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Op dit moment zitten we volop in de voorbereiding voor het concert 
in samenwerking met Micheline van Hautem op zondag 17 februari in 
Theater van Beresteyn. Een grote, maar welkome, uitdaging: pas op de 
middag voorafgaand aan het concert repeteren we de te spelen muziek 
samen. 

Het is u vast niet ontgaan dat er gewerkt wordt aan een voetbalopera 
genaamd ‘Veendammer Wind‘. Voetbal en Veendam zijn nu nog steeds 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden, net zoals Veendam en 
Muziekvereniging Voorwaarts Veendam. De vereniging is dan ook 
ontzettend trots om mee te werken aan een invulling van het 
programma rondom de opera.

Naast het concert Brel & Brass in februari 2019 en de voetbalopera in 
juni 2019, begeleidt het harmonieorkest muzikanten tijdens de 
jaarlijkse ensembleweken van de muziekschool in Veendam. Jonge 
muzikanten zijn de toekomst en wij werken graag mee aan deze 
toekomst.

Tot slot zullen we in mei, mits het goed weer is, een informeel optreden 
in het centrum van Veendam verzorgen. Dit optreden wordt 
afgewisseld met andere muzikale gezelschappen. Wie dit zijn? Hou 
onze sociale media in de gaten!

Kortom; er staan genoeg spannende en muzikalen punten op onze 
agenda voor 2019. We zien u graag terug tijdens een of meerdere 
muzikale activiteiten! 
 
Een muzikale groet,

 

Van de voorzitter

Robert van Dijk

REPETITIETIJDEN
Harmonieorkest:  dinsdag 19:15 uur - 21:30 uur
Wakker Worden!: geen vaste repetitie dagen / tijden

CONTRIBUTIE
Jeugdleden (tot 18 jaar):  € 27,50 per kwartaal
Volwassen leden:   € 37,50 per kwartaal

WEBSITES
Gehele vereniging:  www.voorwaartsveendam.nl
Wakker Worden!: www.wakker-worden.nl

VERHUUR GEBOUW
Voor meer informatie: www.voorwaartsveendam.nl

COLOFON
Eindredactie	 	
Emma Ketelaar
redactie@voorwaartsveendam.nl

Foto voorpagina
Emma Ketelaar

Advertenties	 	
adverteerders@voorwaartsveendam.nl



Afgelopen periode
05-08-2018
15-07-2018

02-09-2018
30-09-2018
02-10-2018
14-10-2018
17-11-2018
24-11-2018
24-11-2018

NK Hazewindhonden Oude Pekela

Jubileum Tennisclub Wildervank

Oldtimertocht Slochteren

7KM van Martenshoek

Lampionnenoptocht Slochteren

4 Mijl van Groningen

Intocht Sinterklaas Haren

Intocht Sinterklaas Slochteren

Intocht Sinterklaas Wildervank

Wakker Worden!
Wakker Worden!

Wakker Worden!
Wakker Worden!
Wakker Worden!
Wakker Worden!
Wakker Worden!
Wakker Worden!
Harmonieorkest

22-12-2018
23-12-2018
17-02-2019
06-2019

Brel & Brass van Beresteyn Veendam

Kerstoptreden Centrum Veendam

Aankomst Kerstman Veendam

Opera Veendammer Wind
Harmonieorkest
Harmonieorkest
Wakker Worden!

Harmonieorkest

Vooruitblik



7KM van Martenshoek

4 mijl van Groningen

Intocht Sinterklaas Wildervank

Zondag 30 september was Wakker Worden! te gast bij 
de 7km van Martenshoek. Het dweilorkest stond langs 
het parcours om het publiek te vermaken, maar natuur-
lijk ook om de hardlopers een zetje in de rug te geven. 
Dit optreden was tevens de vuurdoop voor vier nieuwe 
leden van het dweilorkest. Wij wensen Esther, Ruben, 
Henk en Frans veel plezier bij dweilorkest Wakker 
Worden! 

