Beste muzikanten,
Eindelijk mogen we weer muziek maken met
elkaar! Nog steeds met maatregelen zoals het
desinfecteren van je handen, het registreren bij
binnenkomst en het afstand houden van elkaar
waar mogelijk. Maar deze maatregelen nemen
we graag voor lief, zolang we weer
gezamenlijk muziek kunnen en mogen maken.
We hebben onze muziek weer meegenomen
van het laatste niet uitgevoerde concert,
namelijk de country en western muziek. We
kunnen weer volop repeteren voor het concert
van 2022! Deze zal weer plaatsvinden in de
schuur van Klaas de Bruin op 18 en 19 maart.
Dit jaar hebben we gevraagd aan de jeugd of
ze een muziekstuk willen uitzoeken. Ze
hebben op internet gekeken en een paar leuke
stukken uitgezocht. Deze stukken hebben we
aan Aart laten zien, en hij gaat kijken wat er
haalbaar is om met elkaar te spelen.

Verjaardagen
Carien 19-08
Renee 20-08
Susanne 22-08
Cor 28-08
Lars 3-10
Annie 14-10
Remko 17-10
Robin 21-10
Ewoud 26-10
Erik 30-10
Arthur 3-11
Mirthe 7-11
Eduard 20-11

Agenda
november 21
november 21
december 21
05-02-22
18-03-22
19-03-22
23-04-22
27-04-22
mei 22
juni 22
03-07-22

Sinterklaas Gellicum
Sinterklaas Rumpt
Kerstmarkt
Klusdag
Concert Gellicum
Concert Gellicum
Bloesemtocht
Koningsdag
Optocht Gellicums Feest
Optocht Rumpts Feest
Lingegrachtfestival

De agenda is onder voorbehoud van de huidige
coronamaatregelen.
Plantjesactie
Om wat extra geld voor de vereniging te op te
halen, hebben Mariska, Janine en Susanne een
plantjesmarkt georganiseerd. Deze vond plaats
op 8 mei, buiten bij de Albertine in de kraam
van de muziek.

De verkoop startte om 9.00 en om 10.15 was
alles verkocht! Het was gelijk al erg druk en de
verkoop ging goed. Het was een groot succes!
Volgend jaar worden er meer plantjes
ingekocht. De netto opbrengst van deze actie
was €232,44.

De Voorwaarts-app
We hebben een gezamenlijke app-groep van
Voorwaarts. Hierin wordt informatie gedeeld,
houden we elkaar op de hoogte van nieuwtjes
en verspreiden we leuke en grappige plaatjes.
Zit je nog niet in deze app en wil je er graag
aan deelnemen? Stuur een mailtje naar
voorwaartsrumpt@gmail.com en we zorgen
ervoor dat je wordt toegevoegd.
Stukje van Anjo
Beste muzikanten,
Gerrit kwam enige tijd geleden weer eens
aanwaaien om even bij te praten. Tijdens dit
bezoekje vroeg hij mij om een stukje te
schrijven voor de nieuwsbrief. Ik ben al
geruime tijd niet meer op de muziek geweest,
enerzijds natuurlijk door de corona maar
anderzijds omdat ik al langdurig door ziekte
mij rustig moet houden. Omdat ik altijd open
hierover ben en positief in het leven sta vertel
ik er nu wat meer over. Eind 2019 werd ik
onderweg van mijn werk naar huis getroffen
door iets aan mijn ogen en dat was de start van
veel ziekenhuis bezoekjes. Zo heb je niets en
zo beland je in het medische circuit. Veel
ziekehuisbezoeken later heb ik een diagnose
gekregen genaamd IMNM. Het is een
spierziekte die weinig voorkomt maar ook
moeilijk vasttestellen is. Het treft voornamelijk
benen en armen waarbij je spieren worden
verzwakt (spierzwakte). Gelukkig voor mij is
nu vastgesteld dat men het door medicatie
heeft stopgezet al blijf ik wel onder
behandeling om het te bewaken. Nu is het zaak
om de resterende spieren te versterken en aan
mijn evenwicht te gaan werken. Dus ik ben
weer gaan fitnessen en heb samen met Inge
electrische fietsen gekocht om meer te gaan
touren. Nadeel van mij spierzwakte was dat ik
moeite had met fietsen maar gelukkig is zo’n
fiets een uitkomst. En weer muziek maken
natuurlijk!

Ik ben nog niet begonnen omdat IMNM een
auto- immuum ziekte is en wij nog wel heel
voorzichtig zijn. Maar het kriebelt wel hoor.
Omdat ik nog in afwachting ben van wat
onderzoeken wacht ik die even af en als ik
groen licht krijg dan ga ik het weer voorzichtig
proberen. Misschien eerst voor de pauze op
halve kracht Maar met halve kracht kun je
nog steeds heel ver komen. Gewoon de dingen
blijven doe die je kunt doen alleen wat
rustiger. Dat was voor zo’n druk baasje als ik
best wel wennen maar je raakt er aan gewend.
Ik zag dat er alweer veel muziek in
voorbereiding is dus laten we afsluiten met een
toast op een mooi concert in 2022!
Groet
Anjo
Donateursactie
In april zijn wij met een heleboel vrijwilligers
van de vereniging op pad geweest om
donateurskaarten uit te delen in de dorpen
Gellicum en Rumpt. Door middel van een QRcode konden de bewoners de kaart scannen en
geld doneren voor onze vereniging. Dit heeft
onze vereniging €1800,- opgeleverd! Dit is
zeker een actie om er in te houden. Iedereen
die geholpen heeft met deze actie: bedankt!

