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De eerste 60 jaar heb ik ook vanuit de geschiedenis-
boeken, maar het is wel duidelijk dat vanaf de 
oprichting, 27 september 1927, David een 
boeiende en bloeiende vereniging is 
geweest tot op de dag van vandaag. 

Wat is het mooi om te zien dat er 
elke week weer 55 muzikanten 
op het A-orkest, 35 muzikanten 
op het jeugdorkest en nog eens 
15 muzikanten op de slagwerk-
groep de repetities bezoeken 
om gezamenlijk muziek te maken. 
Daarnaast telt de vereniging een 
6-tal leerlingen die in hun eerste jaar 
muziekles de beginselen van het spe-
len op een instrument en het lezen van 
de muzieknoten leren. Dit allemaal onder lei-
ding van onze enthousiaste dirigenten Anne van 
den Berg en John Jans. De repetities zijn elke week weer 
een feest. Daar gaat het om, met veel plezier samen mu-
ziek maken. We presenteren ons graag in Oosterwolde. 
Jaarlijks geven we een aantal concerten, daarnaast ziet u 
ons uiteraard op straat met de feestdagen, de avondvier-
daagse en Sinterklaas. Ook met de basisschool wordt re-
gelmatig samengewerkt. David staat dan ook midden in de 
samenleving van Oosterwolde. Dit is voor ons een belang-
rijk item. Hiermee kunnen we ook iets terugdoen voor de 
vele steun die wij jaarlijks ontvangen vanuit de bevolking 
van Oosterwolde en van de sponsoren.

Ook doen onze orkesten jaarlijks mee aan festivals en 
landelijke muziekconcoursen. Dit met groot 

succes. In het achterliggende jaar heeft 
het A-orkest een prachtige 1e prijs 

behaald in de hoogste divisie van 
de amateur fanfare orkesten. Een 

muzikaal hoogtepunt waar we erg 
trots op zijn. In de achterliggen-
de 25 jaar hebben we deelname 
aan festivals of concoursen altijd 
kunnen afsluiten met een goed 
resultaat. Dat zegt veel over de 
continuïteit van onze vereniging.

Jubileumjaar
 90 jaar Chr. Muziekvereniging David wil-

len we graag vieren met diverse muzikale activi-
teiten. We beginnen het jubileumjaar op 28 januari met 
een Nieuwjaarsconcert met aansluitend een receptie. 
Verderop in deze presentatiegids staan alle activiteiten 
benoemd. Uiteraard nodigen we iedereen uit om deze 
activiteiten te bezoeken, zodat wij samen met u als be-
volking van Oosterwolde, lid van onze supportersvereni-
ging, lid van de Club van 100 of sponsor dit jubileumjaar 
tot een onvergetelijk jaar kunnen maken. 

Wilbert van de Weg
Voorzitter 

Op 
naar 

de 100!

Voorwoord burgemeester A. Hoogendoorn Voorwoord voorzitter W. van de Weg

Met gepaste trots mag ik als voorzitter
 van onze prachtige vereniging een bijdrage leveren 

aan deze jubileumgids naar aanleiding van ons 90 jarig jubileum. 
90 jaar Chr. Muziekvereniging David in Oosterwolde. 

90 jaar geschiedenis. 
Dan weet je dat veel mensen onze vereniging hebben geleid, 

gesteund en gedirigeerd.

Negentig jaar geleden klonken de eerste 

muziekklanken van muziekvereniging David uit 

Oosterwolde, dat toen nog luisterde naar de naam 

Excelsior. Een mooie tijd waarin de muziekvereniging 

in rap tempo tot grote hoogte steeg door vele 

optredens en het behalen van eerste prijzen op 

concoursen. De eerste toon was goed gezet! 

In de afgelopen 90 jaren is er veel veranderd; het aantal le-
den wisselt door de jaren heen en communicatie, de organi-
satie en activiteiten gaan met hun tijd mee. Maar er is ook 
veel gelijk gebleven. De liefde voor muziek is gelijk gebleven.  
Dat muziek én muziek maken tijdloos is, bewijst dit jubileum. 
Negentig jaar is niet niks, maar muziekvereniging David is 
springlevend. En daarmee neemt de muziekvereniging ook een 
belangrijke plaats in de samenleving, niet alleen in Oosterwol-
de maar ook in Noordeinde en Kamperveen. In het afgelopen 
jaar heeft het orkest voor het eerst in de geschiedenis een 1e 
prijs in de 1e divisie behaald. Ook het jeugdorkest heeft de af-
gelopen jaren diverse hoogtepunten beleefd met tal van eerste 
plaatsen op de bondsconcoursen.

"Muziekvereniging David 
 neemt belangrijke plaats in  
 in de samenleving"

Langs deze weg wil ik ook graag alle vrijwilligers en betrokkenen 
complimenteren met het behalen van dit jubileum. Veel mensen 
hebben een steen of steentje bijgedragen in de achterliggende 
jaren of juist om de activiteiten voor dit komende jubileumjaar 
op te zetten. In het bijzonder dank voor de leden van de 
Club van 100, de Supportersvereniging en de inwoners van 
Oosterwolde die de vele acties van David steunen. Het is 
mooi om te zien hoe David voor en door elkaar zo actief is. 
Dat verdient zeker mijn waardering. Ik hoop van harte dat het 
een mooi en muzikaal jubileumjaar wordt, voor alle leden en 
voor alle muziekliefhebbers uit de omgeving. Ik wens u veel 
succes maar vooral ook plezier bij het Nieuwjaarsconcert en 
alle andere jubileumactiviteiten. Op naar de 100!!

Hartelijke groet,
Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn

Burgemeester gemeente Oldebroek
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Op het festival van het Noord-Veluws Muziekverband werd 
in 2016 een eerste plaats in de middenklasse met 88 punten 
behaald. Samen met het A-orkest gaat de slagwerkgroep met 
Koningsdag de straat op om samen met de school een auba-
de te houden bij de kerk. Ook Sinterklaas wordt elk jaar met 
de klanken van de slagwerkgroep verwelkomd. In 2016 zal de 

slagwerkgroep een groot concert organiseren, waaruit maar 
weer blijkt dat deze groep een volwaardig concertonderdeel 
is. De slagwerkgroep repeteert elke woensdag van 19.30 tot 
21.30 uur. 

SLAGWERKGROEP

De drie onderdelen van David

Het A-orkest staat sinds april 2016 onder leiding van dirigent Anne van den Berg. 
Het orkest repeteert elke vrijdag van 19.45 tot 21.45 uur en bestaat momenteel uit 
57 muzikanten. 

Elk jaar stelt het A-orkest een mooi jaarprogramma samen, waarin de voorjaar-
suitvoering en deelname aan het concertfestival van het Noord-Veluws Muziekver-
band steevast zijn opgenomen. Vorig jaar nog wist David met de vertolking van een 
koraal de koraalbeker op dit laatstgenoemde concertfestival te winnen. Om het 
jaar organiseert het orkest een groot najaarsconcert, en toont het A-orkest zich 
op het podium van een concertconcours. Aan vieringen van 5 mei, Koningsdag, en 
aan kerkdiensten in Oldebroek en Oosterwolde wordt met plezier medewerking 
verleend. Het A-orkest wil op deze manier zichtbaar zijn in het dorp, en daarnaast 
ook regelmatig aan muzikale kwaliteit werken door zich op regionaal en landelijk 
niveau te laten beoordelen. 