Van de ene marathon naar de andere. Op zondag 14 
oktober mocht Wakker Worden! tijdens de 4 Mijl van 
Groningen langs de route staan om de renners en het 
publiek muzikaal te vermaken. Deze keer stond het 
orkest halverwege de parcours bij Helpman. Het weer 
werkte fantastisch mee en de toeschouwers waren dan 
ook in een opperbeste stemming.

Precies een week na zijn aankomst in Zaanstad kwam de 
Sint dan ook in Wildervank. Pakjesboot 12 pastte niet in 
het kanaal, dus moest de Sint het doen met een 
kleinere boot. Voorwaarts mocht samen met de Sint op 
de boot om zo de intocht muzikaal te begeleiden. 
Eenmaal aangekomen bij de Coop in Wildervank mocht 
het harmonieorkest afscheid nemen van de Sint; hij had 
immers nog een drukke nacht voor de boeg!

Foto door Stef Steneker/Groninger Gezinsbode

Foto’s door Emma Ketelaar



Emmer en Dweilfestival Emmen

Op zaterdag 27 mei organiseerde dweilorkest Dinges uit 
Emmen het Emmer en Dweilfestival. Het dweilorkest 
bestaat dit jaar 10 jaar en dit moest natuurlijk gevierd 
worden. Ons eigen dweilorkest Wakker Worden! was 
van de partij en heeft op vier verschillende podia hun 
repertoire ten gehore gebracht. 

Naast Wakker Worden! en Dinges waren er nog 15 
andere dweilorkesten die deze dag meestreden om de 
drie verschillende dweilbokalen. Deze dag draaide 
namelijk niet alleen om muzikale lol, maar er zat ook 
een wedstrijdelement in: de drie beste orkesten kregen 
een prijs. 

Foto’s door Emma Ketelaar

Dit was tevens het allereerste dweilorkestenfestival 
waar Wakker Worden! aan mee deed en dus moest het 
repertoire vooraf voldoende gerepeteerd worden. Het 
orkest moest niet alleen goed klinken, maar ook echt 
een show neerzetten. Dit werd gedaan door middel van 
een ingestudeerde choreografie.

Wakker Worden! deed niet mee voor de punten, maar 
om het jubileumfeestje samen met Dinges te vieren. 
Des te verrassender was het dat het orkest aan het 
einde van de dag beloond werd met een 8e plek. 

Op de derde plek eindigde het Flater Pretorkest uit 
Ommen, op de tweede plek Evenementenband 103db 
Zwolle en een welverdiende eerste plek was voor Le 
Bombardon uit Zwolle.



HIER HAD 

UW 
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Intocht Avondvierdaagse Wildervank

Een langgekoesterde wens van het bestuur van 
muziekvereniging Voorwaarts Veendam was dat het 
harmonieorkest weer ging marcheren. Diverse malen 
was er door verschillende organisaties van 
avondvierdaagsen in de omgeving al gepolst of 
Voorwaarts mee wilde doen als marcherend korps. Tot 
afgelopen voorjaar moest het bestuur telkens nee ver-
kopen, maar op 31 mei j.l. marcheerde Voorwaarts dan 
eindelijk mee tijdens de intocht van Wildervank.

Na het horen van deze plannen was ik direct 
enthousiast. In 1992 heb ik namelijk bij de Johan Willem 
Frisokapel het examen van tambour-maître behaald en 
ben in deze functie nog steeds betrokken bij 
muziekvereniging Woudklank uit Zuidwolde (Dr). Het 
was dus een leuke uitdaging om Voorwaarts weer te 
laten marcheren. 

Allereerst moesten er (moderne) marsen 
uitgezocht en gerepeteerd worden. De mars instructies 
moesten worden gemaakt, en niet te vergeten het 
marcheren moest worden geoefend. 

