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Welkom!
Leden, ereleden en natuurlijk u,
Vriend van Excelsior.
Met trots presenteren wij u al weer de 3 e
nieuwsbrief met wetenswaardigheden over
onze vereniging.
Zoals u in de agenda heeft kunnen lezen is
het eerstvolgende optreden ons
MIDWINTERCONCERT op zondagmiddag
21 december in onze thuisbasis Cultura.
Aanvang is 15.00 uur en de toegang is € 7,50.
Dit is inclusief een kopje koffie/thee voor
aanvang van het concert.
Sfeervolle ‘wintermuziek’ wordt afgewisseld
met gezellige Kerstliedjes. Dit jaar verlenen
Bas Koppes en Jessica Huisman met mooie
zang hun medewerking aan ons concert.
U bent van harte uitgenodigd!

Agenda:
!

Zondagmiddag 21 december:
MIDWINTERCONCERT

!

Zaterdag11 april :
Themaconcert Let’s Dance!

!

Maandag 27 april: Koningsdag

!

Maandag 4 mei: Viering
Dodenherdenking

!

Week 31 mei t/m 13 juni: Vervolg
Vriendenactie

!

26, 27 en 28 juni: Rastede Musiktage

!

Donderdag 4 juli: Buitenconcertje
Buurtjeskerk

Van de dirigent

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.
In dit eerste jaar is de gelukkige winnaar geworden:

Mevrouw G. Sas, Kleingouw 120 in Andijk.
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.

Woordzoeker
CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLAD
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

De woorden kunnen horizontaal,
verticaal of diagonaal staan.
De letters die overblijven vormen samen
de oplossing.

Kerst staat weer voor de
deur en een flink programma wordt er
weer ingestudeerd. Voor de meeste
orkesten is het lastig om begin november
al in de kerstsfeer te komen. Het lijkt dan
altijd nog erg ver weg, voor mij als
dirigent lopen eigenlijk alle seizoenen
door elkaar. Als de mussen van het dak
vallen in augustus, liggen de kerststukken
verspreid door het huis om een
programma te maken voor december.
En de kerstboom is nog niet goed en wel
door de versnipperaar of de stukken voor
het slotconcert in juli liggen alweer klaar.
Gelukkig bezit Excelsior een zeer rijk
muziek archief, opgebouwd in de
afgelopen 122 jaar. En samen met de
archieven van buurtverenigingen een
feest om doorheen te struinen. Niet ieder
concertprogramma bestaat namelijk uit
nieuw aangeschafte muziek, aangezien
een nieuw stuk gemiddeld €100,- kost en
er ongeveer 16 stukken voor ieder
concert op de planning staan. Aan mij
de taak om een mooie mix te maken
tussen oud en nieuw, om het zo voor
orkest en publiek (en penningmeester)
interessant te houden. Aan u als
luisteraar de eer om 21 december te
komen luisteren of dit gelukt is. Samen
met een zanger en zangeres brengt
Excelsior u helemaal in de kerstsfeer. Tot
dan!
Nick Hoogland

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

Internet Services uit Grootebroek
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!
www.amnius.nl
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Uit de oude doos.
Artikel uit de Courant van December 1914. Doordat de
1e wereldoorlog begon, waren alle militairen
opgeroepen. Ook de mannen uit Andijk, wat grote
gevolgen had voor de gemeenschap.
Bron: Streekarchief /JvdG.

Van de voorzitter
We hebben toch maar een geweldige club zo
bij mekaar.
In Abbekerk op het West-Friesland Festival
hebben we mooi gespeeld en we zijn nu bezig
om in record tempo een Winterconcert in te
studeren. Dirigent Nick Hoogland heeft er
goed de vaart in tijdens de repetities.

Enthousiasme is het kenmerk van Excelsior
zou je kunnen zeggen. Dat wordt nog eens
bevestigd door het feit dat men het
jammer vindt dat de solistenmiddag niet
door is gegaan (gewoon omdat we het te
druk hadden). Welnu dat zit in een goed
vat en we zullen dat dus in het volgende
seizoen weer op het programma zetten.

