’Muzikale nootjes’
Jaargang 3 | nummer 5 - december 2015
In deze nieuwsbrief…..
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Agenda
Vriendenactie
Winnaar Serenade
Oud papier
Van de dirigent
Van de voorzitter
Clubsparen
Scholenproject
In gesprek met…

Welkom!
Leden, ereleden en natuurlijk u,
Vriend van Excelsior!
Voor u ligt al weer de 5e editie van onze Nieuwsbrief.
Weer helemaal gevuld met wetenswaardigheden van
de vereniging.

Agenda:

Soms denk je, krijg ik
hem wel gevuld,
maar dan ben je
bezig en het einde
van het liedje is dat je
weer plek te kort
komt. Een goed teken
voor deze actieve
vereniging!
Hiernaast de
aankondiging voor
ons Midwinterconcert
van a.s. zondag
20 december.
Een middag genieten
van mooie muziek in
Cultura.
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Zondag 20 december:
Midwinterconcert in Cultura.
m.m.v. Zang: Jet Stam en pianist Koen
Spijker,
en de leerlingen van Excelsior
Aanvang 15.00 uur

!

Zaterdag 27 februari 2016:
Medewerking tijdens de RK dienst .
Aanvang 19.00 uur. Na afloop
koffiedrinken

!

Zaterdag 9 april 2016:
Themaconcert: Dinnershow

Vervolg Vriendenactie

Van de dirigent

In het voorjaar is de vervolgactie gehouden voor het
Vrienden werven. Bijna alle leden zijn weer enthousiast
langs de deuren gegaan om informatie te verstrekken
over de vereniging en zo ook nieuwe Vrienden te
werven. Dit is weer een groot succes geweest. Na
verwerking van alle formulieren kunnen wij u zeggen
dat Excelsior er 90 nieuwe Vrienden bij gekregen
heeft. Dank dat u ons zo wilt steunen.
Mede door deze inkomsten zijn wij in staat om iets
extra’s te kunnen doen. Heel mooi voorbeeld is het
scholenproject “ Muziek voor Iedereen! “. Een verslag
hiervan kunt u elders in de nieuwsbrief lezen.

Winnaar serenade
Als Vriend van Excelsior heeft u een aantal privileges. Bij
de verschillende Vrienden horen verschillende
voordelen. Maar alle Vrienden doen mee in de loterij
voor het winnen van een serenade.
Dit keer is de gelukkige winnaar geworden:

Mevr. J. Ruiter-Haagsma, Sorghvlietlaan 50 –
kamer 4.2 in Andijk.

Dit keer geen bijdrage van
onze dirigent.
Het einde van het jaar geeft
altijd veel drukte met zich mee.
Ons Midwinterconcert en kerstconcerten
bij de andere verengingen.
Niet alleen het einde van het jaar is druk,
het hele jaar was druk.
Themaconcert “Let’s Dance!”, deelname
aan Rastede en niet te vergeten ook nog
een huwelijk.
Alle leden van Excelsior hebben het
bruidspaar een onvergetelijk cadeau
bezorgd in de
vorm van een
Lipdub.
Een kleine
impressie.

Het bruidspaar

Van harte gefeliciteerd!
Binnenkort nemen wij contact met u op, om af te
spreken wanneer u deze serenade in ontvangst wilt
nemen.
Volgend jaar in december wordt er weer een naam
getrokken uit alle Vrienden.

Oud papier
Om de 2 weken wordt het oud papier door
Excelsior samen met zustervereniging Sursum
Corda en gospelkoor Revival opgehaald in
Andijk.
Na de oproep voor extra hulp in de vorige
nieuwsbrief heeft 1 vriend zich meteen spontaan
aangeboden om mee te gaan helpen. Dank
hiervoor!
Denkt u nu: dat lijkt mij ook wel wat, ik wil wat
extra voor de vereniging doen? Neem dan
contact op met onderstaande persoon. De
enige eis is dat u redelijk fit bent én ouder bent
dan 18 jaar. Ook al kunt u maar 1 of 2 keer per
jaar, het ontlast de bestaande lopers en zo
kunnen zij een keer overslaan.
Contactpersoon voor het coördineren van het
oud papier is:
Henny Doorenbos: [e] oudpapier@excelsiorandijk.nl [t] 593208