Ook het jeugdorkest staat ook onder 
leiding van Anne van den Berg. Het 
orkest repeteert op vrijdag van 18.30 
uur tot 19.40 uur. 

De jeugd is elk jaar te beluisteren 
tijdens de voorjaarsuitvoeringen in 
maart, en op het jeugdmuziekfestival. 
In het najaar wordt afwisselend deel-
genomen aan een concours, of een 
concert georganiseerd. De High-Tea 
concerten die in de afgelopen jaren 
zijn gegeven vielen erg in de smaak 
van het publiek. Eind 2016 organi-
seerde de jeugd zelf een concert met 
het thema ‘’De wereld der dieren’’. 
Toneel en muziek werden hier samen-
gevoegd om veel kinderen kennis te 
laten maken met de fanfaremuziek. 

JEUGDORKEST

DE DRIE 
ONDERDELEN 
VAN DAVID

A-ORKEST

De slagwerkgroep staat sinds 2008 onder leiding van dirigent 
John Jans. De slagwerkgroep is de laatste jaren veranderd 
van een marsformatie naar een concertorkest. Dit heeft zeer 

goed uitgepakt. Door de enthousiaste leden werden er in het 
najaar van 2014 in Beilen 87 punten (een eerste prijs met 
recht op promotie) bij elkaar gespeeld. 

Binnen het jeugdorkest wordt de juiste combinatie van plezier maken en kwalitatief 
goede muziek leren maken gezocht. In het najaar van 2014 werd door het jeugdor-
kest een geweldig resultaat behaald tijdens het concertconcours, georganiseerd in 
Zutphen. Tussen volwassen 5e-divisieorkesten wist ze 86,58 punten (een eerste prijs 
met recht op promotie) te behalen en hiermee het goud in deze divisie te veroveren. 
Een fantastische prestatie!
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Sinds april 2016 hebben het jeugd- en A-orkest
van David een nieuwe dirigent op de bok. 

Om nader met hem kennis te maken hebben wij hem op 
een vrijdagavond, na de repetitie, geïnterviewd.

ANNE VAN DEN BERG 
STELT ZICH VOOR

Anne van den Berg (38) 
Hattem
Gerda en kids Stan & Hidde 
Muziek, skiën, vissen en voetbal

NAAM
WOONT IN
SAMEN MET
HOBBY'S

Anne is na een opleiding op het conservatorium klassiek 
trompettist en heeft o.a. gespeeld in het Rotterdams Fil-
harmonisch Orkest. Na een gedegen opleiding bij beken-
de docenten als Alex Schillings is Anne als dirigent ge-
start in 2005 bij TOG ’t Harde. Momenteel dirigeert Anne 
naast David twee brassbands, Soli Brass uit Leeuwarden 
en Pro Rege uit Heerenveen en het fanfareorkest Oranje 
uit Grootegast. 

Wat is je connectie met Oosterwolde?
Dat is mijn familie van den Berg. Opa Tinus en Oma Eef hebben ge-
woond aan de Schiksweg, mijn tante Margje en opa Willem Juffer 
natuurlijk en mijn vader Wim. Ik heb zelf ook ca. 9 jaar in Oosterwol-
de gewoond, gevoetbald bij VSCO ’61 en door oom Henk van Loo jr., 
toenmalig dirigent, ben ik meegenomen naar David. David ken ik dus 
ook al lang. Later ben ik in 1999 ook lid geworden op trompet. 

Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen David?
David is een actief en levend orkest, een gezonde mooie fanfare met veel 
jeugd en een goed beleid. Ook de historie van mijn familie met David is 
bijzonder. Opa Henk van Loo sr. en oom Henk van Loo jr. zijn hier jaren-
lang dirigent geweest. En ik heb ook een persoonlijke binding met het 
dorp Oosterwolde.

Je hebt enorme successen behaald met diverse orkesten, zowel in de brass- 
band- als fanfarewereld. Wat waren de mooiste en waar ben je trots op?
De allermooiste successen vond ik de overwinning met Oranje Groote-
gast op het eerste Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap in 2010 
in de 2e divisie, de promotie naar de 1e divisie en het kampioenschap 
afgelopen jaar. Met brassband Heman uit Zuidwolde mocht ik ook gro-
te overwinningen meemaken zoals o.a. twee keer Nederlands kampi-
oen en twee keer open Europees kampioen. Op de successen ben ik 
natuurlijk best trots, je krijgt daardoor nieuwe kansen en mogelijkhe-
den zoals onlangs een gastdirigentschap in Oostenrijk. 

Wat doen successen als deze met een dirigent, met jou in het bijzonder?
Met mezelf niet zoveel, je moet vooral jezelf blijven, het is altijd van 
korte duur. Voor mijn carrière als dirigent is het wel van belang, er 
gaan deuren open die ik niet voor mogelijk had gehouden. 

Waar gaat je voorkeur naar uit, fanfare, brassband of harmonie?
Mijn roots liggen in de fanfare wereld maar brassbands vind ik ook 
fantastisch, vooral door hun transparantheid in geluid en het enorm 
hoge niveau.

Wat vind je het allermooiste als je voor een orkest staat?
De interactie tussen dirigent en orkest. Ik ben gek op het geluid en je 
beleeft samen zulke mooie dingen als op het podium tot uiting komt 
waaraan je gezamenlijk, als gemeenschappelijk doel hebt gewerkt.

In de afgelopen 60 jaar heeft David 4 dirigenten gehad, waaronder je opa 
Henk van Loo sr. 15 jaar en je oom Henk van Loo jr. 18 jaar, ze blijven dus 
allemaal lang. Wat vind je daarvan?
Dat is inderdaad heel lang en zegt dus veel over deze vereniging. Het 
siert David en geeft nog maar eens aan hoe stabiel deze vereniging is. Ik 
heb ooit gezegd “ Ik wil nog eens dirigent van David worden”. De kans 
was er dus afgelopen jaar en omdat dirigenten lang blijven heb ik beslo-
ten om hem nu te pakken want bij een volgende gelegenheid vinden ze 
mij waarschijnlijk te oud. Ik ben er ook best trots op dat ik hiermee de 
familiehistorie van Van Loo met David mag voortzetten.

Wat zijn je toekomstdromen?
Ik hoop dat de blaaswereld stabiliseert. Er moet meer inzet op jeugd 
zijn, alleen al omdat het belangrijk voor de vorming van de jeugd is. 
Muziek moet een permanente rol spelen in Nederland want het heeft 
een grote betekenis op de belangrijkste momenten in je leven. Daar-
om zet ik mij via de bond van orkestdirigenten in om dit te stimuleren. 
Een andere toekomstdroom van mij is dat ik in de blaasmuziek inter-
nationaal kan werken als dirigent, docent en jurylid.

Jeugdorkest festivals NVMV 1e plaats
Jaar  Dirigent
1995  H.v.Loo jr.
2000  J.Hibma 
2004 t/m 2006  J.Hibma
2007  W.v.Norel
2009 t/m 2012  J.Hibma 
 
Jeugdorkest concours 1e prijs
Jaar Dirigent Punten Afdeling
1987 H. van Loo jr. 80 2e afdeling Beker hoogste punten
1989 H. van Loo jr. 80,28 1e afdeling 
1992 H. van Loo jr. 81,67 3e afdeling 
1993 H. van Loo jr. 82,22 2e afdeling 
1994 H. van Loo jr. 80 2e afdeling 
1997 H. van Loo jr. 80 2e afdeling 
2000 J. Hibma 82,5 2e afdeling 
2004 J. Hibma 85,16 5e divisie Beker hoogste punten
2005 J. Hibma 83 5e divisie Nederlands kampioen
2006 J. Hibma 85,08 5e divisie Beker hoogste punten
2008 J. Hibma 83 5e divisie Beker hoogste punten
2010 J. Hibma 85,65 5e divisie 
2014 J. Hibma 86,58 5e divisie 

A-orkest festivals NVMV 1e plaats
Jaar Dirigent
1987 H.v.Loo jr. 
2006 J.Hibma 
2011 J.Hibma 
en heel veel tweede plaatsen... 
 
