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Dertien concerten in de afgelopen twee maanden 
Op 13 scholen vond in de afgelopen twee maanden een afsluitend concert van het Leerorkest plaats. In 
totaal ging het om 582 kinderen die op een instrument naar keuze lieten horen wat zij de afgelopen 
maanden hadden geoefend. Het waren 13 kleine feestjes. Op veel social media kwamen filmpjes en 
foto’s voorbij en ook op de website van MNS is nog het één en ander aan beeldmateriaal te 
bewonderen. 
 

Bijzonder concertje in Okkenbroek/Lettele 
Op 2e Pinksterdag gaf de Muziekvereniging Beatrix een buitenconcert. Een bijzonder concert, want niet 
alleen veranderden zij hun naam in het MoreMusicOrkest, zij hadden een speciaal optreden van het 
Leerorkest Lettele en de kinderen van de Wereldwijzerschool in Okkenbroek, die voor deze gelegenheid 
de liedjes instudeerden en meespeelden op zelfgemaakte percussie instrumenten. 
  

Nieuw bestuurslid 
Muziek Netwerk Salland is zeer blij met haar nieuwe bestuurslid: Hans Flierman. Hans was voor zijn 
pensionering directeur van de Aloysiusschool in Boerkamp, en is tevens groot muziekliefhebber. Hans 
neemt deel aan de scholencommissie en het bestuur van MNS. 
 

Presentatie nieuw jeugdorkest bij concert Amicitia Boerhaar 
Showkorps Amicitia sloot het seizoen af met een zomerconcert op 25 juni. Het concert stond in het 
teken van de oprichting van het jeugdorkest. Het jeugdorkest is bedoeld om de jeugdleden een extra 
kans te geven om meer eigentijdse muziek te spelen. En dat dat gaat lukken is wel duidelijk, met zo’n 
mooie groep jeugd! 
 

Zonder vrijwilligers geen Muziek Netwerk Salland 
Op deze plaats willen wij al onze vrijwilligers nogmaals bedanken voor het vele werk dat zij ook het 
afgelopen jaar weer voor ons allen (MNS, muziekdocenten, scholen en kinderen) hebben gedaan. Het 
was geweldig! Zonder vrijwilligers geen instrumentaal muziekonderwijs op school. Hulde en dank!! 
 

Tweede CMK aanvraag bij Provincie voor Leerlijn op weer 8 scholen 
In mei heeft het MNS een tweede Cultuur Met Kwaliteit aanvraag gedaan voor acht nieuwe scholen die 
belangstelling hebben voor de Leerlijn Thematisch Muziek Onderwijs die werd ontwikkeld door de 
Katholieke Pabo Zwolle en MNS. Dat brengt de teller op 20 scholen die met de Leerlijn gaan werken. 
 

Leerorkest ‘op tournee’ naar Provinciehuis in Zwolle 
Op 9 september a.s. gaat er een grote bus vanuit Wijhe met kinderen naar het Provinciehuis in Zwolle. 
Een samengesteld Leerorkest van de Jozefschool, Matzer en de Bongerd zal daar vier concertjes geven 
tijdens de Dag van de Democratie. Uiteraard onder leiding van de muziekdocenten van MNS. 
Benieuwd? U kunt komen luisteren, want het is Open Huis die dag bij de Provincie Overijssel. 
 
 