Spelen en marcheren is niet eenvoudig: Je moet niet 
alleen de juiste noten spelen en lezen van een 
bewegend marsboekje, maar ook opletten dat je met je 

Foto’s door Ineke Ketelaar

Door Freddy Stuiver (trompettist en tambour-maître)

linkerbeen begint en in de maat blijft lopen. Daarnaast 
moet je ook nog eens ervoor zorgen dat je niet tegen je 
voorganger opbotst bij het halt houden. Ook moet je de 
tambour-maître in de gaten houden om te zien wat de 
volgende actie is. 

Vlak voor het optreden bij de avondvierdaagse in 
Wildervank werden er enige zorgen geuit, maar deze 
zorgen bleken achteraf niet gegrond; er werd een 
geweldig eerste optreden neergezet en iedereen was 
dolenthousiast. 

Een mooie reden op dit volgend jaar te herhalen!





Oliebollenactie 2018
Aan het einde van het jaar organiseren we in 
samenwerking met bakkerij Brans & Westers uit 
Nieuwe Pekela wederom een oliebollenactie. Net als 
vorig jaar delen we aan alle leden van Voorwaarts een 
lijst uit waarop de bestellingen kunnen worden 
ingevuld. Naast oliebollen verkopen we ook berliner 
bollen, appelbeignets en kwarkini’s. Een kwarkini is een
gesuikerde en met verse kwark bereide oliebol. 
Iedereen zou deze eens geproefd moeten hebben! 
We hopen dat iedereen zoveel mogelijk bestellingen 
doorgeeft. Diegene met de hoogste opbrengst ontvangt 
weer een leuke verrassing! 

Bestellijsten	dienen	uiterlijk	29	december	18:00	te	zijn	
ingeleverd.	Op	 31	 december	 kunnen	 de	 bestellingen	
tussen	10:00-12:00	worden	opgehaald	uit	ons	
verenigingsgebouw.

Vakantie
Ook voorzitters hebben vakantie nodig. Robert van Dijk 
vertelt over de vakantie van hem en zijn gezin tijdens de
zomervakantie van 2018.

Nooit eerder zijn we twee keer naar dezelfde camping 
geweest, maar terugkeren naar een prachtige plek. wie 
wil dat nou niet? 

De camping waar we onze vakantie vertoefden heet La 
Bastide en Ardèche en ligt naast het stadje Sampzon. 
Een plaats die bekend staat om de vele campings die 
aan de Ardèche liggen. 

Niet alleen is de prachtige rivier (zie foto) te 
bewonderen, maar ook ben je in de buurt van 
toeristische stadjes waar je de dag kan doorbrengen. 
Wilt u liever meer van de plaatselijke cultuur genieten? 
Dat kan ook; in de omgeving zijn er ook een handvol 
pittoreske dorpjes het verkennen waard. 

Meer toe aan een rustig dagje? Neem dan een 
opgeblazen donut mee en dobber hier een tijd mee op 
de grotendeels ondiepe rivier en laat je meedrijven met 
de stroom.
 

Stil zitten in deze wonderschone omgeving hoeft niet. Je 
kunt er een grot bezichten, een quad berijden en 
natuurlijk kanovaren. Voor de nachtuilen onder ons is 
dit de perfecte plek om de sterren in al hun helderheid 
te bezichtigen. 

Zwemmen onder de Pont d‘Arc door is een 
onbeschrijfelijk (gelukkig) gevoel. Waaghalzen springen 
hier van de rotsen voor extra spanning. Als je Frankrijk 
op zijn mooist wilt zien, is dit gebied een aanrader.  

Wij kunnen er weer een jaar tegen aan.



Inzameling oud papier stopt
Vanaf 2019 zal de vereniging geen oud papier meer 
inzamelen. In het verleden heeft de vereniging een oude 
zeecontainer cadeau gekregen. Hier hebben we 
jarenlang papier in kunnen verzamelen. De container 
werd 1 à 2 keer per jaar door Virol opgehaald en 
geleegd.