Koraalbeker festival NVMV   
Jaar  Dirigent
2001, 2002, 2004, 2005  J.Hibma  
2016   A.v.d.Berg    
  
A-orkest concours 1e prijs
Jaar Dirigent Punten Afdeling
1932 Sierksma 51 4e afdeling 
1933 Sierksma niet bekend niet bekend
1934 Sierksma 100 1e afdeling 
1935 Sierksma niet bekend niet bekend 
1955 H. van Loo sr. 306 2e afdeling 
1957 H. van Loo sr. niet bekend 2e afdeling 
1961 H. van Loo sr. niet bekend 2e afdeling 
1962 H. van Loo sr. niet bekend 1e afdeling 
1975 K. van Zalk 300 1e afdeling 
1982 H. van Loo jr. 293 1e afdeling 
1984 H. van Loo jr. 291 1e afdeling 
1985 H. van Loo jr. 289 uitmuntendheid 
1986 H. van Loo jr. 295,5 uitmuntendheid 
1987 H. van Loo jr. 298,5 uitmuntendheid 
1988 H. van Loo jr. 306,6 ere 
1989 H. van Loo jr. 298,5 ere NFCM kampioen
1989 H. van Loo jr. 288 ere 
1990 H. van Loo jr. 301,5 ere 
1992 H. van Loo jr. 296 ere 
1993 H. van Loo jr. 288 ere 
1994 H. van Loo jr. 306 ere 
1996 J. Neuteboom 288,5 ere 
1998 J. Hibma 85,69 ere 
1999 J. Hibma 84,66 ere 
2002 J. Hibma 83,83 ere 
2002 J. Hibma 80,09 ere 
2004 J. Hibma 80,33 2e divisie 
2005 J. Hibma 83,33 2e divisie 
2007 J. Hibma 83,5 2e divisie 
2009 J. Hibma 83,42 2e divisie 
2011 J. Hibma 82,75 2e divisie 
2013 J. Hibma 85 2e divisie 
2015 J. Hibma 82,33 1e divisie 

resultaten 
DAVID

Slagwerkgroep
Concoursen 
Jaren Instructeur/Dirigent Aantal keren 1e prijs
1977-2000 Wim van Norel 26x
2001-2008 Gerhard v.d. Maaten 9x
2009-2016 John Jans 5x

Nederlands Kampioenschappen
1996 Wim van Norel 80,33 punten (1e prijs) Kampioen
2008        Gerhard v.d. Maaten 84,83 punten (1e prijs)

Door Bertus Regterschot
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De muziekverenigingen 
waaronder de fanfares 

zoals wij die nu kennen, 
vinden hun oorsprong in 

de militaire muziek. 

Historie Historie

Oprichting David
Na afloop van de eerste wereldoorlog ontstond er 
een periode van wederopbouw en welvaart. We 
zien dat in onze omgeving  rond 1920 - 1930 veel 
muziekverenigingen werden opgericht. In 1927 
vonden een aantal jonge mannen het ook tijd 
om in Oosterwolde een muziekvereniging op te 
richten. De vereniging kreeg de naam Excelsior 
die ongeveer een jaar later veranderd is in David. 
Voluit Christelijke Muziekvereniging David.

Een goede start
Doordat David relatief goede dirigenten wist aan 
te trekken, dit in tegenstelling tot veel andere 
korpsen die het met de plaatselijke bakker of sla-
ger moesten doen, steeg het muzikale peil in de 
begin jaren al naar een behoorlijk hoog niveau, 
zodat op concoursen menig eerste prijs werd be-
haald. De successen hadden ook het voordeel dat 
zich nieuwe leden aanmeldden.

Wedstrijden
Als er in een regio meerdere muziekverenigin-
gen zijn dan wil men graag weten wie de beste 
is.Hier speelden o.a. caféhouders handig op in. 
Deze stelden een veld of zaal beschikbaar en 
huurden een “ jury” in die door de caféhouder 
betaald werd, vaak van een deel van de omzet. 
Dit leidde vaak tot: hoe hoger de punten, hoe 
hoger de bieromzet en daarmee hoe hoger de 
verdienste van de jury.Het echte muzikale peil 
was van ondergeschikt belang.

Muziekbonden
Voor serieuze dirigenten en muziekverenigingen was 
dit een doorn in het oog. Zo kwam men rond 1900 tot 
de oprichting van onafhankelijke muziekbonden. Tot 
ca. 1970 waren er vier landelijke federaties actief, zoals 
gebruikelijk een neutrale, een katholieke, een Christe-
lijke en een Arbeiders Muziek Organisatie. In 2014 zijn 
al deze modaliteiten gefuseerd en werd de Koninklijke 
Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) opgericht, 
waarbij tien provinciale bonden zijn aangesloten.

David was lange tijd lid van de Christelijke Overijsselse 
Muziekbond, later van de Christelijke Gelderse Muziek-
bond en via de CBOW is men nu lid van de Muziekbond 
Gelderland-Flevoland (MBGF).  

Noord Veluws Muziekverband
Muzikanten zijn meest vredelievende mensen die ook 
zonder strijd of rivaliteit van elkaars muziek willen leren 
en genieten. Omdat reismogelijkheden relatief duur wa-
ren werd er in het gebied tussen Wezep en Harderwijk 
het Noord Veluws Muziekverband opgericht (ca. 1933) 
Dit verband organiseerde eens per jaar een festival waar-
aan alle aangesloten verenigingen mochten deelnemen en 
beoordeeld werden door een deskundige jury. Er werden 
geen punten gegeven en er was dus ook geen winnaar. In 
het begin werd er ook nog een marcherend werk beoor-
deeld. Dit alles speelde zich af in de buitenlucht. Ook Da-
vid werd lid van het NVMV en heeft aan een groot aantal 
van de festivals meegedaan. Later is er voor de mars een 
speciaal festival gekomen en is men voor het concertge-
deelte naar een concertzaal of sportzaal verhuisd. Ook is 
men naderhand er toe over gegaan punten toe te kennen 
en een wisselbeker aan de winnaar uit te reiken. Het win-
nen van de Jos Lussenburgbeker wordt zeker zo hoog ge-
waardeerd als een eerste prijs op een concours.   

Tweede Wereldoorlog
Tijdens het begin van de oorlog, in 1940, heeft het musice-
ren een periode stil gelegen. Daarna heeft men voorzich-
tig de draad weer opgepakt. Echter alles ging heel moei-
zaam met veel verloop van dirigenten en bestuursleden. 
In de loop van 1944 was men genoodzaakt de vereniging 
stil te leggen. Na de bevrijding kwamen de instrumenten 
weer te voorschijn en ging men weer aan de slag. 

