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NIEUWS VAN DE JEUGD 
 
 

Beste muzikanten, 
Vol verwachting klopt ons hart. Nee, niet alleen die van de kinderen, maar plots zijn alle volwassenen 
weer kind. Stiekem zijn we best een beetje teleurgesteld, wanneer ons huis wordt overgeslagen of op 
het moment dat de bezorgdienst van de Sint vertraging heeft en het een sinter-kerstcadeau gaat 
worden. Om alle ouders even te verlossen van de drukke en zenuwachtige kinderen, hebben wij voor 
de leden van de OKB en de OYB een gezellige sinter-kerstmiddag georganiseerd. Vanmiddag staat in 
teken van pepernoten, ranja, cadeautjes, spelletjes en heel veel gezelligheid. Nieuwsgierig wat wij 
nog meer op het programma hebben? Je leest het in deze nieuwsbrief! 
 
Kleintje Kerst 
Terwijl wij nog in volle Sinterklaasverwachting zijn, spotten we fietsend in de donkere dagen al 
diverse kerstbomen en kerstversiering. Bij de OKB en de OYB staat sinds de herfstvakantie ook 
alweer de kerstmuziek op de standaard. Net als de afgelopen jaren zullen we ook dit jaar weer een 
kerstconcert geven. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 17 december om 19.30 uur in het LTC-
gebouw. De toegangsprijs is 2 euro per persoon. Het concert zal afgesloten worden met een hapje en 
drankje. Via deze weg willen we laten weten dat we het super tof zouden vinden, wanneer jullie ook 
aanwezig zijn.  
 
Kerstnachtdienst 
Kerstnacht, zaterdagavond 24 december, gaan we met de OYB-leden de Kerstnachtdienst begeleiden 
in PKN de Bron. De dienst begint om 21.00 uur. Wil je de Kerst goed inluiden? Dan zien we jullie 
graag tijdens deze dienst. 
 
Oranje’s voorspeelmiddag 
Op zaterdag 4 februari wordt er een voorspeelmiddag/-avond gehouden voor jong en oud. De 
jeugdleden gaan samen met hun docent een stuk instuderen om ten gehore te brengen. Het zou leuk 
zijn wanneer jullie ook mee gaan doen. Dit mag alleen, maar je mag ook gerust met een ander wat 
laten horen. Lijkt het je leuk om een stuk te doen met een jeugdlid, een piano of heb je een ander 
super tof idee? Veel is mogelijk! Denk er vast over na, op een later moment komt er nog een officiële 
uitnodiging met de mogelijkheid tot opgave.  
 
Muziekopleiding 
Twee jongens hebben zich aangemeld om direct te starten met de muziekopleiding. Er is besloten 
dat zij gelijk mogen starten op een instrument; het is een altsaxofoon en bugel geworden. Donderdag 
3 november jl. is er een kennismakingsavond geweest, waarbij de docenten aanwezig waren om over 
hun instrument te vertellen. Zo kon er kennis gemaakt werden met diverse instrumenten, konden 
deze geprobeerd worden en werd er advies gegeven over welk instrument het beste aansluit bij welk 
kind. Naast twee nieuwe leerlingen, zijn er ook al leerlingen een stap verder. Zes leerlingen gaan 
binnenkort starten met hun theorielessen om vervolgens door te gaan voor een diploma. 
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Jeugdcommissie 
Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit vijf personen. Ter kennisgeving nog even in grote 
lijnen de taakverdeling binnen de commissie: 
 

Anna-Rixt Meekma 
Coördinator jeugdzaken; verantwoordelijk voor 
de jeugd vanuit het bestuur. 

0655 58 02 40 

Henriëtte Lok 
Administratieve werkzaamheden; verzenden en 
beantwoorden van de e-mails en contact met 
de ouders. 

0620 985 634 

Mark-Jan Veenstra 
Opleidingscoördinator; inhoudelijk en 
organisatorisch verantwoordelijk voor 
opleiding, examens en contacten met docenten. 

0615 552 143 

Merel van der Pol 
Activiteitenbegeleider; organisatie en 
begeleiding van activiteiten (repetitiedagen, 
optredens, gezellige dagen, et cetera). 

0612 158 729 

Ronald Betting 
Diverse werkzaamheden; beleid,  organisatie 
evenementen en alle repetities aanwezig. 

0613 160 089 

 
Vragen, tips/tops, ideeën of andere zaken die je kwijt wil? Schroom niet om ons aan te spreken, te 
bellen of te mailen naar jeugdoranjeassen@gmail.com.  
 
Muzikale groeten van ons allen, 
Anna-Rixt, Henriëtte, Mark-Jan, Merel en Ronald 
 


