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Afstuderen Nick
Rasteder Musiktage
Rabo fietstocht
In gesprek met…

Agenda:

Welkom!

!

Donderdag 20 augustus:
Start repetities

Leden, ereleden en natuurlijk u,
Vriend van Excelsior!

!

Zaterdag19 september: Huwelijksdag
dirigent Nick en Britte

Met trots presenteren wij u de 4e nieuwsbrief met
wetenswaardigheden over onze vereniging.

!

Zondag 11 oktober:
Laat ’s wat van je horen –solistenmiddag

!

Zondag 25 oktober:
Try-out concert Excelsior / St. Gregorius
Nibbixwoud en Irene uit Grootebroek

!

Zaterdag 7 november:
West-Friesland Muziekfestival in
Zuid-Scharwoude met het Highland
Orchestra

!

Zondag 20 december:
Midwinterconcert

!

Zaterdag 9 april:
Themaconcert

We starten het muziekseizoen meteen met een
druk programma.
In de kolom hiernaast vindt u een overzicht
hiervan.
Zaterdag 19 september treden onze dirigent Nick
Hoogland en lid Britte Ootes in het huwelijk na
een mooi huwelijksaanzoek tijdens ons
Midwinterconcert van vorig jaar.
Wij wensen hun heel veel geluk!
En op zaterdag 7 november kunt u ook genieten
van een optreden van het Highland Orchestra bij
het West-Friesland Muziekfestival. Dit keer niet in
Abbekerk, maar in Zuid-Scharwoude. Zij spelen
dan het programma wat is uitgevoerd in Rastede.
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Oud papier
Al vanaf 1962 haalt Excelsior het oud papier op in Andijk.
Excelsior doet dit, om de 2 weken, samen met
zustervereniging Sursum Corda en gospelkoor Revival.
Een paar maanden terug was een loper verhinderd en heeft
een Vriend van de vereniging een vriendendienst gedaan
voor Excelsior en samen geholpen het oud papier op te
halen.
Tegenwoordig gaan we naar de sportschool, die geld kost,
maar oud papier lopen is gratis en een goede oefening om fit
te blijven.
Denkt u als Vriend van onze vereniging: 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.
Het ophalen van het oud papier is een niet meer weg te
denken activiteit en een belangrijke bron van inkomsten voor
de vereniging. En hierdoor zijn wij in staat om de contributie
laag houden.
Contactpersoon voor het coördineren van het oud papier is:
Henny Doorenbos: [e] oudpapier@excelsior-andijk.nl
[t]593208

Van de dirigent
Weer een seizoen voorbij
gevlogen en wat voor een.
Uiteraard hoef ik u niks te
vertellen over de mooie
concerten die we afgelopen jaar
hebben gegeven want daar was u als
vriend natuurlijk bij!.
Voor mij als dirigent was het een speciaal
jaar omdat ik mijn opleiding aan het
Conservatorium van Amsterdam heb
kunnen afsluiten met een mooi diploma.
En als klap op de vuurpijl het laatste
weekend van juni een mooi concours
resultaat behaald met het Highland
Orchestra (project van Andijk en
Spierdijk) in het Duitse Rastede. Een
internationale jury beoordeelde het
orkest met 86.2 punten wat een gouden
medaille opleverde en een eerste prijs in
de dirigenten wedstrijd voor mijzelf.
Het seizoen kan dus eigenlijk niet beter
eindigen dan dit. Zaterdag 7 november
as. kunt u het Highland Orchestra
beluisteren op het West-Fries
Muziekfestival in Zuid-Scharwoude, waar
we de stukken uit Duitsland nog een keer
laten horen. Laten we hopen op een
mooie zomer en graag tot volgende
seizoen.

Een vriendendienst als Vriend.
Ageeth Grooteman in actie achter de vrachtwagen. Dank
voor je inzet!