Opbouw
Al snel meldden zich nieuwe leerlingen aan en kon men 
aan de opbouw van de vereniging beginnen. In 1946 
wist men de toen nog jonge, maar talentvolle, Henk van 
Loo uit Oldebroek aan te stellen als dirigent. Wegens 
zijn militaire dienstplicht was dit van korte duur. Na een 
wat kwakkelende periode kwam Henk van Loo in 1951 
terug als dirigent.

De opbouw vorderde gestaag, in 1961 wist men naar de 
1e afdeling te promoveren. Ondanks dat vanaf ca. 1965 
leerlingen les kregen aan de Muziekschool brak er, mu-
zikaal gezien, een mindere periode aan die duurde tot 
ca. 1980. In 1970 kwam er wel een opleving in het ver-
enigingsgebeuren. Er werd een jeugdkorps en een drum-
band opgericht en de muzikanten werden  in een uni-
form gestoken. Veel is te danken aan een groep mensen 
van buiten de vereniging die door middel van acties en 
een huis-aan-huis collecte voor de benodigde financiën 
hebben gezorgd. Om dit alles financieel in stand te kun-
nen houden werd er een supportersvereniging opgericht.

Bloei
Met de komst van dirigent Henk van Loo jr. in 1980, 
brak er een periode van muzikale vooruitgang aan, die 
na 17 jaar werd voortgezet door dirigent Jan Hibma. Er 
werd gepromoveerd via de afdeling uitmuntend naar de 
ere afdeling, die later 2e divisie werd genoemd. In 2015 
is de periode met Jan Hibma afgesloten met een prachti-
ge eerste prijs in de eerste divisie. 

Na Jan Hibma heeft Anne van de Berg, kleinzoon van 
Henk van Loo sr., het dirigeerstokje overgenomen. Mo-
menteel bestaat het A-orkest uit 57 leden met daarnaast 
nog een jeugdorkest met 35 leden. Het jeugdorkest fun-
geert als kweekvijver voor het A-orkest, die van onschat-
bare waarde is. De drumband is inmiddels via mallet-
band naar een Slagwerkgroep omgeturnd. David kan de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

Een stukje historie 
over muziekverenigingen 

waaronder 90 jaar 
CMV David Oosterwolde

Vaak moest men over wat grotere 
afstanden seinen overbrengen. 
De trom en de trompet waren 
hiervoor geschikte instrumen-

ten. Vooral de stadhouders Maurits en 
Frederik Hendrik maakten hier gebruik 
van. Wanneer men niet op oorlogspad was 
en er waren meerdere muzikanten in een 
kamp gelegerd, werden er wel kleine or-
kestjes gevormd. Het begin van een fan-
fare- of tamboerkorps. Na 1800 werden 
in Nederland, op voorspraak van koning 
Willem I grotere militaire orkesten ge-
vormd, waarvan enkele nu nog bestaan 
waaronder de Marinierskapel.

Oorsprong 
Burger-muziekkorpsen werden later in de 19e 
eeuw opgericht, vaak als onderdeel van een schut-
terij en voornamelijk in het zuiden van het land. 
Toen in 1898 Wilhelmina als Koningin werd in-
gehuldigd was dit in veel plaatsen een reden om 
een muziekkorps of muziekgezelschap op te rich-
ten om de inhuldigingsfeesten luister bij te zetten. 

Ook in Oosterwolde en Oldebroek zijn in die tijd 
al muziekgezelschappen geweest, die later weer 
van het toneel verdwenen zijn. In Oosterwolde 
speelde zich dit meer in de buurt van de Gelderse 
gracht en Zuideinde af.

Door Albert Steert



 

Door Daniëlle van den Born

Door Daniëlle van den Born
Muziek maken is 
leuk en bovendien hebben 
wetenschappelijke onderzoeken 
bewezen dat het een zeer positieve 
invloed heeft op de intelligentie en 
de sociale vaardigheden van kinderen!
Neem eens een kijkje op:

www.muziekmaaktslim.nl

10 11

Op een vrijdagmiddag in oktober heb ik met Daniël afgesproken. 
Aangekomen bij het ouderlijk huis van de familie Strijkert aan de Groote Woldweg te Oosterwolde 
staat Daniël mij al op te wachten. Samen met zijn vriendje zitten we aan de keukentafel.
Het is een kort en bondig gesprek. Toen ik Daniël benaderde voor dit interview had hij al veel 
via de telefoon verteld. Waarom opnieuw vragen beantwoorden die hij al eerder beantwoord heeft? 
Tja, daar moet ik hem gelijk in geven. Gelukkig kwam ik niet helemaal voor niets...

28 januari 2017
CMV DAVID 90 JAAR

Nieuwjaarsconcert & start viering 90-jarig jubileum
Concert door A-orkest

Locatie: 'De Heerdt' Oosterwolde

1 april 2017
LENTECONCERT

Concert door Slagwerkgroep
Locatie: 'De Heerdt' Oosterwolde

6 mei 2017
DAVID GOES BACK IN TIME

Reünieconcert door oud-leden van CMV David
Locatie: 'De Heerdt' Oosterwolde

10 juni 2017
SLAGWERKFESTIVAL NVMV

Deelname Slagwerkgroep

Eind mei 2017
FESTIVAL JEUGDORKEST

Deelname Jeugdorkest

17 juni 2017
FESTIVAL A-ORKEST NVMV

Deelname A-orkest

16 juni 2017
AFSLUITINGSCONCERT AVONDVIERDAAGSE

Begeleiding door de Slagwerkgroep

30 september 2017
FEESTDAG LEDEN CMV DAVID

28 oktober 2017
INTERN SOLISTENCONCOURS  

Locatie: 'De Heerdt' Oosterwolde

18 november 2017
JUBILEUMCONCERT

Concert verzorgd door het A-orkest
Première muziekwerk geschreven door Rob Goorhuis

Locatie: 'Luctor et Emergo' in Oldebroek

10 december 2017
KERKOPTREDEN LUCTOR ET EMERGO 

Medewerking door A-orkest

17 december 2017
KERKOPTREDEN VEG OLDEBROEK 

Medewerking door A-orkest

23 december 2017
KERKOPTREDEN HERV. GEM. OOSTERWOLDE

Medewerking door A-orkest

Wie ben je en wat speel je? 
Ik ben Daniël Strijkert, 9 jaar en speel trompet.

Wat vind je zo leuk aan de trompet?
De toon van de trompet vind ik mooi. 
Mooier dan van de trombone, dat speelt mijn vader.

Hoe lang zit je op muziekles, hoe gaat dat precies?
Ik ben na de zomervakantie begonnen en zit dus nog niet heel 
lang op muziekles (een paar maanden nog maar). Ik ben nu bij 
les 3 en 4 van ons lesboek. Sommige stukjes zijn best mak-
kelijk, andere weer moeilijker. Samen met Joas heb ik les van 
Mijndert Baas in de Heerdt. 

Waarom ben je op de muziek gegaan?
Ik vind de muziek mooi en ik houd niet van 
voetbal. Het is gewoon leuk om te doen. 

Heb je al een keer opgetreden?
Nee, nog niet. 
Dat lijkt me best een beetje spannend.

Na het interview mag ik mee naar de 
muziek/speelkamer in huize Strijkert. 
Daniël speelt enkele oefeningen uit zijn boek. 
Het klinkt al erg leuk. Ga zo door!

Is het een beetje een leuk instrument?
Ja, ik vind het een leuk instrument. Het is niet zo heel moeilijk. 
Maar, het instrument zelf is wel een beetje oud, het zit hele-
maal vol met deuken… Deze is nog van Gert Timmer geweest.