Sponsorkliks
Bestel jij iets online? Maak dan gebruik van
sponsorkliks! Veel online winkels, maar ook
sites als booking.com staan op sponsorkliks.
Als je via sponsorklik bestelt, gaat er
automatisch geld naar onze vereniging. Dat is
toch makkelijk geld verdienen?! De teller van
sponsorkliks staat nu op €211,10 voor onze
vereniging.

Muziekbingo
Op donderdag 15 april, hebben wij met elkaar
een muziekbingo gehouden. Er waren
verschillende categoriën waaronder: foute hits,
seventies en zomerhits. Het was een gezellige
avond met elkaar via een online omgeving. De
muziekbingo is voor herhaling vatbaar, maar
dan met elkaar in de Albertine in plaats van
een
online
omgeving!
Nieuwsbrief
Wil jij een stukje schrijven voor onze
nieuwsbrief? Graag zelfs! Wij plaatsen hem in
de nieuwsbrief. Je kan jouw stukje mailen naar
voorwaartsrumpt@gmail.com
Alles
is
welkom, heb je oude foto’s, krantenknipsels
leuke weetjes of iets anders? Stuur het op!
Repetities
De repetities van het orkest zijn weer gestart
op donderdag 2 september. Wat was het fijn
om elkaar weer te zien en weer samen te
mogen repeteren! Van tevoren zorgen we dat
de zaal is opgesteld op 1,5m afstand, en tijdens
de pauze zitten we allemaal aan een tafel en
wordt de koffie rondgebracht.

Stukje van Mees
Een nieuw seizoen staat op het punt te
beignnen; laten we hopen dat het dit keer wat
prettiger verloopt dan vorig jaar. Nou moet ik
zeggen dat we het als slagwerkgroep erg goed
gedaan hebben. In de lockdown zijn alle lessen
gewoon doorgegaan, ze waren weliswaar
allemaal digitaal maar toch. Dat is voor de
leerlingen natuurlijk niet gemakkelijk geweest
om via een scherm van mij les te krijgen, maar
dat hebben ze toch mooi overleefd! Nu is
iedereen natuurlijk helemaal verheugd dat er
een nieuw seizoen begint met fysieke lessen en
repetities. Dat mag ook wel na zo’n lange
pauze, dan krijg je vanzelf weer zin om op wat
trommels te rammen. Dit doen we niet zomaar
want ik heb wat pittige stukken achter de hand
waar ze wel even de tanden in moeten zetten,
want slagwerker ben je niet zomaar.

Berichtje van Eduard
Al jaren maak ik gebruik van Musescore, een
muzieknotatie programma dat op eenvoudige
wijze te gebruiken is. Bijvoorbeeld om een
partij die zo vaak gekopieerd is dat de
leesbaarheid te wensen over laat of een door
tijd en regen aangetast nummer uit het
marsenboekje weer goed op papier te krijgen.
Zie hier een voorbeeld van een nummer uit het
marsenboekje.

marsenboekje, dan kan ik voor een goed
leesbaar exemplaar zorgen. Neem het gerust
mee op een donderdagavond in de vorm van
een kopie. Voorwaarde is wel dat uitgezocht
kan worden hoe de muziek geschreven hoort te
zijn. Met ontbrekende noten wordt het een
raadsel dat ik niet kan oplossen.
Eduard
Stemapparaat
Wist je dat er een gratis app bestaat waarmee
jij jouw instrument kan stemmen? De app heet
Stemapparaat & Metronoom van Soundcorset.
Je kan deze gratis downloaden in de App Store
van Apple of bij Google Play.

Destijds heb ik het programma gratis
verkregen via hun site musescore.org. Deze
link wijst naar de Nederlandse site:
https://musescore.org/nl. Er is een uitgebreide
handleiding online beschikbaar, in het
Nederlands en in het Engels. Ook is er een
wereldwijd forum en daardoor is er een grote
hoeveelheid muziek beschikbaar. Naast de
bariton speel ik ook klassiek gitaar en heb zo
al veel muziek gevonden die ik leuk vind. Ook
voor de piano, sinds mijn pensioen heb ik dat
weer opgepakt en ik merk dat het niet alleen
een leuke maar ook nuttige tijdsbesteding is.
Hoe meer je met muziek bezig bent, hoe
gemakkelijker je moeilijke stukken aan kunt.
Is een stuk lastig qua ritme? Even invoeren,
metronoom aanzetten (in Musescore) en
meeblazen. Mocht iemand slecht leesbare
muziek hebben, bijvoorbeeld in het

Klusdag
Zet het in je agenda! Op zaterdag 5 februari
vindt de klusdag weer plaats. Tijdens deze dag
gaan we gezellig met elkaar attributen maken
om de zaal te versieren tijdens ons concert.

CONTACT
Bestuur
Gerrit Verbeek (Voorzitter)
voorzitter@voorwaartsrumpt.nl
+31646615454
Renee Sprong (Secretaris)
secretaris@voorwaartsrumpt.nl
+31623910453
Netty van Zoelen (Penningmeester)
penningmeester@voorwaartsrumpt.nl
+31614345860
Belinda van Veelen
Algemeen Bestuurslid
Ben Goss
Algemeen Bestuurslid
Susanne van den Hurk
Algemeen Bestuurslid
Dirigent Fanfare
Aart Versluis
Dirigent Slagwerkgroep
Mees Thijssen

Concertcommissie
Mariska van Oostrum
Margreet van Oostrum
Carien Janssen
Anjo Steen
Gerrit Verbeek
Renee Sprong

