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Op donderdag 25 oktober werd de Seniorendag in wijksteunpunt 
‘de Lindehof’ georganiseerd. Dit jaar was het thema “Muziek en 

cultuur in je leven”. Na een presentatie over de reis door het 
lichaam, was het tijd voor de bezoekers om actief aan de slag te 
gaan. Er werden verschillende workshops bezocht, waaronder de 

workshop ‘darbuka spelen’. Deze werd georganiseerd door 
Stichting Muziek Opmeer en gegeven door Floris van Tol.  

 
Tijdens de workshop werd gebruik gemaakt van taal, waardoor er 
al snel ritmes ontstonden. Er werd duidelijk het verschil 

aangegeven tussen de muziek uit Nederland, Afrika en het 
Midden-Oosten. Ook vertelde Floris een klein stukje 

muziekgeschiedenis en zo werden de deelnemers meegenomen 
op een muzikale tijdreis. Er waren veel enthousiaste reacties van 
begeleiders, deelnemers en Floris. Er werd gelachen en genoten. 

Al met al een zeer geslaagde dag! Momenteel zijn we bezig met 
een eventueel vervolg voor deze workshop. Mogelijk in een 

eenmalige workshop of een project van een aantal weken. Zodra 
wij hier meer informatie over hebben, kunt u dat uiteraard lezen 

in deze nieuwsbrief.  

… starten basisscholen de 

Bonifatius, ’t Ruimteschip 

en de Petrus Canisius met 

hun lessenreeks muziek. 

Het aanbod verschilt per 

school. De volgende 

instrumenten worden 

aangeboden: slagwerk, 

gitaar, trompet, dwarsfluit 

en keyboard. Ook krijgen 

de groepen 3/4 Algemene 

Muzikale Vorming (AMV) 

aangeboden. De aanjagers 

zijn nog bezig om de juiste 

muziekdocenten te vinden 

voor deze verschillende 

opdrachten. De scholen 

dragen intern zorg voor 

het rooster. De 

aangeschafte 

instrumenten worden door 

de scholen gezamenlijk 

gebruikt.  

IN HET NIEUWE 
JAAR… 

Na de herfstvakantie 

starten de kinderen van 

groep 3-4, 5 en 6 op de 

Akker met muzieklessen. 

Zij maken in iedere klas in 

6 lessen kennis met een 

ander instrument. Zo gaat 

groep 3-4 dwarsfluit 

spelen, maakt groep 5 

kennis met het keyboard 

en leren de kinderen van 

groep 6 de beginselen van 

het gitaar spelen. Tijdens 

de kerstuitvoering op 

woensdag 19 december 

laten zij horen wat zij 

hebben geleerd. Als de 

lessen zijn afgelopen, 

kunnen de kinderen de 

lessen eventueel 

voortzetten buiten 

schooltijd.  

Voor u ziet u de nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer. 

Hierin doen wij verslag van de stand van zaken met betrekking 

tot (geplande) activiteiten, de vordering van de muziekeducatie 

en de verdere ontwikkeling van de stichting.  

 

 MUZIEKLES OP  
DE AKKER 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

De kortingsregeling houdt 

in dat kinderen onder de 

15 jaar voor €125 per jaar 

muziekles krijgen. In het 

schooljaar 2017/2018 

waren alle 30 plekken 

bezet. Dit schooljaar is er 

nog een aantal plekken 

over. Ons buitenschoolse 

aanbod bestaat 

momenteel uit: gitaar, 

slagwerk, piano, viool en 

zang. Voor meer 

informatie: kijk op 

www.muziekopmeer.nl, 

onder het kopje 

‘Domeinen’ > 

‘Buitenschools’. 

KORTINGS-

REGELING 

MUZIEKLES 
(herhaling) 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de 

boomwhacker workshop die Stichting Muziek Opmeer 

organiseerde tijdens Kinderdorp. Deze workshop werd in drie 

groepen gegeven. Ook de begeleiders deden hier enthousiast aan 

mee. Tijdens het ouderkijkuurtje werden de groepen 

samengevoegd. Zo konden de 550 kinderen een concert geven. 

Na afloop konden broertjes en zusjes van de deelnemers de 

boomwhackers ook uitproberen. Wij willen het beeldmateriaal 

van deze workshop graag nog middels deze nieuwsbrief delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Op 4 november van 14.30-17.00 uur is de uitvoering van LEF, 

podium voor jong talent. Onder leiding van Yvonne Leek en 

Mirjam Kaijer hebben 8 jonge musici tussen de 12-24 jaar een 

optreden voorbereid. Zij zullen ieder twee Nederlandstalige 

nummers ten gehore brengen. Sommigen zullen zichzelf 

begeleiden op de gitaar, anderen worden begeleidt door Yvonne 

op de piano. De uitvoering heeft een kleinkunst academie 

karakter. Wij wensen de musici veel succes en alle bezoekers een 

bijzondere en fijne middag toe. Voorverkoop via 

www.kerkhuys.nl en verkoop aan de deur. 

 

De maanden november en 

december worden leuke 

muziekmaanden op de 

Akker. Naast de 

binnenschoolse 

muzieklessen in groep 3-

4, 5 en 6, komt er 

namelijk ook nog een 

naschools kerstkoor. Meer 

dan 20 kinderen uit de 

groepen 4 t/m 8 hebben 

zich voor de vakantie 

opgegeven om mee te 

doen. Onder leiding van 

zangdocente Lianne 

Kenter gaan zij 7 

vrijdagen achter 

elkaarrepeteren in een 

echt kinderkoor! Ze 

oefenen onder andere op 

kerstliedjes, zodat zij op 

woensdag 19 december 

een mooi concert neer 

kunnen zetten tijdens de 

kerstviering.  

KERSTKOOR OP 
DE AKKER 

KINDERDORP 

LEF: PODIUM VOOR JONG TALENT IN 
MUZIEKTHEATER ‘T KERKHUYS 

http://www.muziekopmeer.nl/
http://www.kerkhuys.nl/

