
Opening Jubileumjaar
60 jaar Muziekvereniging Wieringerwaard (1)

 p Het grote orkest van de muziekvereniging met op de voorgrond de jubileumcommissie, vanaf links: Lisanne Dekker, Lotte Smit, Thijme Arends, Tina Drijver, Maartje de Broer en Ton Hoogeveen.

Voor muziekvereniging 
Wieringerwaard is 2019 
een bijzonder jaar. De 
vereniging bestaat 60 
jaar. Een jubileum waar 
zowel de vereniging als 
de CTR in de loop van dit 
jaar een aantal keren bij 
zal stilstaan. Te 
beginnen met het 
‘Openingsconcert 
Jubileumjaar’, op 
zaterdag 2 februari in 
Wieringerwaard.

  

De muziekvereniging begon 
60 jaar geleden als de 
drumband van het dorp 

Wieringerwaard. In de loop van de jaren 
is er veel veranderd. Werd er vroeger nog 
in uniform en in het gelid door de straten 
gemarcheerd op het tempo van voorname-
lijk marsmuziek, tegenwoordig worden er 
theaterwaardige muziekshows opgevoerd. 
De marsmuziek is nagenoeg verdwenen en 
maakte plaats voor alle genres muziek, van 
klassiek tot moderne top 40 muziek.

De voorjaarsconcerten van de afgelopen jaren 
staan bekend om de steeds afwisselende the-
ma’s die aan een concert gekoppeld worden. 
In 2012 werd met het CineWaert-concert een 
start gemaakt met thema’s. In de jaren daarna 
volgden concerten met namen als World Wide 
Waert, Change the Music, Planet Waerth, 
Night of the Proms, Waertse Highlands en 
Water en Vuur.
 
VERNIEUWENDE DIRIGENT De twee orkesten 
van de vereniging staan onder leiding van 
dirigent Michiel Drijver. Overdag actief in 
het onderwijs en op vrijdagavonden tijdens 
de repetities de scepter zwaaiend over het 
opleidings- en het grootorkest. Michiel was de 
afgelopen jaren de drijvende kracht achter de 
‘muzikale veranderingen’. Aan de voorjaars-
concerten werd ook het element show toege-
voegd. Nieuwe en vaste bezoekers verbaasden 
zich elke keer wat een muziekvereniging uit 
een dorpje, ergens in de Noordkop, presteer-
de in een klein achterafzaaltje als De Waert.
 
OPENINGSCONCERT Zaterdag 2 februari 

opent de vereniging het jubileumjaar op 
de vertrouwde locatie met het feestelijke 
‘Openingsconcert Jubileumjaar’. De bezoekers 
worden onthaald met een openingsdrankje 
om met elkaar te kunnen proosten.
Concertlocatie De Waert is inmiddels ver-
bouwd tot een gemoedelijke theaterzaal en 
maakt nu deel uit van dorpshuis De Oude 
School. Dat ze bij de vereniging van een 
muzikaal feestje houden, is alom bekend, 
vandaar dat het thema van dit openingscon-
cert ‘Feest’ is. Een concert met een knipoog 
naar het jubileum. Beide orkesten geven acte 
de présence. Het gaat een gezellig samenzijn 
worden, waarbij de muzikanten en de bezoe-
kers gezamenlijk genieten en plezier hebben. 
Samen genieten is een belangrijk motto 
binnen de vereniging. Na het optreden van de 
orkesten wordt de avond muzikaal voortgezet 
door dj Wout. Dan kunnen de bezoekers en 
muzikanten met elkaar bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje en een 
dansje wagen.
 
JUBILEUMCONCERT Deze avond is een aanloop 
naar het Jubileumconcert dat voor 15 juni 
gepland staat in theater COOL in Heerhug-
owaard. Bij het Jubileumconcert treden de 
orkesten op met een speciaal voor de gele-
genheid samengesteld projectzangkoor, maar 
ook met Leona Philippo, onder meer bekend 
als winnares van The Voice of Holland en 
Maestro.
 
FOUTE PARTY De afgelopen maanden is het 
nodige voorbereidende werk verzet door de 
speciaal gevormde jubileumcommissie en 
andere leden en vrijwilligers. Behalve de ge-

noemde concerten wordt er ook hard gewerkt 
aan de voorbereidingen van de feestavond 
‘de Foute Party’ op 30 maart en een concert 
om het jubileumjaar mee af te sluiten. Om 
alles financieel rond te krijgen, is vorig jaar al 
gestart met een Pannenkoekenfestijn. Bedrij-
ven zijn ook benaderd of zij willen sponsoren 
en al veel vrijwilligers zijn gevraagd mee te 
werken aan alle geplande activiteiten. Op de 
feestavond zijn oud-leden, leden, aanhang, 
maar ook iedereen die de vereniging een 
warm hart toedraagt van harte welkom.
“Als jubileumcommissie zijn wij vorig jaar al 
hard aan de gang gegaan om er een mooi jaar 
van te maken. Als kleine vereniging beschik-
ken we gelukkig over een grote achterban van 
vrijwilligers en een flink aantal actieve leden 
die behalve muziek maken ook creatief zijn 
en meedenken en helpen. Zo is het Ope-
ningsconcert door een subcommissie voorbe-
reid. 2019 wordt een speciaal jaar waar nog 
lang over gesproken gaat worden,” zegt Ton 
Hoogeveen namens de jubileumcommissie.
 
KAARTVERKOOP Het gebruikelijke nieuw-
jaarsconcert is dit jaar vervallen. Hiervoor 
in de plaats komt het concert op zaterdag 2 
februari. Een feestelijke start van een belang-
rijk jaar. Alle leden en vrijwilligers van de 
vereniging zijn er klaar voor. Het concert is 
in dorpshuis De Oude School aan de Populie-
renlaan 23a. Toegangskaarten kosten 5 euro 
en zijn te koop bij tankstation Van Zijl aan de 
Molenweg in Wieringerwaard. Op de website 
van de vereniging (www.muziekvereni-
gingwieringerwaard.nl) is meer informatie 
te vinden over de andere activiteiten en de 
deelname aan het projectzangkoor.
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