
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 

MUZIEK OP SCHOOT LESSEN JIMPY PLAY 
 

Zoals u eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, waren de 

Muziek op Schoot lessen bij Jimpy Play na de zomervakantie in 

volle gang. Onder leiding van muziekdocente Lotte Hoebe waren 

de lessen een groot succes! Er werden onder andere liedjes 

gezongen, veel verschillende instrumenten bespeeld én er werd 

veel bewogen. De activiteiten werden begeleid op keyboard, 

ukelele of gitaar. Op de foto’s te zien hadden de kinderen (én 

Lotte) er reuze veel plezier in.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

  VOORAAN- 

KONDIGING: 

WENSBOOM SJJO 

VOORAAN-

KONDIGING: KERST 

VOL MUZIEK 

Op het mooiste pleintje 

van Opmeer is vanaf 

vrijdag 20 december een 

klein Dickensachtig dorpje 

te zien. In het midden 

hiervan staat een 

prachtige wensboom waar 

alle inwoners uit de 

gemeente Opmeer een 

wens voor een ander 

mogen opschrijven. 

Gedurende deze dagen zal 

er met regelmaat ook iets 

moois te horen zijn. Denkt 

u hierbij aan een 

kerstkoor, gitaarmuziek, 

zang en een prachtige 

afsluiting op zondag 22 

december om 14.00 uur 

verzorgd door 

muziekvereniging Erato. 

Wij hopen u te zien!  

Op zaterdag 21 december 

slaan wij de handen ineen 

met Wijksteunpunt de 

Lindehof. Wij organiseren 

dan ‘Kerst vol Muziek’. 

Deze middag vindt plaats 

in de Lindehof en is een 

activiteit voor jong & oud! 

Gedurende de middag 

worden er verschillende 

workshops gegeven met 

als thema ‘kerst’. Zo kan 

er worden deelgenomen 

aan een zangworkshop en 

een DJ workshop. Beide 

workshops duren een uur 

en worden twee keer 

gegeven, om 12:30 en 

15:15. Deelname is geheel 

gratis. Vooraf aanmelden 

kan via 0226 – 35 91 23 

of delindehof@quicknet.nl.  

mailto:delindehof@quicknet.nl


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Sinterklaas en Kerstman 

opgelet! Wat is er nu 

leuker dan een muziekles 

cadeau krijgen in 

december? Met de 

kortingsregeling is dit ook 

een heel leuk cadeau om 

te geven! Voor €125 per 

jaar worden er minimaal 

36 lessen van tenminste 

20 minuten per les 

aangeboden. Er mag 

maximaal twee jaar van 

deze kortingsregeling 

gebruik worden gemaakt. 

Er zijn nog plekken vrij! 

Dus ben of ken je iemand 

die les wil op slagwerk, 

gitaar, viool, piano, 

keyboard, trompet of 

dwarsfluit? Meld je aan via 

www.muziekopmeer.nl > 

kopje ‘Buitenschools’! 

 
 
 

Vrijdag 8 november hebben de kinderen die Muziek op Schoot 
lessen krijgen bij Smallsteps een optreden verzorgd voor de 

ouderen in Zandhove te Spanbroek. Dit natuurlijk in de aanloop 
naar Sint-Maarten. De ouderen werden getrakteerd op veel leuke 
liedjes, muziek waarop gedanst kon worden en de kinderen lieten 

verschillende muziekinstrumenten horen. Dit alles onder leiding 
van muziekdocente Elma Nowak en natuurlijk de begeleiders van 

Smallsteps. Zowel de ouderen als de kinderen hebben het enorm 
naar hun zin gehad, iedereen ging blij weer naar huis! (foto’s 
Kindermuziekfeest) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 2019/2020 

Activiteit Locatie Datum 

Presentatie LEF 60+ ’t Kerkhuys 12 dec 2019 

Workshop voor vrijwilligers De Schakel 19 dec 2019 

Wensboom SJJO  20 t/m 22 dec 
2019 

Kerst vol muziek De Lindehof 21 dec 2019 

Crescendo & Tight Formation De Weere 28 dec 2019 

Presentatie pop-up koor Aartswoud 12 jan 2020 

 
 

CADEAUTIP 
DECEMBER 

PRESENTATIE SMALLSTEPS BIJ ZANDHOVE 

MUZIKALE START 
VAN 2020! 

Vanaf januari 2020 gaan 

alle 7 basisscholen starten 

met de muzieklessen van 

dit schooljaar! Dat is toch 

een geweldig begin voor 

een nieuw jaar. En dat 

komt goed uit, want tegen 

die tijd hebben wij alle 

instrumenten van ons 

verlanglijstje in ons bezit. 

Violen, keyboards, 

saxofoons, fluiten, 

ukelele’s, trombones, 

klarinetten en ga zo maar 

door. Iedere school kiest 

zijn eigen aanbod en zo 

hoor je overal andere 

geluiden. Natuurlijk 

nemen Meike en Stéphanie 

een kijkje in de lessen 

waar mogelijk. Wij wensen 

alle kinderen alvast heel 

veel plezier toe!  

http://www.muziekopmeer.nl/

