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Welkom!
bij deze feestelijke jubileumuitgave ‘Muzikale
Nootjes’ van 125 jaar Excelsior met 4 extra pagina’s
geschiedenis. Nu iedereen geniet van deze mooie
zomer komt het grote Jubileumconcert op 6 oktober
nu toch wel snel dichtbij. Vrienden van Excelsior
krijgen in de voorverkoop € 2,50 korting (max 2
kaarten) op de toegangsprijs van € 12.50. Wij kunnen
de toegangsprijs zo laag houden omdat we
gesponsord zijn door diverse fondsen. Anders zou de
toegangsprijs om zo’n concert als dit te organiseren
veel hoger moeten zijn. Als u deze zaterdagavond de
sporthal betreed weet u niet wat u ziet, een heuse
concertzaal. Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een
mooi feest na het concert. Dit wordt verzorgd door
de Andijker band: Perfect Juice. Zij gaan er mede
voor zorgen dat dit jubileum niet snel vergeten wordt.
Zien wij u ook op 6 oktober? De voorverkoop is reeds
gestart via de website. Heeft u geen internet dan
kunt u bellen met: 06-4139 6917.

1

Clubsparen bij AVIA

Van de dirigent

U draagt als Vriend van Excelsior de vereniging
een warm hart toe. Wist u dat u ook mee kunt
sparen bij AVIA tankstations aan het
Clubsparen? Speciaal voor (sport)clubs en
verenigingen heeft AVIA deze nieuwe vorm van
sponsoring geïntroduceerd. Iedereen kan gratis
punten sparen bij AVIA. U krijgt dan een
spaarpas voor Excelsior. Bij elke tankbeurt bij de
deelnemende tankstations spaart u dan
automatisch 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, geef het dan door via
info@excelsior-andijk.nl. U krijgt dan een
spaarpas thuis.
Meer info over Clubsparen vindt u op onze
website www.excelsior-andijk.nl

Een vol en lang seizoen hebben we
afgesloten met een repetitie met een
fantastische zangeres. Het beloofd een
spetterend jubileumconcert te worden
en deze repetitie geeft een goed
gevoel voor na de vakantie.
Ook alle voorbereidingen om sporthal
De Klamp weer om te toveren tot
concertzaal zijn weer in volle gang.
Elke keer weer indrukwekkend om op
papier te zien wat er allemaal uit de
kast wordt getrokken! En dat door een
'gewone' muziekvereniging uit Andijk.
Nu hopen dat alle instrumenten
natuurlijk mee gaan in de caravan om
de conditie op peil te houden. Aan de
andere kant, een goed uitgerust orkest
is ook snel weer op stoom. Om even in
de Tour de France te blijven, hou de
reclame karavaan in de gaten en mis
dit unieke concert niet!

Oud papier
Elke 2 weken wordt het oud papier door Excelsior
samen met collega-vereniging Sursum Corda
opgehaald in Andijk.
De opbrengst van het oud-papier is één van de
(niet weg te denken) inkomsten van Excelsior.
Wilt u als Vriend ook iets extra’s 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@excelsior-andijk.nl, [t] 593208

Clubkas Campagne
Sponsor van het jaar
Excelsior en de Vrienden van Excelsior
hebben 2 mooie bedragen mogen
ontvangen van de Rabobank met de
Clubkas Campagne.
Iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk
dank.
Vanaf 2014 zet Excelsior een trouwe sponsor
een jaar lang in het zonnetje.

Colofon:
Nieuwsbrief Muziekvereniging
Excelsior-Andijk

Excelsior is voor het tweede jaar op rij te
gast in Sporthal de Klamp voor een groot
concert.

[e] info@excelsior-andijk.nl
[w] www.excelsior-andijk

Nico en Marian Hooiveld bedankt!

facebook.com/
excelsior Andijk
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Redactie:
Henny Doorenbos

Van de voorzitter

Jeugd om trots op te zijn!
Het seizoen 2017-2018 is weer teneinde.
Een jaar waar we best trots op mogen terug kijken…
We hebben op de Bangert en Piramide school leuke
dingen gedaan in de klas.
Samen zingen, noten lezen en proberen noten te
spelen op de Bugel….
Dat viel niet voor iedereen mee.
Muziek maken is heel erg leuk maar je moet er wel
wat voor doen. Het gaat niet vanzelf.
Maar dat maakt het ook juist zo leuk, geeft een
uitdaging. En een kick als het lukt!
Sommige kinderen hebben even doorgezet en kunnen
nu best al goed spelen op de Bugel, ik vind het erg
knap.

