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Van de voorzitter

Ons jubileumjaar is begonnen. 100 jaar muziek maken in en
rond Veendam. Dit moment wil ik gebruiken om kort terug te blikken op
een aantal hoogtepunten waar ik zelf bij aanwezig was.
Sinds 1998 repeteren we wekelijks in ons eigen verenigingsgebouw. Zes
jaar later hebben een aantal enthousiaste muzikanten het
dweilorkest Wakker Worden! opgericht. Tien jaar geleden, in 2010,
hebben we ons 90-jarig jubileum gevierd. Toen speelde (op uitnodiging
van Voorwaarts) de Militaire JWF Kapel uit Assen in de Sorghvliethal
waar maar liefst 800 toeschouwers van hebben kunnen genieten.
Een stuk recenter is de voetbalopera Veendammer Wind waar
Voorwaarts samen met de Winkler Prins Harmonie acht keer op heeft
mogen treden. Deze samenwerking is doorgezet naar de kerstmarkt in
Veendam waar we ook samen feestelijke muziek ten hore hebben
gebracht.
Sinds december heeft Jose Toribio de muzikale leiding over ons harmonieorkest. Met hem werken we aan een mooi gevarieerd repertoire en
hebben we een gezonde basis gelegd om weer te groeien tot een toonaangevend orkest.
Helaas zitten we op het moment van schrijven midden in het Corona
virus. Hierdoor wordt het concert dat de KMKJWF op zaterdag 4 april
zou geven verplaatst naar 2021.
Gaandeweg het komende jaar staan er verschillende activiteiten op het
programma, maar het belangrijkst is eigenlijk ons eigen
jubileumconcert op 3 oktober in cultuurcentrum vanBeresteyn. Houd
vooral onze (sociale) media in de gaten voor meer nieuws rondom ons
jubileumjaar!
Een muzikale groet,

Robert van Dijk
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Veendammer Wind
Samen met de Winkler Prins Harmonie hebben we acht
keer de opera muzikaal ondersteund. Mooi om beide
orkesten samen te zien en te horen. Voorafgaand aan
dit spectakel hebben we een aantal keren geoefend met
het marcheren onder leiding van Freddy Stuiver. Best
lastig als je niet gewend bent om te lopen en te spelen. Gelukkig was het geen lange tocht om een rondje te
maken op het voetbalveldje. Omdat er een klik was tussen beide orkesten hebben we tijdens de kerstmarkt in
Veendam de krachten over beide dagen verdeeld. Een
nieuwe samenwerking volgt bij de avondvierdaagse.

Kom meespelen tijdens ons 100 jarig bestaan.

Voorwaarts heeft 30 spelende leden maar wil graag
groeien naar zeker 40 leden. Omdat we meer willen
optreden is een bezetting van 30 muzikanten echt wel
minimaal. Niet altijd kan een ieder of is er ziekte. Dit
ondervang je als meer muzikanten hetzelfde instrument bespelen waardoor er bij afwezigheid geen stem/
klank weg valt. In Veendam en omgeving zijn genoeg
muzikanten om een groot Voorwaarts neer te zetten.
Onder leiding van José Toribio gaan we dan een mooie
muzikale toekomst tegemoet.

Oldtimerrit Slochteren
Wij zijn een graag geziene gast in Slochteren. We
spelen daar tijdens de jaarlijkse lampionnenoptocht voorafgaand aan de jaarmarkt, met de intocht van Sinterklaas en ook met de Oldtimershow.
Vele auto’s parkeren na een tocht door de provincie op
het terrein van de Freijemaborg. Altijd gezellig om samen de verschillende merken te bekijken. Er wordt altijd goed voor ons gezorgd met een hapje en een drankje. Aan het eind van de middag wordt de winnaar van de
tijdrit bekend gemaakt en spelen we nog een feestelijk
nummer.

Moonlightwalk Veendam
Vrijdagavond 20 september waren we een onderdeel
van de wandeling door Veendam. Op de parkeerplaats
van de Jumbo hebben we de wandelaars toegepeeld.
We hebben een breed repertoire en op momenten
werd er daadwerkelijk meegezongen. Een goede sfeer
en goed weer maakten de avond geslaagd. Op de achtergrond Winkelcentrum Dukdalf. Inmiddels een modern centrum waarmee de buurtbewoners nog jarenlang plezier van hebben.
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Geen optreden KMK JWF
Jammer maar onvermijdelijk. Medio 2021 zullen ze alsnog komen spelen. In onze volgende editie kunnen wij
hier meer over vertellen.

