
Het orkest kan bestaan dankzij de inzet van ouders, 
vrijwilligers en de inzet van Kim Harsta, Claudia van 
Swelm en Ineke Brouwer van Cultuur19. Sinds kort is 
Pieter Snikkers ons in het bestuur komen versterken. 
Pieter en Jan Bloemkolk zijn betrokken als niet-ouders. 
Pieter stelde zich al voor in de Whatsapp-groep. Welkom!

In de nieuwsbrief van december hebben we toegelicht 
dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van het orkest 
dat ouders meehelpen met het organiseren van de 
activiteiten tijdens repetities en rond repetities.
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Ouders komen en gaan, Jeugdorkest Leidsche Rijn zal altijd blijven bestaan.
Ouders als Gerard en Sanne helpen mee het orkest op eigen benen te laten staan. Wanneer hun kinderen het
orkest verlaten, zal de rol die zij vervullen overgenomen moeten worden door nieuwe ouders. Zo dragen we
allemaal ons steentje bij aan de doorontwikkeling en daarmee het voorbestaan van het orkest.

Geen ouderparticipatie is ook een optie, al zal de ouderbijdrage dan wel omhoog moeten gaan. Het is bovendien
ook erg leuk om mee te denken over hoe een jeugdorkest zich ontwikkelt. We willen je daarom graag de vraag
voorleggen om aan te geven wat jij kunt doen voor het orkest.

Ook jouw hulp is nodig...

Ja natuurlijk help ik graag mee het Jeugdorkest op eigen benen staan…

Alvast dank voor je medewerking en voor nu… geniet van de lente! Samen maken we er een muzikaal
seizoen van!

Muziek in de lente
Corona beperkt bewegingsvrijheid, 
maar niet creativiteit.

Samen maken we er een feest van en 
zijn we straks klaar voor livemuziek in 
de lente! Wat een feest als we straks bij 
mooi weer toch weer klaar zijn voor 
een openlucht optreden. Zou dat 
lukken?

Het doel van de 
muziekcommissie is regelen dat 
er altijd een paar ouders 
aanwezig zijn bij de repetitie. 
Deze ouders helpen bij het 
stemmen, klaarzetten
van stoelen, beschikbaar
zijn van bladmuziek, etc.

Muziekcommissie

Wil je meedenken over leuke 
activiteiten voor de 
orkestleden. Meld je dan aan 
voor de activiteitencommissie. 
Doelstelling is 2 activiteiten te 
organiseren per jaar. 

Activiteitencommissie

Wil je meedenken over de 
ontwikkeling van het 
Jeugdorkest en helpen het 
jeugdorkest op eigen benen 
te laten staan? Als bestuur 
werken we hier op informele 
wijze aan.

Bestuur

Meld jij je voor 15 maart aan voor één van de drie ? 

Bestuur van het jeugdorkest Dit bestaat op dit moment uit Jan Bloemkolk, Pieter Snikkers,
Gerard Kuijlaars en Sanne Pasveer. Wij pakken i.s.m. Cultuur19 die acties op die nodig zijn voor
het ontwikkelen van het Jeugdorkest tot stichting. Heb je een vraag? Mail, app of bel.
Voor mail: bestuur@jeugdorkestleidscherijn.nl.

De nieuwsbrieven, contactgegevens en andere informatie zijn ook te vinden op 
www.jeugdorkestleidscherijn.nl. 

Donderdag 25 februari ontving je een inschrijfformulier van Ineke. Je kunt je keuze daarin doorgeven. Even contact 
opnemen met één van de bestuursleden kan natuurlijk ook! 