Hoe lang zit je al op de muziek en hoe gaat dat?
Toen ik in groep 4 zat hadden we onder schooltijd ongeveer 
10 keer trompetles. Deze werden gegeven door Henk van de 
Wetering. Daar heb ik voor het eerst op een trompet ge-
speeld. Vorig jaar ben ik echt op de muziekvereniging gegaan. 
Ik heb nu les van Mijndert Baas. Toen ik bugel speelde hadden 
we les in een groepje, later op de hoorn samen met Eva en 
sinds een paar maanden heb ik alleen les. 

Speel je ook met anderen?
Ja, ik ben na de zomervakantie op het jeugdorkest gekomen. 
Dat vind ik leuk. Sommige stukjes zijn nog moeilijk, ‘t gaat 
soms erg snel. Mijn vader gaat ook nog mee naar het jeugdor-
kest, hij draagt dan mijn koffer. Die is best zwaar...

Heb je al een keer opgetreden en hoe vond je dat?
Ik heb nu twee keer opgetreden. De eerste keer was met het 
solistenconcours. De tweede keer was met het jeugdorkest. 
Toen hebben we in de kerk gespeeld met een aangepaste 
dienst. 

Wie is jouw grote voorbeeld?
Femke van Loo. Zij speelt ook hoorn en kan die hele snelle 
stukjes al heel goed spelen. Ook helpt ze ons altijd op het 
jeugdorkest. Als ik niet meer weet waar ik ben, wijst zij het 
aan. Dat is heel fijn. 

Waar zou ji j over vi jf jaar het
liefst willen optreden en met wie?
Een optreden samen met Sanne Wevers, de 
Olympisch kampioene op de balk. Ik zit ook op 
turnen en vind dat ook echt leuk. Het lijkt me 
leuk om iets met muziek en turnen tegelijk te 
doen. 

Wil je nog iets kwi jt?
Als andere kinderen misschien op de muziek 
willen komen, kunnen ze eens komen kijken 
bij een vriendje of vriendinnetje die al op de 
muziek zit. Of eens een kijkje komen nemen op 
het jeugdorkest, elke vrijdagavond van 18.30 
tot 19.30 uur in de Heerdt (gymzaal). 

IN GESPREK

MET

DANIËL

"Ik ben Rosalie Steert, 9 jaar en speel hoorn. 
Ik heb eerst een aantal weken bugel gespeeld, 

maar daarna ben ik overgestapt op de 
hoorn. Mijn vader, die ook op de 

muziek zit, zei dat er hoorns 
nodig waren..."
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Door Jaap Schoonhoven
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Marinus Strijkert staat altijd 
klaar voor de vereniging en 
het maakt hem niet uit waar. 

Zo is Marinus elke vrijdagavond om 
18.30 al te vinden in de gymzaal bij 
dorpshuis “De Heerdt”, tijdens de re-
petities van het jeugdorkest. Met veel 
plezier draagt hij daar zijn steentje bij 
op de Bas. Marinus doet dit nu inmid-
dels al heel wat jaren en fungeert te-
vens als Opa op het jeugdorkest. Vijf 
van zijn kleinkinderen spelen mee in 
het jeugdorkest en daar geniet Mari-
nus volop van. “Prachtig die jong’n”, 
aldus Marinus.

De familie Strijkert is een echte Da-
vid-familie. Alle vier de dochters, Jan-
neke, Roelien, Martine en Arjanne zit-
ten op de muziekvereniging of hebben 
er op gezeten. Ook drie van de vier 
schoonzonen hebben bij een fanfare 
gespeeld. Marinus verteld er met trots 
over: “Muziek is een soort opvoeding. 
Het brengt de mens wat. Denk maar 
aan het verhaal van David, die op de 
harp speelde voor koning Saul. Mu-
ziek doet wat met je emotie en het is 
belangrijk om dat te ontwikkelen.” Het 
heeft inmiddels geresulteerd in vijf 
kleinkinderen die bij de muziekvereni-
ging spelen en bij opa op het jeugdor-
kest zitten. Brenda op de Bugel, Marin 
op de Bariton, Herco bij het Slagwerk, 

Elief op de Bugel en Rinze op de Bari-
ton. “Ik probeer ze altijd positief te sti-
muleren. Ook de dirigenten doen dat 
op een leuke manier. Jan Hibma in het 
verleden en ook Anne doet dat echt op 
leuke manier.”, aldus Marinus.

Hoe ging dat vroeger, bestond 
er toen ook een jeugdorkest?
Vroeger had je geen jeugdorkest. Ik heb 
les gehad van Goossen Schoonhoven. 
Goossen had een timmermanspotlood 
om de maat aan te geven en een gro-
te sigaar in de mond. Na een aantal 
lessen werd ik goed genoeg bevonden 
en was het tijd om aan te treden in 
het A-orkest. Het was een mooi gezel-
schap. Het stond blauw van de rook in 
de repetitieruimte en dirigent Hendrik 
van Loo sr. rookte zelf ook een sigaret-
je mee. De standaards waren bruin van 
de sigaretten die op het randje werden 
gelegd wanneer er gespeeld moest 
worden. Naast sigaretten werd er voor 
(misschien wel tijdens) het optreden 
een borreltje gedronken om rustig te 
worden. En ook toen werden er man-
darijnen gegeten voor de embouchure. 

Wat zijn je mooiste ervaringen 
op het jeugdorkest?
Dat zijn er meerdere. Qua resultaten 
met het jeugdorkest toch wel het NK 
in de 5e divisie die we hebben gewon-

nen. Dat was in het Musis Sacrum in 
Arnhem. Een geweldige beleving en 
prestatie. Daarnaast natuurlijk de ui-
tjes, onder andere naar de camping in 
Friesland. Geweldig om te zien hoe de 
jeugd dan samen optrekt. Ook de High 
Tea Concerten vind ik altijd een hoogte-
punt. Deze worden mede door de jeugd 
georganiseerd en het is leuk om de be-
volking daarmee iets terug te geven.
Daarnaast geniet ik van alle kinderen 
op het jeugdorkest. De een is nergens 
bang voor en gaat zelfs met de dirigent 
in discussie. Een ander is de muziek-
stukken kwijt en net als ze op de les-
senaar staan slaat de dirigent af. Weer 
een ander vergeet zijn of haar stan-
daard. Met de jeugd beleef je altijd wat. 
Ik geniet daarvan.

Wat wil je de jeugd meegeven?
Muziek is een hele belangrijke tijdsbe-
steding. Het is minstens net zo belang-
rijk als zwemles. Het moet geen dwang 
worden natuurlijk, maar het is wel goed 
om als ouders het belang van muziek 
te benadrukken bij je kinderen. En voor 
de jeugd is het geweldig om samen te 
musiceren en plezier te hebben. Het is 
echte ontspanning. En “David” is ge-
woon de mooiste en gezelligste club 
van de Veluwe.

Op de ledenlijst staat dat hij 
al sinds 1968 lid is van onze 

vereniging. Ooit begonnen op 
Bugel, daarna geswitcht naar 

Baritonsax. Na een tussenpauze 
van een aantal jaren in verband 

met de bloemenwinkel, die hij 
samen met zijn vrouw Bea had, 

begon hij weer. Maar nu op 
Pauken. Toen de vereniging een 

Bes-Bas nodig had was ook deze 
keuze snel gemaakt. 

