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Uniek project muziekvereniging Erato: 

‘Plekzat’ 

 

Het plan: Project ‘Plekzat’ 

Binnen muziekvereniging Erato leefde al enige jaren de behoefte om weer eens 

‘iets groots’ te organiseren, een concert buiten de gebaande paden. De Music 

Gala’s uit het verleden zijn voor de vereniging niet meer realiseerbaar: te hoge 

kosten en een te hoge belasting van de vrijwilligers van de club. 

Toen men hoorde van de mogelijkheid van subsidie door Stichting Muziek Opmeer, 

heeft Erato voor 2019 het project ‘Plekzat’ ingediend bij de Dorpsraad Spanbroek-

Opmeer. Dit project is in overleg tussen Dorpsraad en Stichting Muziek Opmeer 

goedgekeurd (verderop meer over de subsidie). 

 

In ‘Plekzat’ wil Erato  

a. een projectorkest realiseren waarin inwoners van de gemeente Opmeer die een 

instrument spelen, maar (nog) niet in een orkest spelen, worden uitgedaagd om 

mee te komen spelen. Voor de muzikanten zullen arrangementen op maat worden 

gemaakt, zodat iedereen zijn of haar partij kan meespelen; 

en 

b. het projectorkest een aantal zangers en zangeressen uit de gemeente Opmeer 

laten begeleiden. De bedoeling is dat iedere zanger(es) twee nummers met het 

grote projectorkest gaat mee spelen. 

 

De muzikale leiding van PlekZat! is in handen van dirigent Thomas Geerts. Voor 

de organisatie heeft Erato een commissie in het leven geroepen. De commissie 

(Ton Koelemeijer, Saskia Kuin, Petra Zon) coördineert de activiteiten en de orga-

nisatie. PlekZat! wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid en enthousiasme 

van de leden. 

 

De accommodatie: de Kermistent 

In de gemeente Opmeer zijn weinig accommodaties waar een project als ‘Plekzat’ 

gerealiseerd kunnen worden. Omdat de subsidie wordt verstrekt vanuit Dorpsraad 

Spanbroek-Opmeer dient het Buurtbudget van Muziek Opmeer te worden gereali-

seerd op een locatie in Spanbroek/Opmeer. 

Erato is bij haar zoektocht naar een accommodatie uitgekomen bij de Kermistent 

Opmeer, die tijdens de Opmeerse Kermis wordt geplaatst op het HOSV-terrein. De 

Kermis wordt gevierd van zaterdag t/m maandag, terwijl de tent al bedrijfsklaar 

is op de vrijdag.  

Erato zocht en vond medewerking en samenwerking met de mensen achter Ker-

mistent Opmeer. Na een aantal gesprekken met de gemeente Opmeer kregen 
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zowel Erato als Kermistent Opmeer toestemming PlekZat! op vrijdagavond te hou-

den. 

 

De subsidie 

In 2017 is in Opmeer de plaatselijke Muziekschool opgeheven door de gemeente 

Opmeer. In plaats daarvan is Stichting Muziek Opmeer opgericht, die subsidie ont-

vangt van de gemeente. Voor het overige staat de gemeente op afstand van be-

stuur en organisatie. 

Sterkhouders in Stichting Muziek Opmeer zijn o.a. het basisonderwijs, de muziek-

verenigingen, de bibliotheek, de wijksteunpunten en de voorschoolse kinderop-

vang. Muziek Opmeer wordt gecoördineerd door twee zg. Aanjagers die onder-

steunen, stimuleren en verbindingen leggen tussen de verschillende participanten. 

Muziek Opmeer ondersteunt en stimuleert activiteiten, door de inwoners van de 

dorpsgemeenschap zelf (in overeenstemming met de spelregels die in het beleids-

kader zijn vastgesteld) te bepalen, die de maatschappelijke participatie bevorde-

ren, waarbij muziek en muziekeducatie een betekenisvolle rol speelt, passend in 

het beleidskader, op maat te ontwikkelen en uit te voeren in samenwerking c.q. in 

overleg met Opbouwwerk, de Wijksteunpunten en de verschillende maatschappe-

lijke (zelf)organisaties.  

 

Onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke participatie en muzikale vorming van 

de lokale dorpsgemeenschappen wordt gestimuleerd door een vrij besteedbaar 

buurtbudget beschikbaar te stellen, volgens de regels die in het Beleidskader 

Buurtbudgetten zijn vastgelegd.  

Voor Spanbroek-Opmeer is de Dorpsraad de organisatie die de buurtbudgetten 

beheert en ingediende projecten beoordeelt. 

Het door Erato ingediende project is door de Dorpsraad, na overleg met de Aanja-

gers Muziek van Stichting Muziek Opmeer, goedgekeurd. Erato kon aan de slag. 

 

Actuele stand van zaken 

Inmiddels… 

• repeteert er wekelijks een orkest van bijna 65 muzikanten. De basis van dit 

orkest bestaat uit Erato, maar meer dan de helft is geen Erato-lid. In het 

orkest vinden we, naast oud-Erato-leden die weer eens willen meedoen en 

blazers uit de regio ook: dwarsfluit, blokfluit, piano, akoestische gitaren, 

basgitaar, accordeons, trekharmonica’s, xylofoon. 

Dirigent Thomas Geerts heeft van 15 popnummers, gekozen door de voca-

listen, arrangementen gemaakt waarbij hij op maat heeft gearrangeerd voor 

ervaren muzikanten, maar ook rekening heeft gehouden met onervaren or-

kest-muzikanten.  

De repetities worden niet langer gehouden in de kantine van HOSV. Orkest-

grootte en akoestiek die dit vraagt zorgden ervoor dat er uitgeweken moet 

worden naar de aula van de Bonifatiusschool.  
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• zijn verschillende dorpsgenoten bereid gevonden hun zangtalenten te delen 

met het orkest. De line-up bestaat uit: 

o Ruud en Manon Koelemeijer (o.a. ‘Zoutelande’ – Blöf), 

o Jeanet Beerepoot (o.a. ‘De verzoening’ – Liesbeth List), 

o Rob Taams en Michiel Entes (o.a. ‘Naast jou’ – Nick & Simon), 

o Gert van Meerten (o.a. ‘Green grass of home’ – Tom Jones), 

o Anselma van Ossenbruggen (o.a. ‘Lemon tree’ – Fools Garden), 

o Lotte en Jelline Hoebe (o.a. ‘Silver lining’ – First Aid Kitt) en 

o Madelon Heida – Tijhaar, Dave Schoemaker en Mike Jong (o.a. ‘Ik heb 

de hele nacht liggen dromen’ – Wolter Kroes). 

• is de voorverkoop van start gegaan. Kaarten à € 10 zijn verkrijgbaar bij de 

Readshop en De Slijterij en per e-mail (kaartverkoop.erato@gmail.com). 
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