiaste reacties.
Jeugd studie weekend
Op 11, 12 en 13 december vond het jeugd studie weekend plaats.
Het jeugd studie weekend is onderdeel van de Zeeuwse Muziek Bond. Dit muziekweekend wordt elk
jaar tijdens het tweede weekend van december georganiseerd en is bedoeld voor muzikanten in de
leeftijd van 14 tot 23 jaar die lid zijn van een Zeeuwse muziekvereniging (HaFaBra) die aangesloten is
bij de Zeeuwse Muziek Bond. Dit jaar was in het programma op zaterdag, deelname aan het project
'Carlos Sound Trip' opgenomen. Om 14.00 uur vertrokken alle deelnemers en de leiding vanuit
Domburg naar de Concertzaal in Middelburg. Hier vond de 'Carlos Sound Trip' plaats o.l.v. Carlo
Balemans. Zondagmiddag 13 december vond het slotconcert plaats in het Theater van De Parel in
Domburg. Familie, vrienden, bekenden en collega-muzikanten waren hierbij van harte welkom.
Tijdens dit concert kon het publiek horen wat de muzikanten in deze drie dagen hadden
ingestudeerd. Namens Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede deden Dave, Roxanne,
Manon en Nathalie mee.
Kerstnachtdienst
Muzikanten van de Harmonie hebben de jaarlijkse kerstnachtdienst 2015 ondersteund. Deze vond
plaats op donderdag 24 december in Grote Hervormde kerk te Haamstede. Zowel de Harmonie als
het Interkerkelijk Kerkkoor traden apart op. Ook hadden beiden een begeleidende functie tijdens
diverse gezangen en psalmen.
Zwemmen jeugdleden
Helaas hebben we als muziekvereniging dit jaar het jaarlijks zwem-uitje voor onze jeugdleden
moeten afzeggen. Dit omdat er dit jaar te weinig aanmeldingen waren. We hopen dat met de
volgende editie zich meer jeugdleden aanmelden.
Agenda
9 Januari: Kerstboomverbranding
6 Februari: Strao Burgh-Haamstede
7 Maart: Algemene Ledenvergadering 2016
19 Maart: Strao Serooskerke (S)
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