Opa op het 

Jeugdorkest

Een kleine gehoorbeschadiging 
hebben we allemaal. Want bij David 
gaan we altijd van beukenstein!

Als het gaat om thuis oefenen, 
moeten we altijd een klein beet-
je liegen en elke keer nemen we 
onszelf voor om morgen écht te 
gaan oefenen!

Wij bedanken altijd hartelijk 
voor het uitlenen van een pot-
lood, je buren zijn je beste 
vrienden en het stiekem houden 
hoort daar natuurlijk gewoon bij!

Na een tijdje kennen we het hele 
stuk uit ons hoofd en dansen we 
al seinend naar elkaar vrolijk op 
onze stoelen mee en stiekem zijn 
WIJ dan even de dirigenten!

Onze eigen sectie is natuurlijk 
de áller- állerbeste. Het maakt 
geen verschil dat we dat alle-
maal zeggen! 

Benader ons voorzichtig wanneer 
we onszelf weer in ons uniform 
hebben gehesen. Het is iedere 
keer weer een pijnlijke con-
frontatie. "Kijk dan, deze broek 
kan echt niet meer! Ik ga vol-
gend jaar echt naar Hanneke!" 

Als we geïnteresseerd naar een 
andere vereniging vragen gaat 
het eigenlijk altijd om een jon-
gen. David is altijd onze num-
mer 1. De vereniging dan hè!

Onze (toekomstige) dates moeten 
maar begrijpen dat we NOOIT op 
vrijdagavond beschikbaar zijn. 
Nee, ook niet op de verjaardag 
van zijn moeder!

Als beloning voor aanwezigheid 
bij al die repetities, amuseren 
we ons schaamteloos in de bus 
op weg naar een concert. Maar 
op het podium zijn we in vol-
le concentratie, want zeg nou 
zelf: we kennen niet voor niets 
het hele stuk uit ons hoofd!

Na ons optreden laten we ons 
lekker gaan. Want we zijn altijd 
in voor een derde helft en heb-
ben ons ontwikkeld tot profes-
sionele polonaisedansers!

Binnen David is een hele hechte vriendengroep van meiden ontstaan. 
Het samen muziek maken in het jeugd- en A-orkest heeft van ons 
echte verenigingsmensen gemaakt. Leeftijdsverschillen vallen weg 
en onderling begrijpen we elkaar altijd helemaal. Om u de kans te 
geven ons een beetje te kunnen begrijpen hebben we een lijstje 
opgesteld met belangrijke
wetenswaardigheden! 

Door De Jeugd van Tegenwoordig
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De supportersvereniging  
van David bestaat  
inmiddels 47 jaar. 
In 1970 was er een 

initiatief vanuit de bevolking 
om het toenmalige orkest in  
uniformen te steken. Tot die 
tijd liep David in een wit sport-
hemd en donkere broek op straat. 

Het Comité Uniformen Fonds haal-
de met een geweldige actie op 27 juni 
1970 ca. 14.000 gulden op, een enorme 
prestatie en David zat en liep voortaan 
in uniform. Uit dit comité is de huidige 
supportersvereniging ontstaan. Door 
de jaren heen heeft deze club mensen 
David moreel en vooral financieel on-
dersteund. Bertus Stoel is al sinds 1982 
bestuurslid van de Supportersvereni-
ging. Wij interviewden hem over het 
reilen en zeilen van deze club. 

Bertus is 56 jaar, getrouwd met Ada 
en zij hebben drie kinderen; Marieke, 
Rik-Jan en Annelien. Bertus werkt als 
maatvoerder bij BAM Infra. Zijn hob-
by’s zijn muziek, volgens eigen zeggen 
is hij zelf niet muzikaal, en sport. Zo is 
Bertus o.a. scheidsrechter bij VSCO, 
doet hij zelf aan skeeleren, schaatsen 
en fietsen. Ook de tuin is een liefheb-
berij en daarnaast is Bertus een groot 
supporter van David. 

Op de vraag waarom hij destijds 
toegetreden is tot de Supportersver-
eniging antwoordt Bertus: “Ik kwam 
wel eens op uitvoeringen van David 
als lid van de supportersvereniging en 
bezocht ook de ledenvergaderingen 
van de supportersvereniging. Hier 
ben ik in 1982 gekozen als aspirant 
bestuurslid. De supportersvereniging 
was op dat moment erg actief in het 
organiseren van acties voor unifor-
men voor de malletband”. Door de ja-
ren heen heeft Bertus met diverse be-
stuursleden samengewerkt zoals o.a. 
Ke Dickhof, Goossen Schoonhoven, 
Jan Vierhuis, Tinus Flier, Gerbrecht 
Dijkhuizen en Albert Bosch.

Wat is je binding met David?
“De binding op zich zijn de mensen, 
de vereniging, het muziek maken en 
tegenwoordig ook mijn dochter Anne-
lien, die inmiddels 7 jaar lid is”.

Wat herinner je je nog aan hoog-
tepunten door de jaren heen?
“De supportersvereniging doet al-
les in nauwe samenwerking met het 
bestuur van David.  De oranjemarkt 
op de Groote Woldweg/Zwarteweg, 
wat een initiatief van de supporters-
vereniging was. Ook de bingo’s met 
volle zalen jarenlang. Door spaar-
zaamheid meehelpen aan nieuwe 
uniformen, eerst voor de Malletband 
en later voor het A-orkest. En na-
tuurlijk de muzikale successen van 

David, waardoor het niveau enorm is 
gestegen. Het is mooi dat wij als sup-
porters daar ons steentje aan hebben 
kunnen bijdragen. De samenwerking 
met het bestuur van David verloopt 
jaar in jaar uit in goede harmonie”. 

Hoe gaat het met de supporters-
vereniging anno 2016?
“Bestuurlijk is het op dit moment 
moeilijk waardoor we moeten ver-
nieuwen. Er wordt momenteel ge-
werkt aan een andere invulling van de 
vereniging in samenwerking met Da-
vid. Het idee is om de vereniging op te 
laten gaan in de Christelijke Muziek-
vereniging David waardoor de leden 
donateur worden. Hierover krijgen 
alle leden te zijner tijd bericht”.

Hoe zie je de toekomst van David?
“Zonnig. Gezien het niveau van 
de jeugdleden. Dit is te zien tijdens 
het interne solistenconcours. Ook 
deze activiteit wordt financieel on-
dersteund door de supportersver-
eniging. Studie aan muziekschool, 
veel jeugd en jeugdbeleid heeft de 
vereniging tot grote hoogte gestuwd. 

David is Top. Dat merk je als je er 
bent, hoe men met elkaar omgaat, 
lekker bezig met muziek. Ook voor 
de jeugd zorgt dit voor een goede on-
derlinge band en dat is een positieve 
vrijetijdsbesteding die uiteindelijk 
goed is voor ons dorp Oosterwolde”.

Geert-Jan is 57 jaar, getrouwd met Aartje en zij hebben 4 kinderen; 
Nettie, Alien, Bert-Jan en Gerald, allemaal lid van David. Geert-Jan 
is al 48 jaar spelend lid, altijd op de grote Bes Bas. Inmiddels zijn 
er ook 4 kleinkinderen, waarvan er al 2 op David zitten en ook nog 
een schoonzoon die bij David speelt. Kortom een betrokken fami-
lie binnen David. Geert-Jan is ook nog 12 jaar bestuurslid geweest 
van David. Geert-Jan zijn hobby’s zijn knutselen, bouwen en mecha-
nisch prutsen. 