De muzikanten in de rol van bruid en
bruidegom voor de Lipdup

Sponsor van
het jaar
Vanaf 2014 zet Excelsior een trouwe sponsor
een jaar lang in het zonnetje.
Voor 2015 is aan de beurt: Amnius

Services uit Grootebroek

Internet

Waarom? Bij de lancering van de nieuwe
huisstijl heeft dit bedrijf belangeloos een nieuwe
website voor ons opgezet. Als ook bij de start
van de Vrienden van Excelsior hiervoor. Dank
voor deze geste!
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www.amnius.nl

Van de voorzitter

Clubsparen bij AVIA

Een kalenderjaar vol
activiteiten.
Excelsior is een vereniging om
trots op te zijn!
Al was het alleen maar
omdat we als vereniging zeer
actief zijn.
Om enkele hoogtepunten
te noemen; in april jl. een zeer geslaagd
themaconcert met als thema “Let’s Dance!”.
Uitverkocht!; een zeer geslaagd optreden met “The
Highland Orchestra”, een combinatie met
Accordando Spierdijk, in Rastede Duitsland; met
deze zelfde combinatie een geslaagd optreden op
het West Friesland Festival in Zuid Scharwoude
afgelopen november.
Momenteel wordt er druk gerepeteerd voor ons
Winterconcert op 20 december a.s. in Cultura.
Tussendoor werkten onze leden nog aan de
vriendenactie, een videofilm ter gelegenheid van
de trouwerij van onze dirigent Nick Hoogland met
onze bugelspeelster en bestuurslid Britte Ootes, een
project voor de leerlingen van de basisscholen, een
solistenmiddag waar iedereen weer geweldig
presteerde ondanks de zenuwen en een
Sinterklaas/Muziek/Slagwerkproject op de
Piramideschool. Bovendien wordt er twee keer per
maand oud papier opgehaald.
Wat krijgen onze leden daarvoor terug zo zou je
je afvragen. Welnu, je krijgt er energie van!
Dat blijkt uit het feit dat de repetities enthousiast
worden bezocht en dat de leden tevens thuis de
tijd vinden om te oefenen. Bravo!
Een compliment ook voor onze dirigent Nick
Hoogland.
Al met al kijken we weer vooruit naar het nieuwe
kalenderjaar met weer leuke plannen.
Met allereerst het themaconcert met als thema
“Dinnershow” (vooraf reserveren!) op 9 april in
Cultura.
Veel plezier en succes gewenst,
Rob Vlam

Colofon:
Nieuwsbrief Muziekvereniging
Excelsior-Andijk
[e] info@excelsior-andijk.nl
[w] www.excelsior-andijk

facebook.com/
excelsiorandijk

Redactie:
Henny Doorenbos
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Draagt u Excelsior een warm hart toe? Dan kunt
u bij AVIA tankstations meedoen aan
Clubsparen. Speciaal voor (sport)clubs en
verenigingen heeft AVIA deze nieuwe vorm van
sponsoring geïntroduceerd. Iedereen kan gratis
punten sparen bij AVIA. Bij elke tankbeurt bij de
deelnemende tankstations spaart u dan
automatisch voor Excelsior. U krijgt dan een
spaarpas voor Excelsior. Het is ook mogelijk dat
bestaande AVIA klanten spaarpunten doneren
aan de vereniging. Elke 100 spaarpunten is €
2,00 waard.
Wilt u ook meedoen hieraan, geef het dan door
via info@excelsior-andijk.nl. U krijgt dan een
spaarpas thuis.
Meer info over clubsparen vindt u op de
website www.avia.nl

Scholenproject: Muziek voor iedereen!
In oktober is Excelsior gestart met het geven van
slagwerklessen in groep 6/7 van de basisschool
de Piramide in Andijk door Mark Meurs. Mark
studeert aan het conservatorium met als
hoofdvak slagwerk en geeft les aan de
slagwerkgroep van St. Caecilia in Wervershoof.
In een aantal weken heeft hij de leerlingen
enthousiast gemaakt en dat kreeg een
hoogtepunt op donderdagmiddag 26
november, toen zij een optreden gaven voor
hun medescholieren en ouders op school.
Er werd strak gedrumd en het werd helemaal
een feestje toen ze samen met een aantal
muzikanten van Excelsior, het ene na het
andere Sinterklaasliedje speelden.
Het resultaat van dit scholenproject is dat er 4
kinderen proeflessen gaan volgen. Het
scholenproject krijgt begin volgend jaar een
vervolg, maar dan op de Bangertschool.
Dit project is mede mogelijk door de bijdrage
van de Vrienden van Excelsior!