Besteding gelden Vriendenactie
Excelsior is heel blij met de Vrienden van Excelsior.
Van de gelden die hiervan binnenkomen zijn wij
in staat om extra dingen aan te schaffen. Naast
de ledenwerfacties op de basisscholen, hebben
we hiervan ook een nieuw Klokkenspel kunnen
aanschaffen. Dit instrument kunt u meteen
beluisteren tijdens ons MIDWINTERCONCERT.

Het plan is ook om dit seizoen samen met
leden van Accordando uit Spierdijk naar
Rastede in Duitsland te gaan. Een
internationaal Festival/Concours. Dit zal
eind juni gebeuren. De voorbereidingen
zijn hiervoor al in volle gang.
Ook kijken we al vooruit naar ons ThemaConcert, met als thema: dans op 11 april.
Al met al genoeg activiteiten om ons een
geweldige club te vinden.
Houden zo!
Rob Vlam

Oplossing woordzoeker: hoera ijsvrij
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In elke nieuwsbrief wordt een lid van
Excelsior voorgesteld
Ditmaal in gesprek met:

Jan Trienko Droog

Stel je zelf even voor. Ik ben Jan
Trienko Droog. Geboren en getogen in
Andijk en ben nu een halve eeuw oud. Ik
werk als technicus bij de Duyvis. (daar waar
een fuif is).
Wanneer ben je lid geworden?
In 1976. Mijn ouders vonden het belangrijk
dat ik muziekonderwijs zou volgen.
Waaorm het instrument waar je nu
op speelt?
Op 12 jarige leeftijd ben ik begonnen op de
Tuba en toen ik 16 jaar was ben ik
doorgeschoven naar de Es-bas. Een mooi
instrument.
Welke instrumenten bespeel je nog
meer?
Ik kan nog op de accordion spelen. Dit heb
ik gedaan voordat ik op de tuba ging
spelen. Verder een beetje keybord.
Heb je les gehad? Hoelang en heb je
diploma’s?
Ja, ik heb les gehad van o.a. Hans Peter
Pluim op de muziekschool. Ben in het bezit
van diploma A en B.
Speel je nog bij een ander orkest?
Nee. Alleen soms als invaller bij St. Ceacillia
Wervershoof en bij Patrimonium toen dan
orkest nog bestond.
Waarom ben je lid geworden van
Excelsior?
Dat is bepaald door de geloofsstroom. Ik zat
ook op voetbal bij AVV, ook al woonde ik op
‘Oost’.
Heb je in het bestuur gezeten of in
werkgroepjes?
Ja. Vanaf 1988 to 2008 heb ik in het bestuur
gezeten. Als penningmeester en voorzitter.
Met tussenpozen heb ik beide functies
tegelijk verzorgd. En vanaf 1988 tot 2001 ben
ik coördinator geweest voor het inzamelen
van het oud papier.

Wat vindt je van Excelsior als vereniging?
Als een hele mooie vereniging. Er is een
goede sfeer, spontaan en gezellig. Vooral
met Nick als dirigent. Ook met Ger Klein
hebben we goede tijden gehad. De extra
activiteiten zoals Sinterklaas vieren en
Bandcamps maken het verschil. Hoogtepunt
was toch wel het Circusconcert en de 2
Midzomeravond-concerten die we
georganiseerd hebben. Het valt mij op dat
de laatse repetitie voor een concert soms
teenkrommend is, maar dat het met het
concert super goed gaat. En dat is typisch
Excelsior.
Heb je nog andere hobby’s?
Ja. Motorrijden. Eerst op de trike en nu op de
motor. Ik ga er mee naar het werk en ook op
vakantie. Het geeft mij vrijheid en
ontspanning.
Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
Toch wel enigszins zorgwekkend vanwege
het ontbreken van nieuwe (jonge)leden. Dit
is een kwetsbaar punt. We moeten aan de
weg blijven timmeren.
Wil je nog zelf wat kwijt of ben ik iets
vergeten te vragen?
Ik wens de vereniging nog een lang bestaan
en wil mijn medemuzikanten bedanken dat
ik al zo lang met ze meespeel. Samen mooie
muziek maken!
Aan wie geef je het stokje door en
waarom?
Aan Gertruud Hovenga. Als herintreedser en
“oudere jongere”. Zij is een voorbeeld dat
het kan.
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