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NIEUWS VAN DE JEUGD 
 
 

Beste muzikanten, 
In december hebben jullie voor het eerst een nieuwsbrief ontvangen vanuit de jeugd. Hier zijn zoveel 
positieve reacties op gekomen, dat er besloten is om hier mee door te gaan. Met deze reden de 
tweede editie! De nieuwsbrief zal niet maandelijks verschijnen, maar alleen op de momenten dat er 
nieuws is om met jullie te delen. Veel leesplezier! 
 
Oranje’s voorspeelmiddag 
Voor zaterdag 4 februari stond er een voorspeelmiddag op de planning voor jong en oud. Ja, stond... 
Helaas hebben we het organisatorisch niet voor elkaar kunnen krijgen om het door te laten gaan. 
Binnenkort gaan we een nieuwe datum prikken voor dit seizoen. Wanneer deze bekend is, dan zullen 
jullie het van ons horen.  
 
Jeugdweekend 
In Grootegast zit ook een muziekvereniging met de naam Oranje. Ieder jaar organiseren zij met een 
ander orkest een jeugdweekend; een avond en dag samen muziek maken, spelletjes spelen, veel 
gezelligheid en er wordt afgesloten met een concert om te laten horen waarvoor gerepeteerd is. Dit 
jaar heeft Oranje Grootegast aan ons gevraagd of wij het leuk vinden om samen met de 
jeugdorkesten deel te nemen aan dit jeugdweekend op 3 en 4 maart. Nou, en of we dat leuk 
vinden...! Op dit moment wordt samen met Grootegast de details ingevuld, zoals de locatie, de tijden 
en de verdere opzet. Een toffe uitdaging waar we als jeugdcommissie erg veel zin in hebben! 
 
Poeisz Jeugd Sponsor Actie 
Al enkele jaren zijn we door de Poeisz uitgekozen om mee te doen aan de Jeugd Sponsor Actie in de 
Poeisz van Pitteloo. Ook dit jaar mogen we weer deelnemen! In de periode van 6 februari tot en met 
2 april deelt supermarkt Poeisz bij het afrekenen weer spaarmunten uit. De klanten mogen zelf 
kiezen aan welke jeugdclub ze deze munten schenken, welke later door de Poeisz om wordt gezet in 
een sponsorbedrag. Nu maar hopen dat de klanten in Pitteloo veel gaan kiezen voor de OKB en OYB! 
In ieder geval mogen we zaterdag 11 maart de jeugdorkesten promoten in de Poeisz van Pitteloo.  
 
Mocht je nooit je boodschappen halen bij de Poeisz in Pitteloo, dan is dit geen enkel probleem. In het 
LTC-gebouw zetten we tijdens de repetitie een bakje neer om ze te droppen, dan zorgen wij dat ze in 
de goede koker komen. 
 
Theorielessen 
Zaterdag 14 januari zijn de theorielessen voor het A-, B-, C-, en D-diploma begonnen. Dit jaar worden 
deze lessen voor het eerst door Thysia gegeven. Op 11 februari en 1 april zullen de twee theorie-
examens plaats gaan vinden. Willem en Julia gaan bezig met de A-theorie. Elise, Cecile en Irene met 
de B-theorie. Nynke en Erwin me de C-theorie en Anneke gaat voor haar D. Heel veel succes en 
plezier allemaal! 
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Doorstroom orkesten 
CMV Oranje heeft drie verschillende orkesten: de Orange Kids Band, de Orange Youth Band en het 
grote A-orkest. Hier even een overzicht wanneer je bij welk orkest mag: 
 

Orange Kids Band:  Zo snel als mogelijk na de eerste muziekles mag de leerling zich aansluiten bij 
   de OKB. Dit gebeurt in overleg met de muziekdocent. 
Orange Youth Band: Nadat het A-diploma behaald is, mag de leerling op uitnodiging bij de OYB 
   aansluiten. Het streven is dat de leerling ook bij de OKB blijft, om de starters 
   te helpen. Sommige leden blijven héééél lang jeugdlid; ze blijven nog een 
   lange tijd bij de OYB spelen, ook al spelen ze bij het A-orkest. 
A-orkest:  Op het moment dat het B-diploma behaald is, mag de leerling bij het grote 
   orkest. 
 
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 
 