Waarom ben je lid geworden van David?
Muziek maken leek mij leuk, mijn ouders stimuleerden dit ook. We 
zijn toen begonnen met 22 jeugdleden bij de toenmalige dirigent 
Klaas van Zalk via de muziekschool Noordwest Veluwe. Van deze 
groep ben ik nog als enige over. We kregen alleen een mondstuk en 
moesten eerst leren noten lezen.

Welke muziek vind je het mooist?
Het allermooiste is een bewerking van een koraal, daar krijg ik kippen-
vel van. Ook grote concertwerken vind ik mooi, vooral als het echte 
klankstukken zijn.

Geef eens wat voorbeelden van wat je tegenkomt in de reparatie van 
instrumenten?
Vastzittende stembuizen, bekers die er als een harmonica uit zien zon-
der dat iemand weet hoe dat komt. De meest voorkomende kwalen 
zijn slecht lopende ventielen, lekkende waterkleppen en loslatende 
solderingen. Soms maakt Geert-Jan van 2 toeters er 1. Naast repara-
tie heeft Geert-Jan ook jarenlang de aanschaf van nieuwe instrumen-
ten verzorgd, zelf draagbeugels voor de malletband gemaakt en zelfs 
wel eens reparaties voor naburige verenigingen uitgevoerd.

Waar doe je dit en hoeveel tijd steek je hier in?
Dat doe ik in mijn schuur, schoonmaken meestal in bad. De tijd is wis-
selend, ik denk gemiddeld een half dagdeel in de maand.

Welke situaties vergeet je nooit meer als het om defecte instrumenten gaat?
Iemand kwam eens nadat hij zijn instrument had schoon gemaakt 
met zijn instrument waarvan de ventielen allemaal op de verkeerde 
plek waren beland. Er kwam geen geluid meer uit. 

Welk advies heb je voor onze leden als het gaat om hun instrumenten?
Dat iedereen zijn instrument kan onderhouden. De buizen moeten 
blijven lopen. Het instrument moet regelmatig doorgespoeld en 
schoongemaakt worden. De leden zijn uiteindelijk zelf verantwoorde-
lijk voor hun instrument.

Hoe zie je de toekomst van David?
Best wel rooskleurig, muzikaal en met een goed bestuur met veel 
waardering in het dorp. De wortel van dit alles ligt vooral in de saam-
horigheid binnen David.

GEERT-JAN V.D. VEGTE
STELT ZICH VOOR

Een groot fanfareorkest als David blaast op veel instru-
menten in alle soorten en maten. Van bugel tot bas en 
ook nog saxofoons en slagwerk. Dit is natuurlijk een 
hele investering voor de vereniging. Deze instrumenten 
worden nieuw aangeschaft en zoals het gaat met instru-
menten, gaat er ook wel eens wat kapot of werkt er iets 
niet meer. Dit onderhoud is natuurlijk erg duur als het 
uitgevoerd moet worden door professionele bedrijven. 
En hier komt dan ook de instrumentendokter van David 
om de hoek kijken. Geert-Jan van der Vegte doet dit al 
zo’n 25 jaar. Wij interviewden hem over zijn belevenissen 
in al die jaren.

DE INSTRUMENTENDOKTER VAN DAVID

Bertus Stoel, bestuurslid 
Supportersvereniging David

David is top!

Supportersvereniging David

Door Bertus Regterschot

Door Bertus Regterschot



1998 2002 2002 2005 200590 JAARJUBILEUMGIDS  |  90 JAAR  |  CHR. MUZIEKVERENIGING DAVID16 17

Als vereniging zijn wij dankbaar voor 
de steun van de leden van de Club van 
100. De Club van 100 heeft als doel de 

Christelijke muziekvereniging David financi-
eel te ondersteunen, zodat de muziekvereni-
ging kan blijven investeren in het opleiden 
van de jeugd, het aanschaffen van instru-
menten en het organiseren van muzikale 
activiteiten. Hierdoor blijft de muziekvereni-
ging gewaarborgd voor de gemeenschap van 
Oosterwolde.

Lid worden van de Club van 100?
Draagt u de Christelijke muziekvereniging een 
warm hart toe en wilt u de vereniging financieel 
ondersteunen wordt dan lid van de Club van 100! 

Wat kost het lidmaatschap?
€100,- per jaar 

Wat kunt u van ons verwachten?
 » Naam- en logovermelding op de website;
 » Naam- en logovermelding bij alle concerten;
 » Gratis toegang bij alle concerten;
 » Betrokkenheid bij alle muzikale activiteiten van 

David via een flyer per mail;
 » 1x per jaar een advertentie in de krant  

(halve pagina bij voorjaarsconcert en hele  
pagina bij groot concert);

 » Rondom muzikale activiteit 1x per jaar een 
informele bijeenkomst voor de leden van de 
Club van 100.

Hoe kunt u lid worden?
Door het opgave- en 
incassoformulier (website) in 
te vullen, scannen en mailen 
naar: info@davidoosterwolde.nl 
of per post:

Club van 100
Correspondentieadres:
Wijnbergenerve 12, 8097 SX Oosterwolde
T. 06 28132879
www.davidoosterwolde.nl/club-van-100

BART STEERT TRANSPORT
OOSTERWOLDE

schuld
VASTGOEDCONSULTANCY

doornewaard transport
oosterwolde

d. van oene bestrating
oosterwolde

loonbedrijf
h. korenberg

oosterwolde

priveballon.nl

stoel bestrating
oosterwolde

stouwdamshof
oosterwolde

van hattem maatwerk
oosterwolde

Met dank aan 11 particuliere leden 
en de volgende bedrijven:
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 Naam  lid vanaf
1 Jan Willem  Beijeman slagwerk 01-10-07
2 Anne van den  Berg Dirigent 18-03-16
3 Danielle van den Born bugel 01-10-94
4 Sandra Bosch bugel 01-10-03
5 Annemijn van Bruggen hoorn 01-10-12
6 Alex Dickhof bugel 01-10-85
7 Mark Dickhof es-bas 01-10-87
8 Alien Dickhof slagwerk 01-10-92
9 Boaz Dickhof slagwerk 01-10-15
10 Erik-Jan Doornewaard trompet 01-10-97
11 Eva Doornewaard hoorn 01-10-15
12 Elize Elzerman slagwerk 01-10-07
13 Rianne Elzerman slagwerk 01-10-02
14 Brenda Evink bugel 01-10-07
15 Herco Evink slagwerk 01-10-11
16 Janneke Evink bugel 01-10-15
17 Rinze Evink trompet 01-10-15
18 Jan de Groot bariton 15-01-16
19 Gemma van 't Hof slagwerk 01-10-02
20 Rick Hop slagwerk 01-10-07
21 Erica Huenestein slagwerk 20-10-92
22 Boaz Immeker trombone 01-10-13
23 John Jans Dirigent 01-10-08
24 Jerry Jonker slagwerk 01-09-09
25 Jeanine het Lam bugel 01-10-06
26 Joas het Lam trompet 01-10-16
27 Norah Leusink bugel 01-10-13
28 Tamara van der Linde bugel 01-10-08
29 Ina van Loo tenor-sax 01-10-79
30 Femke van Loo hoorn 01-10-04
31 Janicke  van Loo hoorn 01-10-05
32 Joanne van Loo bariton 01-12-15
33 Lukas van der Maaten slagwerk 01-10-15
34 Trinie van der Maaten slagwerk 01-09-83
35 Bea van Oene slagwerk 01-10-78
36 Jeffrey van  Oene slagwerk 01-10-04
37 Adriaan Onstwedder bariton 01-01-11
38 Bertus Regterschot bugel 01-10-66
39 Herman Regterschot hoorn 01-10-87
40 Miranda Souman slagwerk 01-10-92
41 Jaap Schoonhoven tuba 01-10-90
42 Kimberly Schoonhoven bugel 01-10-08
43 Anneke van der Schouw bariton 01-10-13
44 Christina van der Schouw sopraansax 01-10-06
45 Dion Smit bugel 01-10-13
46 Gerlinde Smit bugel 31-08-12
47 Kim Sollie bariton 01-10-05
48 Vera Sollie bugel 01-10-06
49 Chris Spijkerboer trompet 01-10-80
50 Hendrike Spijkerboer sopraansax 01-10-79
51 Imke Spijkerboer bugel 01-10-08