Dickens Festijn Sorghvliet Veendam
Voor de derde keer speelde ons saxkwartet op uitnodiging van de Wijkverenging Sorghvliet op de kerstmarkt
bij winkelcentrum Dukdalf. Gekleed in oude lompen was
op zaterdag 7 december de sfeer van weleer terug. De
Engelse stad uit de 19e eeuw van Charles Dickens herleefde. Een rokend vuur, kraampjes met leuke spullen,
lekkere hapjes en een dronken acteur die voor grappige situaties zorgde. Ook aan de kinderen was gedacht.
Zelf marshmallows boven het vuur houden en smullen
maar. Sober maar gezellig.
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Kerst Westerschool
Kerstmuziek voor de jeugd en ouders gebracht door
ons saxkwartet. Altijd gezellig samen bij het kampvuur.
Ook een goede manier om muziek maken onder de aandacht te brengen. Wellicht dat we tijdens een ouderavond onszelf nog eens kunnen promoten. Soms is er
maar een klein duwtje nodig om kinderen (en ouders,
waarom niet?) muziek te leren maken.

Tocht om de Noord
Dit jaar was Veendam de gastgemeente voor de tocht.
Zeker een reden om erbij te zijn als Veendammer Vereniging. Op zondag 29 september hebben we niet de
sterren van de hemel gespeeld maar kwam er veel regen
naar beneden. Onder het afdakje van het gemeentehuis
konden we de wandelaars toespelen. Op de spaarzame
momenten dat het wat droog leek te zijn liepen we een
stukje mee met de soms eenzame deelnemers. Dit jaar
lukt het niet om mee te doen door andere reeds geplande activiteiten.

Vooruitblik
13-2-2020

Ensemblemaand muziekschool

Saxkwartet

23-2-2020

Carnaval Kloosterburen

Wakker Worden!

29-2-2020

Carnaval Ommelandewijk

Wakker Worden!

14-3-2020

NL doet

Harmonieorkest

4-4-2020 (((a(afgelast)
(afgelast)afgelast)

Sorghvliethal

KMK JWF-Kapel

18-4-2020

Vocale en Muzikale Dag Winsum

Wakker Worden!

27-4-2020

Koningsdag

Wakker Worden!

4-5-2020

Dodenherdenking Wildervank

Harmonieorkest

24 t/m 30 mei

Anjer Collecte

Harmonieorkest

28-5-2020

Avondvierdaagse Wildervank

Harmonieorkest

13-6-2020

Jubileum uitje

allen

19-6-2020

Avondvierdaagse Veendam

Harmonieorkest

3-10-2020

Jubileumconcert vanBeresteyn

Harmonieorkest

11-10-2020

4 Mijl Groningen

Wakker Worden!

21-11-2020

Intocht Sinterklaas Wildervank

Harmonieorkest

21-11-2020

Intocht Sinterklaas Slochteren

Wakker Worden!

19-12-2020

Kerstmarkt Veendam

Harmonieorkest

19-12-2020

Intocht Kerstman

Wakker Worden!

20-12-2020

Kerstmarkt Veendam

Harmonieorkest

Voorjaarsconcert Operettevereniging
Wat een mooi begin van ons jubileumjaar. Op vrijdag
10 januari had de Operettevereniging Veendam-Wildervank (OVW) haar jaarlijks nieuwjaarsconcert. Om
vervolgens onze medewerking te verlenen voor het
operettestuk HMS Pinafore. Bezoekers van het nieuwjaarsconcert in vanBeresteyn konden alvast proeven
wat er in maart, tijdens de uitvoering van het stuk, gaat
komen; humoristische matrozen, moordzuchtige dames
en verwende toeristen! Dat moet u zeker gaan zien in
vanBeresteyn op 13, 14 en 15 maart 2020. Na afloop
van het concert ontvingen we van Jurrie Weijer, voorzitter van OVW, nog een prachtig cadeau.

Kerstoptreden Veendam
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Dit jaar samen met de Winkler Prins Harmonie kerstnummers gespeeld tijdens de kerstmarkt. Deze keer
niet in de kleding uit de tijd van Charles Dickens maar
foute kersttruien. Weer eens wat anders. Veel publiek
dat samen met de aanwezige kraampjes zorgde voor
een gezellige sfeer.

