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Welkom!
Leden, ereleden en natuurlijk u,
Vriend van Excelsior.
Met trots presenteren wij u de 2e
nieuwsbrief van de vereniging. Het is weer
een gevarieerde nieuwsbrief geworden met
bijdragen van de voorzitter en dirigent, in
gesprek met….., uit de oude doos en een
puzzeltje.
Zoals u in de bijdragen van de voorzitter en de
dirigent kunt lezen is Excelsior een actieve
vereniging. Vele optredens zijn er geweest het
afgelopen jaar.
Ook is er een vervolg gekomen op de
Vriendenactie “Van je Vrienden moet je het
hebben”.
In mei zijn de leden langs de huizen gegaan
van Andijk. Omdat Andijk een lang /groot
dorp is, hebben we besloten om dit in
gedeelten te gaan doen.
Dit jaar zijn we gestart met de wijk Andijk-West
t/m de Hoekweg. Vele mensen waren zeer
enthousiast en hebben positief gereageerd op
de vraag of ze ‘Vriend van Excelsior’ wilden
worden.
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We zijn nog bezig om alles uit te werken, maar zoals het
er naar uit ziet kunnen we bijna 100 vrienden erbij
welkom heten bij de vereniging!
Volgend jaar krijgt deze actie een vervolg met een
ander deel van Andijk.
Excelsior is heel blij met deze steun en wij kunnen hier
dan ook extra projecten mee realiseren.
Dit jaar heeft Excelsior 2 projecten georganiseerd op de
Bangertschool en de Basisschool de Piramide onder het
mom van “Muziek voor Iedereen!” We hebben een
gediplomeerde docent kunnen
aantrekken en hij heeft 6 weken
lang leerlingen van deze scholen
muziekles gegeven. Dit
resulteerde in 2 optredens samen
met het orkest op de school voor
alle ouders en andere
belangstellenden.
Ook zijn we nu in de gelegenheid
om muzieklessen tegen een
gereduceerde prijs te kunnen
aanbieden. Dit is dus mogelijk dankzij de extra steun
van onze Vrienden.
Komend muziekseizoen begint weer op 21 augustus.
Dan wordt er gestart met repeteren voor:
25 oktober:
meespelen tijdens de RK kerkdienst
8 november: het West-Friesland Festival in Abbekerk
21 december: het Midwinterconcert
11 april 2015: voor het Themaconcert
U ziet Excelsior heeft er weer zin in en we hopen u
tijdens één van deze optredens te mogen begroeten!
Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op de
website: www.excelsior-andijk.nl

Van de dirigent
Alweer een seizoen achter de rug.
Het derde seizoen bij Excelsior en
ook deze is weer voorbij gevlogen.
“De tijd vliegt als je lol hebt”
zeggen ze; en dat is ook echt zo.
Het harde werken van de leden en het
bestuur heeft zich uitbetaald in een aantal
nieuwe evenementen. Zo is er voor het eerst
een concert gegeven rond de kerst, het
“Midwinter” concert i.s.m. Hale Bopp 4. Een
zeer geslaagd concert al zeg ik het zelf. Dit
maakte de eerste maanden van het seizoen
wel erg druk met daarbij het repeteren voor
de kerkdienst in de RK kerk en het WestFriesland Muziekfestival in Abbekerk.
Vervolgens moesten we in een paar
maanden tijd het hele programma voor het
themaconcert van 15 maart instuderen.
“Excelsior Rule the Waves” was de naam van
dit concert, met muziek gericht op Groot
Brittannië. De keuze bleek reuze! Maar liefst 16
stukken kwamen er op het programma en
met frisse moed werd ook dit programma erin
gestampt. Vaak heb ik me afgevraagd of ik
het orkest nu niet iets teveel zou belasten,
maar alle stukken waren te goed en te leuk
om weg te doen dus alles moest er gewoon
in. En dit jaar zelfs zonder studieweekend zat
het hele programma precies op tijd in de
vingers. Maar liefst 37 nieuwe stukken zijn dit
jaar de revue gepasseerd, dat maakt
Excelsior uniek, want weinig orkesten kunnen
die snelheid het hele jaar vasthouden. Op dit
moment van schrijven maken we ons op voor
het laatste concert van het seizoen voor het
plein bij restaurant Meijers en dan mogen we
gaan genieten van een welverdienden
vakantie. Volgend jaar wacht ons weer een
seizoen vol met nieuwe muziek en leuke
concerten!
Nick Hoogland