52 Jan Spijkerboer tenor-sax 08-01-08
53 Nienke Spijkerboer altsax 01-10-06
54 David Spronk bugel 01-10-88
55 Hessel Spronk es-bas 01-01-64
56 Jochem Spronk tuba 28-01-99
57 Juliette Spronk altsax 01-10-01
58 Albert Steert bariton-sax 01-08-59
59 Rosalie Steert hoorn 01-10-15
60 Wiechert Steert slagwerk 01-10-90
61 Annelien Stoel cornet 01-10-09
62 Lisanne Stoel bugel 01-10-12
63 Johan Strijkert trombone 01-10-89
64 Daniël Strijkert trompet 01-10-16
65 Marinus Strijkert bes-bas 01-10-68
66 Gert Timmer trombone 01-10-85
67 Bert-jan van de Vegte slagwerk 15-10-99
68 Gerald van de Vegte trombone 01-10-01
69 Geert-jan van de Vegte bes-bas 01-10-69
70 Janine van der Vegte trompet 23-02-13
71 Aart Veldkamp bariton 01-10-66
72 Michael Verniers bariton 01-10-13
73 Hilde Wastenecker slagwerk 01-10-02
74 Judith Wastenecker slagwerk 26-05-15
75 Henriët van der Wal trombone 01-10-01
76 Dirien van de Weg trompet 01-10-89
77 Mart van de Weg bariton 01-10-15
78 Wilbert van de Weg trompet 01-10-87
79 Elief Wielink bugel 01-10-15
80 Bertil Wielink bugel 01-10-13
81 Marin  Wielink bariton 01-01-10
82 Erik van Wijhe hoorn 01-10-89
83 Maarjet van Wijhe bugel 01-10-11
84 Nettie van Wijhe bugel 01-10-90
85 Arnoud van Wijhe bariton 01-10-13
86 Renate van Wijhe trompet 01-10-09
87 Wilhelm van Wijhe bes-bas 01-10-85
88 Jennie de With hoorn 26-02-97
89 Hanneke Wolf bugel 01-10-82

Hoe lang kennen jullie David al? Henk antwoordt van jongs af aan 
en Hennie vanaf de verkeringstijd met Henk, zo ongeveer sinds 1960. 

Ooit lid geweest van David? Henk: ja, ongeveer 15 jaar. Eerst heb 
ik bugel gespeeld, daarna bariton en zelfs nog een tijdje in het be-
stuur gezeten. Een heel erg goede muzikant was ik niet maar ik heb 
in die tijd heel erg genoten van de gezelligheid tijdens de repetities, 
die toen onder leiding stonden van Henk van Loo sr.   

Ik kan me bijna niet herinneren jullie tijdens een optreden van 
David niet in de zaal te hebben gezien. Vanwaar deze betrokken-
heid? Wij hebben twee zonen, een schoondochter en twee klein-
kinderen die bij David meespelen. Onze oudste kleinzoon heeft ook 
een aantal jaren meegespeeld maar is er mee opgehouden. Dit tot 
ons verdriet. Tijdens een periode van ziekte van Henk was er even 
geen gelegenheid optredens te bezoeken, gelukkig kon dit al vrij 
snel wel weer.  

Genieten jullie naast bovenstaande beweegredenen ook van de 
muziek die ten gehore wordt gebracht? Ja, heel erg zelfs. Koraal-
muziek en bewerkingen van koralen hebben de voorkeur. Uit het 
verleden herinner ik mij een nummer als “Heer ik hoor”. Prachtig 
was dit volgens Henk.

Zien jullie het ook als een taak voor David om deel uit te maken 
van de opvoeding en de vorming van de jeugd? Dit zeer zeker. 
Naast een prachtige vrijetijdsbesteding leer je muziek te maken, 
wat goed is voor de algemene ontwikkeling is. Daarnaast leer je 
door samen in een orkest te spelen wat saamhorigheid inhoud. Sa-
men als een geheel opgaan in het uitvoeren van een muziekwerk.

Hebben jullie ooit iets gemerkt van overlast of baldadigheid van 
jeugdleden van David, zoals dit bij sommige jeugdgroepen wel 
eens voor komt? Nee nog nooit iets van gemerkt.

Vinden jullie dat een vereniging als David een belangrijke of 
waardevolle positie in neemt in een dorp als Oosterwolde? Een 
actieve muziekvereniging als David vinden wij heel waardevol voor 
de dorpsgemeenschap. Bijv. als opluistering bij feesten als Ko-
ningsdag, bevrijdingsoptocht en het inhalen van Sinterklaas. Maar 
ook door de jeugd gelegenheid te geven te leren muziek maken en 
het samenspelen in een orkest. In tegenstelling tot veel sporten en 
andere hobby’s kan men een hobby als het bespelen van een mu-
ziekinstrument tot op een  hoge leeftijd blijven beoefenen.

Is er verder nog iets wat jullie graag willen vertellen? Wat ons 
vooral opvalt en aanspreekt is de grote saamhorigheid die wij bij 
de leden van David zien. Dit kan alleen maar een positieve uitwer-
king hebben. Ook hebben wij veel waardering voor de dirigenten 
die wij meegemaakt hebben. Vooral Jan Hibma vond ik een pracht-
kerel, zo voor het korps zegt Henk.

Daarna volgen weer tal van prachtige herinneringen, genoeg om 
dit boekje te vullen.

ledenlijst 
DAVID

Mij is gevraagd een in-
terview te houden met 
een trouwe supporter 

of supporters van David, liefst uit 
Oosterwolde zelf. Lang hoefde ik 
hier niet over na te denken. Als 
wij als orkest ergens optreden, 
aan een kerkdienst meewerken, 
of tijdens onze jaarlijkse uitvoe-
ring spelen en ik kijk de zaal in 
dan zie ik vrijwel altijd Henk Spij-
kerboer, samen met zijn vrouw 
Hennie tussen de toehoorders 
zitten. Dit al vele jaren lang. 

Dus op 1 november ben ik naar 
de Heerdtweg gegaan om eens te 
vragen over het hoe en waarom. 
Na een inleidend praatje waar 
oude herinneringen werden op-
gehaald en van een lekker kopje 
koffie genoten te hebben kon het 
interview beginnen.

Henk is 81 jaar en geboren en getogen in 
Oosterwolde. Hennie is 75 jaar, geboren in 
Oldebroek en korte tijd na hun trouwen samen 
met Henk in Oosterwolde komen wonen. 

Henk en Hennie Spijkerboer, trouwe supporters van David

Door Albert Steert
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