Highlights Weekend vanBeresteyn
Op de zondag waren wij aan de beurt om de bezoekers
buiten muzikaal te onthalen. Altijd weer goed om erbij
te zijn. Met een aantal nieuwe nummers zat de sfeer
er weer in. Mooi dat Bert Kraan er elk jaar weer iets
moois van weet te maken. Binnen was het nog gezelliger (en warmer). We hebben eerder dit seizoen met
het Harmonieorkest op de donderdagavond gespeeld.
Ook een volle bak voor ons. Grappig dat een vast publiek wekelijks een gezellige avond heeft door naar muziek te luisteren. Hopelijk vindt Bert een opvolger zodat
ook voor de toekomst dit evenement in Veendam kan
blijven bestaan.
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Instrumentenmuseum Brussel

In de voorjaarsvakantie was ik weer in Brussel en heb daar het MIM bezocht. Dat is een muziekinstrumenten museum, gehuisvest in een bijzonder gebouw uit het begin van de vorige eeuw. Er
wordt een enorme collectie tentoongesteld. Op de verschillende verdiepingen worden vele soorten instrumenten getoond, zoals merkwaardige klavierinstrumenten, allerlei muziekautomaten en
exotische snaarinstrumenten.
Enkele kunstige trompetten (o.a. van glas) zijn er ook te vinden.
Een wat dacht je van een soort dubbele klarinet met twee klavieren?!
Voor ons zijn natuurlijk de bouwsels van Adolphe Sax heel interessant. Hij was, zoals je vermoedelijk wel weet een Belg en krijgt (terecht) veel aandacht. Hij bouwde en verbeterde koperblaasinstrumenten met namen als ophicleïde en andere saxhoorns.
Van deze instrumenten is wel het meest bijzondere - en in Brussel te zien - een toeter met 7 klankbekers (wel maar één mondstuk …). Als geen van de zes ventielen wordt ingedrukt is de langste
buis in gebruik en elk ventiel heeft zijn eigen buis. Zo kun je zuiverder tonen maken. Er is zelfs een
instrument met 13 bekers en 8 ventielen. Ze waren lastig te bespelen en zwaar, waardoor ze niet
verder ontwikkeld zijn.
Een nadeel van de tentoonstelling is, dat er van de instrumenten weinig uitleg en bijzonderheden
gegeven worden. Daar kan je dan wel een boek van €17 voor kopen, maar ja…. De audiotour
geeft alleen klank fragmenten.
Henk te Kolstee

Verhalen van Voorwaarts
Jan Hilgersom speelt al heel wat jaartjes bij het orkest punten die bij elkaar opgeteld het puntentotaal van de
van Voorwaarts. In deze nieuwe rubriek zal hij wat
geleverde prestatie vormen.
vertellen over gebeurtenissen die al heel lang geleden
hebben plaatsgevonden.
Afhankelijk van het totaal aantal punten behaal je dan
een prijs, bijvoorbeeld een eerste of tweede prijs. En
als het aantal punten dat het orkest heeft behaald hoog
Concours
genoeg is, promoveer je naar een afdeling hoger. Maar
Vroeger gingen we met het orkest op concours. Voor
het kan ook andersom: bij te weinig punten degradeert
degenen die nog nooit een concours hebben
het orkest. Al met al hangt er dus nogal wat van af!
meegemaakt of die niet weten wat het is, zal ik eerst
proberen uit te leggen wat het is.
Ik herinner me nog een concours in Muntendam op het
sportveld, het zal tussen 1966-1970 zijn geweest.
Een concours is een soort wedstrijd tussen
deelnemende muziekkorpsen. Afhankelijk van de
Ook zijn we omstreeks die periode op concours geweest
kwaliteit van het orkest word je ingedeeld in een
in Doetinchem. Dat was ver weg, dus we vertrokken op
afdeling. Waar ik vandaan kom (Zuid-Holland), had je de
tijd met de bus. We waren ruim op tijd in Doetinchem,
3e, 2e en 1e afdeling, ere-afdeling, afdeling
waardoor men op het idee kwam om nog even iets te
uitmuntendheid en de superieuren-afdeling.
drinken in een naburig café. Ja, want spelen op een
concours was altijd spannend, dus een borreltje tegen
Voor elke afdeling wordt een verplicht te spelen
de zenuwen kon geen kwaad. Het werden er echter
muziekstuk aangewezen en een stuk dat het korps zelf
meer dan één en ze misten hun uitwerking niet. We
mag bepalen (een zogenaamd vrij nummer). Dat vrije
speelden vrij van zenuwen frank en vrij de sterren van
nummer moet wel van het niveau van je afdeling zijn.
de hemel, dachten wij. De jury dacht er echter anders
Ieder orkest speelt dus twee nummers, die worden
over en besloot ons geen prijs toe te kennen.
beoordeeld door een jury die bestaat uit twee of drie
personen. Zij beoordelen de uitgevoerde nummers op
Wat een teleurstelling!
onder andere de opvatting, de zuiverheid (stemming)
Jan Hilgersom
en de techniek. Elk onderdeel wordt uitgedrukt in

