
Je hebt de muziekvereniging vast al eens ergens 
zien en horen spelen. Tijdens koningsdag, of de 
optocht van 5 mei. Misschien ben je zelfs wel 
eens naar een van onze concerten geweest.  
 
Veel mensen denken dat het erg moeilijk is om 
een muziekinstrument te bespelen. Dit valt 
reuze mee! Iedereen kan het leren. Je begint 
met simpele noten en leert steeds meer leuke 
liedjes. Na een tijdje leer je samen te spelen in 
een orkest of in de slagwerkgroep. Beetje bij 
beetje ontdek je dat muziek maken niet alleen 
erg leuk is, maar ook nog eens erg gezellig. Je 
bent immers niet alleen, maar maakt muziek in 
een groot orkest.   
 
Er zijn tal van instrumenten binnen onze 
muziekvereniging: bugel, hoorn, saxofoon, 
trompet, trom, marimba, xylofoon, pauken, 
tuba, trombone en bas.  
 
Het instrument wordt door de vereniging 
beschikbaar gesteld. Je hoeft dus niet zelf zo’n 
duur instrument te kopen. 

De Christelijke Muziekvereniging “David” is 
opgericht op 27 september 1927 en is al jaren 
niet meer weg te denken uit Oosterwolde. 
Binnen onze vereniging zijn ongeveer 90 leden 
actief. Ze zijn lid van de slagwerkgroep, het 
jeugdorkest en/of A-orkest. Daarnaast zijn er 
ook een aantal leerlingen die net begonnen zijn 
en muzieklessen volgen.  

 
CMV David is een christelijke vereniging. De 
christelijke identiteit wordt uitgedragen op 
repetitieavonden en tijdens concerten.  
 

De slagwerkgroep bestaat al sinds 1970. Ere-
instructeur Wim van Norel richtte deze destijds 
op. Hij leidde de slagwerkgroep tot en met het 
jaar 2000. Gerhard van der Maaten nam het 
stokje tot 2008 over. John Jans uit Hierden staat 
sinds 2008 voor de enthousiaste groep 
slagwerkers. De slagwerkgroep heeft al veel 
successen behaald. Eind vorig jaar behaalde ze op 
een prestigieus concours 87 punten en 
promoveerde ze naar de tweede divisie.  
De slagwerkgroep neemt deel aan festivals en 
concoursen. Jaarlijks treedt ze op tijdens de 
jaarlijkse uitvoering in Oosterwolde. Op 
feestdagen als koningsdag is ze niet weg te 
denken uit het straatbeeld. 
 
De slagwerkgroep repeteert op woensdagavond 
in dorpshuis De Heerdt, van 19.30 tot 21.30 uur.  
 

De fanfare werd zoals gezegd opgericht op 27 
september 1927 en bestaat dus al bijna negentig 
jaar! Het orkest mag dan al een tijdje bestaan, het 
is nog steeds een jeugdig orkest. Binnen de 
fanfare zijn het A-orkest en het jeugdorkest actief. 
De muzikale leiding van beide orkesten is in 
handen van de dirigent Jan Hibma uit Oosthem, 
Friesland. Onder zijn leiding is al een heel aantal 

mooie resultaten behaald, zowel met het A-
orkest als met het jeugdorkest. Het A-orkest 
wist in november van het jaar 2013 in 
Zutphen het concertconcours in de tweede 
divisie te winnen. Met 85 punten kreeg ze het 
recht te promoveren naar de eerste divisie. In 
2014 organiseerde het A-orkest een bijzonder 
goed ontvangen concert met solisten Jan 
Vayne en Freek van der Heide.  
 
Het jeugdorkest heeft een fantastisch niveau. 
Op 22 november 2014 verdiende dit 
jeugdorkest op een groot podium maar liefst 
86,58 punten in de vijfde divisie. Daarmee 
wist ze het concertconcours in deze divisie te 
winnen. De muzikale jeugd van Oosterwolde 
kan zich meten met volwassen orkesten uit 
heel Nederland! Naast de mooie prestaties op 
festivals en concoursen, is het vooral ook erg 
leuk om lid te zijn van een jeugdorkest. Ieder 
jaar worden er leuke activiteiten 
georganiseerd voor de leden, en krijgt het 
jeugdorkest een heel eigen jaarprogramma. 
De leukste concerten die het jeugdorkest 
verzorgt zijn misschien wel de high-
teaconcerten in het najaar.  
 
 
 
 
Het jeugdorkest repeteert op vrijdagavond 
van 18.30 tot 19.30. Het A-orkest repeteert 
op vrijdagavond van 19.45 tot 21.45. 
 
 



Om ook in de toekomst kwalitatief goed 
muziekonderwijs aan te kunnen blijven bieden, 
heeft CMV David in 2014 besloten de lessen 
voor leerlingen jonger dan 21 jaar zelf te 
organiseren. Mijndert Baas is aangesteld als 
docent voor de koperblazers. De samenwerking 
met Mijndert is altijd al goed geweest. In 
overleg met leerlingen ontwerpt hij lesroosters 
en organiseert hij de theorie- en 
praktijkexamens. Muziekonderwijs wordt 
gegeven aan de hand van verschillende 
lesfasen, die elk met een examen en diploma 
worden afgesloten. In elke lesfase (A tot en met 
D) wordt aan een ander, hoger, niveau van 
musiceren gewerkt. Om ook de leerlingen 
saxofoon en slagwerk muziekonderwijs aan te 
kunnen bieden, wordt nauw samengewerkt met 
buurtvereniging CMV Concordia Oldebroek.  
 

Na een jaar muzieklessen gevolgd te hebben, 
maken leerlingen hun opwachting in de 
slagwerkgroep. Ze spelen de eerste helft van de 
repetitie mee op signaalinstrumenten. Na het 
behalen van het A-diploma stromen de 
leerlingen definitief door naar de 
slagwerkgroep. De leerlingen wonen de 
repetities in geheel bij, en bespelen ook andere 
instrumenten.   
 

Na een jaar les gehad te hebben, mogen 
leerlingen aanschuiven in het jeugdorkest. 
Wanneer ook het B-diploma behaald is en de 

leerlingen muzieklessen blijven volgen om het C-
diploma te behalen, worden deze leerlingen leden 
van het A-orkest.  
 

Opleidingskosten 
Voor de opleiding van het eerste jaar wordt een 
vergoeding gevraagd van €250,-.  
 

 
Contributie 
Het eerste jaar betalen de jeugdleden geen 
contributie. Na een jaar les betaalt het jeugdlid  
€ 46,- per jaar aan contributie. Daar komen de 
opleidingskosten bovenop. De contributie voor 
leden van 16 jaar en ouder bedraagt € 168,- per 
jaar. 
 

Alle jongens en meiden vanaf acht jaar zijn 
hartelijk welkom om lid van CMV David te 
worden. Ben je wat ouder en wil je lid worden of 
het muziek maken weer oppakken, dan ben je 
heel hartelijk welkom. Je bent nooit te oud om te 
leren. Lijkt het je leuk om lid te worden, dan kun 
je contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens.  

Femke van Loo 
Duinkerkerweg 23 
8097 RX Oosterwolde (Gld) 
Tel: 0525-621700 
Mail: info@davidoosterwolde.nl 
www: www.davidoosterwolde.nl 
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