Oplossing woordzoeker: fijne vakantie

Sponsor van het jaar
Vanaf 2014 gaat Excelsior een trouwe
sponsor een jaar lang in het zonnetje zetten.
De eerste die aan de beurt is:

Notariskantoor Mantel & Overtoom
uit Andijk.

Waarom? Bij de oprichting van de Stichting
Vrienden van Excelsior Andijk heeft het kantoor
goede adviezen gegeven en de akte als
sponsoring laten passeren. Excelsior was daar
heel blij mee.
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Uit de oude doos.
Een berichtje uit de Enkhuizer Courant
van een recentie uit maart 1914.
Bron: Streekarchief /JvdG.

In gesprek met
Ruud Sijm
Van de voorzitter
Donderdag 19-06-2014
Excelsior is een actieve vereniging.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de
voorbereidingen voor het “Triple” concert morgenavond, samen met “WestFrisia” en het
Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest(NHJFO) in volle gang. We verwachten morgen een
goed gevulde zaal, waar elk orkest zijn beste beentje zal voorzetten. De avond begint met
een kort optreden van de drumband van St Caecilia Wervershoof. Voor elk wat wils dus.
Vanavond presenteren leerlingen van Groep 7 van de Bangertschool zich. Ze doen dit
omdat er een project gedaan is met behulp van muziek docent Martin Wittebrood. Dit
project hield in dat de leerlingen iets leren over muziek in het algemeen, en over het
bespelen van een instrument in het bijzonder.
Samen met het orkest zal een nummer worden gespeeld dat tijdens de lessen is
ingestudeerd. Tevens is er een presentatie van de instrumenten van ons orkest en wordt aan
leerlingen en ouders de mogelijkheid voorgelegd van les nemen en samenspelen bij ons
orkest.
Dit zelfde project loopt ook op basisschool de Piramide.
Op deze manier wekken we de, o zo belangrijke, interesse van de jeugd.
Donderdag 3 juli is er ’s avonds het slotconcert van dit seizoen bij de Buurtjeskerk.
Verder hebben we dit seizoen meegedaan aan het Festival in Abbekerk, speelden we tijdens
de kerkdienst in de Bangert, gaven we een midwinterconcert in Cultura, een themaconcert
ook in Cultura en hebben we een solistenmiddag gehad. Ook waren we vertegenwoordigd
bij de dodenherdenking en tijdens koningsdag.
Actief dus, maar met veel plezier en beleving. Juist die beleving is belangrijk. Samen muziek
maken iedere week opnieuw tijdens de wekelijkse repetitie is voor ons een hoogtepunt van
de week.
Rob Vlam

3

In gesprek met:
In elke nieuwsbrief wordt een lid van
Excelsior voorgesteld.

