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Muziek keert terug naar groep 5
De Hoop begint
muziekproject op
De Meulenrakkers
als alternatief voor
ontbreken van
muziekonderwijs.
door Wil de Jong
redactie.bergen@bndestem.nl
OSSENDRECHT – Dit voorjaar ma-

ken leerlingen van basisschool De
Meulenrakkers uit Ossendrecht
kennis met het muziekproject Muziek met een Staartje. Dit project
van kunst- en cultuurcentrum
Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur is
samen met de lokale muziekvereniging De Hoop en de school afgestemd op de leerlingen uit groep
5. Spelenderwijs gaan ze kennis
maken met een instrument uit
het harmonieorkest van De Hoop.
„We willen de interesse voor muziek maken bij de kinderen opwekken”, zegt Willem Bogers, bestuurslid van De Hoop. „Op scholen is er nauwelijks nog aandacht
voor muziekonderwijs, terwijl
ouders het toch belangrijk vinden
dat hun kinderen in aanraking komen met muziek. We gaan voorzien in een groeiende behoefte.”
Adjunct-directeur Hans Schepers
van De Meulenrakkers zegt dat,
behalve de leerlingen, ook de leer-

䊳 Behalve de leerlingen, moeten ook de leerkrachten
weer enthousiast voor muziekles worden gemaakt

䡵 Vanaf deze maand komt Harry Hendriks van de Nieuwe Nobelaer in Etten Leur wekelijks een muziekles geven op basisschool De Meulenrakkers in Os-

sendrecht, samen met leden van harmonie De Hoop. foto Chris van Klinken/het fotoburo
krachten door het project weer enthousiast voor muziekles moeten
worden gemaakt.
Van februari tot en met juli maken de leerlingen van groep vijf iedere week kennis met een muziekinstrument. Van dwarsfluit
en klarinet tot trombone en slagwerk. Bogers zegt dat het niet om

saaie stof gaat, maar dat de leerlingen op een speelse en interactieve
manier kennismaken met muziekinstrumenten en in contact komen met echte musici van De
Hoop. Voor elke les is ook een
lied gecomponeerd. „De leerlingen gaan weer zingen”, zegt Schepers enthousiast.

De muzikanten geven een introductieles over hun eigen instrument en de leerlingen mogen zelf
proberen om geluid uit het instrument te krijgen. Bogers benadrukt dat muziek maken ook gewoonweg heel erg leuk is. Hij
hoopt dat de leerlingen zo enthousiast worden dat ze op muziekles

Prins Noot heerst weer in ’t Sanegat

gaan en muziekvereniging De
Hoop letterlijk nieuw leven in blazen. Letterlijk Muziek met een
Staartje dus. „Iedereen die betrokken is bij het project, is enorm enthousiast”, zegt Bogers.
De Hoop, Nieuwe Nobelaer en De
Meulenrakkers willen minimaal
drie jaar met elkaar optrekken.

Saskia Bolten op
plek 10 voor
Eerste Kamer

door Wil de Jong
door Ad Goddrie
HUIJBERGEN – Sinds gistermiddag

heerst prins Noot weer in ’t Sanegat (Huijbergen). De prins maakte gistermiddag zijn intrede bij
het Poortgebouw in Huijbergen.
Nar Tokke stond niet naast hem
op de grote geit. Zoals op Facebook was te volgen, is het narrenpak van Tokke een week geleden
gestolen en nog steeds niet terecht. Na heel veel geroep van de
aanwezige kinderen kwam Tokke,
enigszins verlegen, tevoorschijn
in een roze badjas en met tranen
in zijn ogen vanwege het gemis
van
zijn pak.(c)2015
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grootste boer Louis werd er een
speurtocht door het dorp op poten gezet om het narrenpak op te
sporen. Ook het Huijbergse buurt-

STEENBERGEN – Voormalig burge-

meester van Steenbergen, Saskia
Bolten, staat voor GroenLinks op
plaats tien voor de verkiezingen
van de Eerste Kamer komend
voorjaar.
Dat was zaterdag de uitkomst van
het partijcongres in Amersfoort.
De kandidatencommissie had Bolten vooraf op plaats acht gezet.
De partijleden besloten echter
twee jongere kandidaten hoger op
de lijst te plaatsen.
Eerder werd al bekend dat ze voor
partij
als lijstduwer
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zingen voor Provinciale Staten in
Noord-Brabant in gaat. Bolten
was in de jaren negentig Brabants
Statenlid.