Verhalen van Voorwaarts
Henk te Kolstee speelt net als Jan Hilgersom de besbas. Henk verteld over zijn muzikale carriere.
Toen ik een jaar of acht was stuurden mijn ouders mij naar de muziekschool in mijn toenmalige woonplaats
Winterswijk. Twee jaar algemeen vormend, met veel klappen, zingen (“grote klokken zeggen bim-bam, bim-bam,
kleine klokken ……) en do-re-mi. Ik geloof, dat ik er niet zo veel aan vond, maar ik was braaf en ging elke week.
Twee jaar later kreeg ik een accordeon, want mijn moeder speelde ook een beeje harmonika. Het was een
rib uit het lijf van mijn ouders, dat besefte ik wel en daarom (alweer braaf) oefende ik regelmatig. Andere leerlingen deden dat blijkbaar wat minder want ik schoot in het begin sneller op dan de meeste anderen.

KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER (JUBILEUMEDITIE)
DIENT UITERLIJK 31-07-2020
BIJ DE REDACTIE INGELEVERD TE ZIJN.
BIJ VOORKEUR AANLEVEREN VIA:
REDACTIE@VOORWAARTSVEENDAM.NL

Via het muziekschoolorkest kwam ik bij het jeugdorkest van de Winterswijkse Accordeon Vereniging terecht.
Ik was toen denk ik 12 en ging net naar de middelbare school. Twee jaar later gingen we met ons A en B orkest naar een concours in Rotterdam. Man, wat een reis vanuit de Achterhoek!
De Lijnbaan was uiteraard een attractie en enkele van de leden van het A-orkest waren nog maar op het nippertje op tijd voor het optreden.
Op de foto sta ik op de achterste rij, 4e van links. Voor mij zit mijn latere vrouw Jopie, maar daar waren we
ons toen nog niet van bewust…. Ik in elk geval niet.
Wij zijn lid van het orkest geweest tot we in 1974 naar Veendam verhuisden.
De WAV heeft in de 80-er jaren het landskampioenschap behaald, maar zo’n niveau is toch moeilijk vol te
houden. Onlangs zijn we nog naar het 70-jarig jubileum geweest en enkele van de “jonkies” op de foto weer
ontmoet.
Op deze foto speel ik met een trio tijdens een jaarconcert op een basaccordeon. Daar komen inderdaad flink
lage tonen uit. Onder de linkerhand zitten geen knopjes.
De muziekcultuur in Winterswijk (29.000 inwoners) staat overigens op hoog niveau. Er zijn 6 harmonie-orkesten met tussen 30 en 90 muzikanten. Om jaloers op te worden!

Lid worden van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
Om lid te worden van de muziekvereniging kunt u contact opnemen met één van de
bestuursleden.
U kunt ook op een repetitieavond komen kijken of het lidmaatschap wat voor u kan betekenen.
Aspirant-leden van het Harmonieorkest kunnen bij de Muziekschool in Veendam een
gesubsidieerde opleiding voor een muziekinstrument volgen.