Het jubileumjaar
Met ongeveer de helft van het jubileumjaar van
onze vereniging achter de rug is
honderdvijfentwintig jarig Excelsior al zeer actief
geweest.
Het was soms wel spannend, met name bij het
kinderconcert op 10 juni j.l.
Om “Peter en de Wolf” van Prokofjev te kunnen
uitvoeren moesten we een topprestatie leveren.
Uiteindelijk is dat gelukt en een succes gebleken.
Een compliment aan de leden, de dirigent Nick
Hoogland en de helpende handen.
Met name ook aan de presentator Roland van
Schaick die de jeugd wist te begeesteren.
Ook het decor met de mooi gestileerde bomen, tot
stand gekomen dankzij Gertruud Hovenga,
droegen bij aan het succes.
Nu dat het zomervakantie is richten we onze blik op
6 oktober aanstaand als we een groot concert
gaan geven in De Klamp met medewerking van
Leona Philippo.
Ook dit wordt weer een uitdaging.
De kaarten zijn reeds in de verkoop!
Oh ja, Leona Philippo? Even googelen en je
belangstelling is gewekt!

We hebben op de Bangertschool ook 2 slagwerk
lessen gegeven, met elkaar getrommeld, ritmes
proberen te spelen… na de 2 lessen klonk het erg
leuk.
Volgend schooljaar gaan we weer in de groepen 5/6
muziek les geven. We hebben er weer zin in!
Maar nu eerst lekker vakantie…..
plezier allemaal.
Gertruud

Puzzel

Dit keer een moeilijke puzzel.
Maak van de letters die voor de hokjes
staan een woord en neem de letter
waaronder een cijfer staat over en
plaats deze in het corresponderende
vakje.
Dan ziet u een slagzin die nu zeer
toepasselijk is voor Excelsior.
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het antwoord van de
puzzel vindt u onder aan
het interview ‘in gesprek
met….’

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

Melvin Scholtens

Stel je zelf even voor. Wie ben je, waar ben je
geboren. Verliefd, verloofd, getrouwd? Wat voor
werk doe je?
Ik ben Melvin Scholtens, geboren in Hoorn maar
altijd gewoond in Bovenkarspel. Ben helemaal
single en werk als leidinggevende bij de AH in
Enkhuizen

Heb je in het bestuur gezeten of in werkgroepjes
van de vereniging?
Hier (nog) niet. Bij Irene zit ik in de jeugdcommissie
en ik zit in de commissie voor de viering van 80
jaar Irene.

Wanneer ben je lid geworden van Excelsior?
In mei 2016 na een invalbeurt bij het Ot en Sien
Festival in Twisk

Wat vind je van Excelsior als vereniging?
Er hangt een fijne sfeer, zijn ambitieus, blazen
goed. We doen leuke projecten zoals de Avond
van de Filmmuziek. Ik vermaak mij hier prima

Welk instrument bespeel je en waarom dit
instrument?
Trompet. Ik mocht dit instrument proberen van
een kennis die jazztrompettist is. Van hem heb ik
ook mijn 1e les gehad. Een trompet heeft een
mooi geluid en je hebt af en toe een solo

Heb je nog andere hobby’s?
Wedstrijdvissen in kanalen, dat doe ik op het
hoogste niveau. Ben ook 2x Nationaal kampioen
geweest in mijn leeftijdsklasse. Ik ga graag naar
wedstrijden van Feyenoord. En ga regelmatig
naar de Sterrenwachtvereniging in Den Helder

Welke instrumenten bespeel je nog meer?
De trombone

Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
We hebben een leuk jaar nu. Ik kijk uit naar het
Jubileumconcert. We moeten op dezelfde weg
doorgaan en mooi blijven spelen

Heb je les gehad, hoelang en van wie? En welke
diploma’s heb je?
Ja van Marije Koopmans, ongeveer 3 jaar en ben
in het bezit van diploma A

Wil je zelf nog wat kwijt of ben ik vergeten iets te
vragen?
Geen idee. Wat meer jeugdleden zou mooi zijn
en we hebben een goede drummer

Waarom ben je lid geworden van Excelsior?
Ik was op zoek naar een uitdaging en wilde meer
spelen. Robin zei dat ik hier ook kon spelen en na
een invalbeurt tijdens het Ot en Sien Festival ben
ik gebleven

Aan wie geef jij het stokje door en waarom?
Aan Paul van Straalen, een oud nieuw lid

Speel je nog bij een ander orkest?
Bij fanfare Irene in Grootebroek op de trombone
en bij het NHJFO op de trompet

Excelsior wenst u een mooie zomer

Oplossing puzzel:
Excelsior 125 jaar jong!