Helaas is de container afgeschreven en aan 
vervanging toe. De kosten voor een nieuwe container of 
een andere vorm van inzameling, wegen niet op 
tegen de opbrengst. Als vereniging mogen wij niet 
huis-aan-huis papier inzamelen, zoals sommige scholen 
dat doen. De gemeente verleent hiervoor geen 
vergunning. 

Sinds het bestaan van ons vorige verenigingsgebouw 
aan de Steenstraat in Veendam, zamelde de vereniging 
oud papier in. Dit werd in een apart houten hok naast 
het gebouw gedaan. Het inzamelen is destijds een tijdje 
gestopt omdat baldadige jeugd het papierhok in brand 
had gestoken.

Met het nieuwe gebouw aan de Schippersstraat, begon 
het inzamelen van papier ook weer. Helaas waren de 
opbrengsten van oud papier in die tijd zo laag, dat de 
gemeente een speciale regeling had waarbij de 
vereniging gecompenseerd werd voor de lage oud 
papier prijs.

Nu, na al die jaren komt er definitief een eind aan het 
inzamelen van oud papier. We zullen de inkomsten die 
we gaan missen, nu op een andere manier moeten 
goedmaken, bijvoorbeeld met extra optredens of acties.

Heeft u een leuk idee voor een actie of optreden waar 
we de verloren inkomsten mee kunnen aanvulllen, neem 
dan contact met ons. Leuke ideeën zijn welkom! 



Het draaiend houden van een vereniging als de onze, brengt redelijk hoge kosten met zich mee. Hierbij valt te 
denken aan de huur van de repetitieruimte, de kosten voor de leiding en de aanschaf van nieuwe instrumenten, 
kleding en bladmuziek.

Daarom betalen de leden contributie, maar daarmee alleen redden we het niet. We zijn daarom de gemeente zeer 
dankbaar voor de jaarlijkse cultuursubsidie. Maar dat is uiteindelijk slechts een druppel op de gloeiende plaat. We 
zijn dan ook erg blij met het succes van Dweilorkest Wakker Worden!. Het dweilorkest treedt meer dan 10x per 
jaar op en met de opbrengst van deze optredens, weten we de vereniging draaiende te houden.

Naast alle hierboven genoemde inkomsten, hebben we ook inkomsten uit dit verenigingsblad en donateurs; onze 
dank hiervoor! 

De groep donateurs die we nu hebben, zouden we graag willen uitbreiden. Waardeert u de activiteiten van onze 
vereniging? Dan hopen wij dat u wilt overwegen om donateur te worden van onze vereniging!

U kunt heel eenvoudig donateur worden: vul de donateurskaart in en stuur deze op naar:

Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
Schippersstraat 30
9641 HV Veendam

Ook kunt u uw gegevens mailen naar: donateurs@voorwaartsveendam.nl

U zult dan een welkomstbrief ontvangen met daarin het bankrekeningnummer van de vereniging waarop u uw do-
natie over kunt maken. Indien u donateur wordt voor minimaal € 25,00 per jaar tot wederopzegging, dan ontvangt 
u 2x per jaar ons verenigingsblad en korting op ons jaarlijkse Voorjaarsconcert. 

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als onze nieuwe donateur. Bij voorbaat dank!

Namens de vereniging,

Erwin Kuiper
Penningmeester 

Donateur worden van 
Muziekvereniging Voorwaarts Veendam

KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER (JUNI 2019)
DIENT UITERLIJK 30-05-2019

BIJ	DE	REDACTIE	INGELEVERD	TE	ZIJN.
BIJ	VOORKEUR	AANLEVEREN	VIA:

REDACTIE@VOORWAARTSVEENDAM.NL



Donateurskaart
Naam:

Adres:	

Postcode:	 	 	 	 	 Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Mijn	jaarlijkse	donatie	bedraagt	 	 euro	(min.	€25,-)
        Vul	de	donateurskaart	op	en	stuur	deze	naar:
        Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
        Schippersstraat 30
Handtekening:	 	 	 	 	 	 9641 HV Veendam      
        
	 	 	 	 	 	 	 	 Of	per	mail	(met	handtekening)	naar:
        info@voorwaartsveendam.nl

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.