Verhalen van Voorwaarts (vervolg Henk)
Mijn neef was ook “an de meziek” (zo heette dat in het dialect) en hij speelde daar ook op de bas. Natuurlijk heb ik toen wel geprobeerd geluid uit dat ding te krijgen, maar ik snapte er niet veel van. Bij de accordeon liggen de noten gewoon naast elkaar en hier kon ik wel wat drukken, maar een toonladder ???
Toen we naar Veendam verhuisden, omdat ik aan de WP benoemd was bleek dat hier geen accordeonorkest
voor ons was. Jammer, maar dan maar gewoon thuis aan de slag. Heel wat uurtjes op dat ding zitten oefenen. Ik had achteraf gezien niet zo best les gehad op de muziekschool in Winterswijk, want polyfoon spelen
op de accordeon (links èn rechts een melodie en dus twee balken tegelijk lezen) had ik nooit geleerd. Ik vond
het mooi, maar het bleef lastig.
Op de WP was in 1977 de WP Harmonie opgericht en ik ging wel naar de uitvoeringen, maar verder had
ik er niet zo veel mee. Toen Herman Dijo dirigent werd, vroeg hij geregeld aan collega’s om lid te worden.
Ik had als leraar natuurkunde uiteraard veel kontakt met Piet Horst, die amenuensis was en mede-oprichter van de WPH. Hij probeerde me er natuurlijk ook bij te krijgen en zo ben ik er aan begonnen. Dat
was rond 1987. Ik wou niet vooraan zitten en ik had al jarenlang basaccordeon gespeeld, dus dan maar
bas-tuba. Herman heeft mij uitgelegd hoe dat nou werkte met die ventielen en toen dacht ik dat ik het
mezelf wel aan kon leren. Ik had twee maanden geoefend en toen moest ik van Herman maar vast meedoen in het orkest, naast Piet Horst. Ik had immers al zo veel muzikale ervaring…. Nou, dat viel bar tegen.
Ik weet nog dat hij me vroeg een paar nootjes alleen te spelen en daar kwam helemaal niets van terecht. Dus toen maar naar Bouke op de muziekschool en na twee jaar had ik een echt Harfa B diploma.
Ergens midden van de 90er jaren kwam ik via Jan de Vries (vader van Liesbeth, die in de WPH speelde en ook
pas geleden bij Voorwaarts nog is ingevallen) bij accordeonorkest Neptunus in Delfzijl, weer op de basaccordeon. Elke week samen op en neer. Heel gezellige mensen daar en veel gespeeld in verzorgingshuizen in de hele
provincie Groningen.
Maar na tien jaar was de inspiratie wel een beetje weg en ik vond spelen in een harmonie steeds leuker worden.
Daarom ben ik gestopt met Neptunus en nadat ik getwijfeld heb over Oosterbroek ben ik toch maar naar Voorwaarts gegaan. Toen kwam Wakker Worden! er ook nog bij en daarmee is mijn muzikale honger wel gestild.
Henk te Kolstee

Dit jaar viert Meijer de Fietsspecialist zijn 100 jarig bestaan. Na een rijke historie van 100 jaar, van auto’s en bromfietsen naar fietsen en inmiddels de 4 e generatie aan het roer kan Meijer dit jaar het 100 jarig jubileum vieren.
Het bedrijf is ontstaan in Winschoten en in 2009 is de vestiging in Veendam er aan toegevoegd.
Momenteel voeren de gebroeders Meijer de vestigingen in Winschoten en Veendam, Martin Meijer
voert sinds 2009 de vestiging in Winschoten en Gert Jan Meijer leidt de vestiging in Veendam. Deze
verdeling werkt goed en de broers overleggen veel maar hebben toch ieder hun eigen plek binnen
het bedrijf. De vestiging in Winschoten wordt gevormd door twee medewerkers en de vestiging in Veendam telt
vijf medewerkers. Meijer de Fietsspecialist voert een breed assortiment qua merken en fietsen, u kunt gerust
vaststellen dat er voor bijna elke klant wel een passende fiets te vinden is. Om een aantal merken te
noemen: Gazelle, Batavus, Koga, Multicycle, Riese en Muller, Cortina en Trek. Naast de merken
fietsen heeft Meijer natuurlijk de passende accessoires in de winkel, vooral een breed assortiment
fietstassen. Dit jaar gaat Meijer de Fietsspecialist leuke cadeaus weggeven, want wie jarig is trakteert. Hou vooral
onze facebook pagina en website in de gaten voor het nieuws.
Graag zien we u een keer in de winkel in Winschoten of Veendam.
www.meijerdefietsspecialis.nl

Het volgende blad verschijnt in september 2020
Hierin blikken we terug op de activiteiten van de afgelopen periode in het kader van ons 100 jarig jubileum en
kijken we vooruit naar ons jubileumconcert dat verplaatst is naar zaterdag 9 oktober 2021.