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

Jasper Mantel

Stel je zelf even voor. Wie ben je, waar ben je
geboren, verliefd, verloofd, getrouwd? Wat
voor werk doe je?
Ik ben Jasper Mantel, ja de zoon van Dirma.
31 jaar oud, geboren in Andijk. Verliefd op
Mireille. Ik werk bij de Action op de afdeling
voorraadbeheer.

Heb je in het bestuur gezeten of in een
werkgroep van de vereniging?
Ik heb in de muziekcommissie gezeten. Die is
nu opgeheven. De dirigent zoekt heel goed de
muziek uit.
In de dirigentencommissie en in de Rastedecommissie. Heel leuk om te doen en leerzaam.

Wanneer ben je lid geworden van Excelsior?
Dat moet je effe aan mijn moeder vragen.
Het blijkt september 1993 te zijn.

Wat vindt je van Excelsior als vereniging?
Ik ga er graag heen. Er zijn gezellige, leuke
mensen. We hebben een kleine, hechte groep
die er voor gaat en hard werkt. We hebben
een actief bestuur, doen leuke activiteiten en
dirigent Nick stimuleert ons goed.

Waarom dit instrument waar je nu op speelt?
De bugel heeft een mooie, zachte, ronde
klank. Past ook wel goed bij mijn karakter. Ben
gestart op de saxofoon, maar ben op de
bugel beland, hoe?? Ik weet het niet, maar
het bevalt mij prima!

Heb je nog andere hobby’s?
Ik speel zaal- en veldvoetbal. Vind sport in het
algemeen mooi. Speel in mijn bandje, heb net
een mountainbike gekocht om lekker op een
baan te scheuren. En auto’s. Aan klussen en
rijden.

Welke instrumenten bespeel je nog meer?
Piano. Ik heb hier 2 jaar les opgehad van Wim
Broer. En ik speel op het moment basgitaar in
mijn eigen bandje: Bagatells. We oefenen op
de dinsdagavond en treden nu ook af en toe
op.

Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
Rooskleurig. We blijven bestaan. Ik verwacht
geen inkrimping van leden, het kan alleen
maar beter worden. Ook hoe er nu leerlingen
geworven wordt op de scholen. Ik blijf erbij,
100 jaar….

Heb je les gehad, hoelang en van wie? Wat
voor diploma’s heb je?
Wel een jaar of 8 les op de bugel van Hans
Peter Pluim. Hij houdt erg van jazz, dus de
lessen gingen veel die kant op. Maar ik moest
“klassiek” leren, geschikt voor fanfare. Dat is
gelukt.
Ik heb diploma A en B.

Wil je zelf nog wat kwijt, ben ik iets vergeten te
vragen?
Nee. Alles is denk ik wel gezegd. O ja,
compliment aan het bestuur. Vind het heel
leuk hoe het nu gaat met de Vriendenactie en
dit, de nieuwsbrief.

Speel je nog bij een ander orkest?
Ja, bij Irene uit Grootebroek. Zij repeteren op
de maandagavond en die had ik nog vrij. Zo
heb ik extra tijd op te spelen i.p.v. repeteren
thuis. En ik heb daar mijn vriendin ontmoet.

Aan wie geef je het stokje door en waarom?
Suzanne Scholten. Zij speelt nu 1 jaar bij ons en
dit is een mooie gelegenheid om nader kennis
te maken.

Waarom ben je lid geworden van Excelsior?
Omdat mijn moeder bij Excelsior speelde.
Geen andere reden. We werden thuis
gestimuleerd om op muziek te gaan. En ik heb
geen spijt!