Lid worden van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam



Wemeliena’s recept
De Ultieme Citroencake

Ingrediënten voor 4 broodjes:
• 170 g boter
• 100 g shortening, bijvoorbeeld Crisco 
(verkrijgbaar in de supermarkt bv Jumbo)
• 500 g fijne kristalsuiker 
• 5 ml citroen-extract 
• 3 citroenen 
• 80 ml koolzaad olie 
• 40 g eidooier (2 stuks) 
• 250 g ei (5 stuks) 
• 330 g patentbloem 
• 45 g aardappelzetmeel 
• 5 g bakpoeder 
• 5 g zout 
• 60 ml karnemelk 
• 125 ml slagroom

N.B. Zorg er voor dat alle ingrediënten op 
kamertemperatuur zijn (20 graden)

Benodigdheden:
• Een staande mixer
• Tulbandvorm van 2,5 liter

Bereiding:
Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Stap 2: Vet een tulband van 2,8 liter in met boter en 
bestuif met bloem. 
Stap 3: Mix de boter samen met de shortening zacht en 
luchtig in ± 3 min. Voeg de suiker toe en blijf mixen tot 
een luchtige lichtgele romige massa ontstaat. Dit duurt 
circa 5 min. 
Stap 4: Rasp de schil van de citroenen en pers er één uit. 
Voeg de olie, citroenextract, schil en sap toe. 
Stap 5: Verlaag de snelheid van de mixer en voeg de 
dooiers toe. Daarna 1 voor 1 de eieren. 
Stap 6: Mix de bloem, aardappelzetmeel, bakpoeder en 
zout 30 seconden in een kom. 
Stap 7: Mix op de zachtste stand 1/3 van het 
bloemmengsel door het eier-botermengsel. Voeg 
vervolgens afwisselend de rest van de bloem en de 
karnemelk toe. 
Stap 8: Sla de slagroom lobbig en meng door het beslag. 
Stap 9: Doe het beslag in de vorm en sla de vorm een 
paar keer flink op het aanrecht om lucht te laten 
ontsnappen. Strijk glad met een spatel. 
Stap 10: Bak de cake in circa 1 uur gaar rechtstreeks op 
de steen. Controleer de gaarheid met een satéprikker of 
ongekookte spaghetti sliert. Als de prikker schoon uit het 
midden van de cake komt is ie goed. Laat 15 min. in de 
vorm afkoelen en los op een grote schaal.

TIP: Door de ultieme citroencake in de vorm af te laten 
koelen blijft hij smeuïger!



Prijspuzzel

Het volgende blad verschijnt in juni 2019

Hierin blikken we terug op de drukke decembermaand en het Brel & Brass optreden in februari. Daarnaast kijken 
we alvast vooruit op ons jubileumjaar in 2020!

T R E C N O C E R Z M 
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U S E O A N E K K E B 

W G R N C H F A G O T 
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BAS
BEKKEN
CODA
CONCERT
DIRIGENT
DRUM
FAGOT
FLUIT
GEBOUW
GELUID
HERHALING

HOBO
MARS
MUZIEK
PIANO
SAX
STANDER
TEMPO
TROMBONE
TROMPET
VOORWAARTS

De woorden kunnen horizontaal, 
verticaal, diagonaal en ook 
achterstevoren geplaatst zijn.

Puzzel klaar? De overgebleven letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing voor 31 december 2018 naar 
info@voorwaartsveendam.nl. Vermeld bij uw inzending uw naam, emailadres en eventueel uw 
telefoonnummer. 

Uit alle goede inzendingen verloten wij een	cadeaubon	van	de	Echte	Bakker,	Wim	Zijlema	in	Veendam. De 
trekking vindt plaats op dinsdag 8 januari om 19.15u in ons verenigingsgebouw (Schippersstraat 30, Veendam). 
De winnaar wordt persoonlijk door ons benaderd.