Henny in gesprek met: John Commandeur.
John, stel je zelf even voor. Ik ben geboren en getogen in Andijk in 1969 (mogen ze zelf rekenen
hoe oud ik ben) en woon samen met mijn vrouw Laura aan de Dijkweg. Ik werk bij zeilmakerij Van de
Gruiter, hier in Andijk.
Wanneer ben je lid geworden van Excelsior en waarom? Muziek maken is mij met de paplepel
ingegoten. Vader Jan (bij Excelsior) en opa speelden al (blaas)muziek. Toen ik 4 of 5 jaar was deed ik
mijn vader al na met ‘trombone spelen’. Daarna ben ik begonnen met orgel en aansluitend
overgestapt op een blaasinstrument. Eind jaren 70, begin jaren 80, ik was toen ongeveer 9 jaar en ben
toen ook lid geworden van Excelsior. Dit was naar aanleiding van de toenmalige dirigent Klaas Prikkel. Hij
was ook dirigent van Creona uit Middenmeer en Excelsior en Creona deden wel dingen samen. Er was
ook veel jeugd bij Creona en Klaas Prikkel heeft de jeugd gestimuleerd om muziek te maken. Hier is toen
veel jeugd uit voort gekomen. Er kwam na een jaar een jeugdorkest. Uiteindelijk spelen Gertruud
Hovenga en ik nog van dit clubje alleen nog bij Excelsior.
Welk instrument bespeel je en waarom? Ik speel op de cornet en vindt dit instrument het meeste
bij mij passen. Een instrument is een verlengstuk van wie je bent. Ik ben op de bugel gestart, heb toen
een uitstapje gemaakt naar de trompet en kwam daarna bij de cornet terecht.
Speel je nog op andere instrumenten? Ja. Ik speel nog orgel, piano en keyboard. Dus naast het
blaasinstrument ook toetsen. Ook heb ik in een bandje gespeeld.
Heb je les gehad? Hoelang en van wie? En wat voor diploma’s heb je? Toen ik bij Excelsior lid
werd, kwam ik meteen op les bij René Prikkel en behaalde het A en B-diploma. René Prikkel gaf het hele
jeugdorkest les, behalve de saxofoonleden. Daarna kwam ik via lid Aris Vlam met Wim van Boven in
contact. Een hele bekende docent en daar heb ik privéles van gehad . Hij was een goede docent en ik
wilde perse les van hem hebben. Bij hem heb ik dus nog mijn C en D-diploma gehaald. In totaal heb ik
wel 10 jaar les gehad. In 1988 was ik zo verknocht aan blazen dat ik mijn eigen instrument heb gekocht.
Speel je nog bij een ander orkest? Op dit moment wordt er alleen bij Excelsior gespeeld. In de
jaren 90 heeft ik wel bij St. Ceacilia in Zwaag gespeeld, maar is hier toch uiteindelijk gestopt toen de
liefde in mijn leven kwam en daar meer tijd aan wilde/moest besteden.
Waarom ben je lid geworden van Excelsior? Het was eigenlijk een logische stap dat ik lid werd
van Excelsior. Vader en zus (Natasja) speelden hier ook al en qua sfeer past het orkest wel bij mij. Het
moet ook klikken.
Heb je in het bestuur gezeten of in werkgroepjes van de vereniging? Bestuursfuncties heeft ik niet
vervuld, maar ik speel wel om het jaar de Last Post bij de dodenherdenking.
Wat vindt je van Excelsior als vereniging? Het is een gezellige club, met dirigent Nick Hoogland
zijn we weer groeiend. We gaan weer een niveau hoger. We moeten niet ‘inkakken’. Er is ook plek voor
een dolletje en een geintje en dat moet ook kunnen. En er worden leuke dingen georganiseerd. Denk
aan Bandcamp, en voorheen een bbq.
Heb je nog andere hobby’s? Ja zeker! Ik maak nog steeds muziek in een bandvorm met o.a. Bart
Meester. Ook ben ik sinds een paar jaar bezig met alluminiumgieten. Ik heb zelf een oven gebouwd en
ben nu bezig met mallen maken voor huisnummers en naamplaatjes. Heel leuk om te doen.
Hoe zie je de toekomst van Excelsior? Positief! Als het zo doorgaat kan het alleen nog maar
groeien. Ik hoop dat er nog wat leden bij komen. Dan hoef ik ook niet meer zo vaak oud papier op te
halen…
Wil je zelf nog wat kwijt, of ben ik vergeten iets te vragen? Ik heb niks toe te voegen. Alles is wel
gezegd.
Tot slot: Aan wie wil je stokje doorgeven en waarom? Jan Trienko Droog. Van een klein naar een
groot instrument. Dat lijkt mij wel leuk.