Vervolg Vriendenactie

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. Door de vakantieperiode zijn nog niet alle gegevens verwerkt, maar we mogen als
Excelsior weer een groot aantal nieuwe Vrienden verwelkomen. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

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!
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www.amnius.nl
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Rasteder Musiktage
Ongetwijfeld heeft u hier al iets over
gehoord of gelezen. Met het
projectorkest Highland Orchestra heeft
Excelsior samen met Accordando uit
Spierdijk hieraan deelgenomen in het
weekend van 26 t/m 28 juni.
Met de bus naar Duitsland, geslapen in
en optredens gezien van internationale showbands, gezellige avonden gehad op het
festivalterrein.
En....natuurlijk, niet in de laatste plaats, ook zelf opgetreden. Met een schitterend resultaat.
Een 4e plaats in de middenklasse met 86.2 punten en met 9.3 punten een 1e plaats voor onze
dirigent Nick . Meer informatie en foto’s vindt u op onze website: www.excelsior-andijk.nl

Rabo Sponsorfietstocht

Van de voorzitter
Volgende keer weer een bijdrage van onze
voorzitter. Hij geniet nu van een
welverdiende vakantie.

Impressie afstuderen van onze dirigent
Nick Hoogland

Elk jaar organiseert de Rabobank een
sponsorfietstocht voor verenigingen.
En natuurlijk vindt Excelsior altijd wel een paar
enthousiaste muzikanten en hun familieleden die
hieraan mee willen doen.
Zaterdag 6 juni werd er met zonnig weer een mooie
tocht gefietst door een deel van ons prachtige WestFriesland. Via Zwaagdijk, Midwoud, Medemblik en zo
weer terug in Andijk. En…. hebben we € 250,verdiend voor de clubkas.

Scholenproject: Muziek voor iedereen!

Namens bestuur en leden:
Van Harte Gefeliciteerd!
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Afgelopen maanden hebben leerlingen van de
Bangertschool en de Piramide les gehad van Martin
Wittebrood. Zij zijn begonnen op plastic trompetjes
om zo de basis van het blazen op een
muziekinstrument onder de knie te krijgen. Na afloop
werd er op de school zelf, met een aantal leden van
Excelsior, een concertje gegeven.
Aansluitend hiervan konden ze kennismaken met de
“echte” instrumenten en deze uitproberen onder
leiding van leden van Excelsior. Ook kon men zich
opgeven voor proeflessen. Een flink aantal kinderen
heeft hier gebruik van gemaakt en zijn onder leiding
van gediplomeerde docenten aan de slag gegaan.
Op donderdag 18 juni hebben zij een kort optreden
verzorgd voor belangstellenden in Cultura.
Dit project wordt komend schooljaar weer herhaald
op de Bangertschool en de Piramide. Zodat kinderen
uit groep 5/6 telkens kennis blijven maken met
blaasmuziek.
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:

Gertruud Hovenga

Stel je zelf even voor.
Ik ben Gertruud Hovenga - Grooteman, geboren
in Andijk. Verliefd en getrouwd (met dezelfde
man "). Ik heb altijd gewerkt in de horeca maar
werk nu in de bloemen en straks weer bij
Interpack. Ben op zoek naar een vaste baan, dus
wie iets voor mij weet….
Wanneer ben je lid geworden van
Excelsior?
Na het reünieconcert van nu 5 jaar geleden
alweer. Toen de uitnodiging kwam op mee te
doen heb ik meteen gereageerd. Op dat
moment had ik 25 jaar lang niet gespeeld maar
dat belette mij niet op de stap te zetten. Ik vindt
het wel erg moeilijk ,maar ook heel mooi.
Waarom dit instrument waar je nu op
speelt?
Vroeger heb ik op de Es-Hoorn gespeeld.
Ik speel nu op de bugel. Dit vind ik toch het
mooiste instrument, heeft veel melodielijnen.
Welke instrumenten bespeel je nog
meer?
Nee, ik bespeel geen andere instrumenten.
Heb je les gehad? Hoelang en van wie?
Welke diploma’s heb je?
Ja, vroeger heb ik les gehad en nu heb ik weer les
van Joke Koolhaas. En ik krijg les van mijn
toetermaatje Jasper. Diploma’s heb ik niet.
Speel je nog bij een ander orkest?
Nee. Ik ben met te veel andere zaken bezig en
voel mij nog te onzeker, dat ik het nog niet goed
genoeg kan.
Waarom ben je lid geworden van
Excelsior?
Omdat Excelsior uit een hele leuke groep mensen
bestaat, ik voel mij er goed bij. En de roots van
vroeger liggen er natuurlijk.
Zit of heb je in het bestuur gezeten of in
werkgroepjes van de vereniging?
Sinds april van dit jaar zit ik in het bestuur met als
hoofdtaak: ledenwerving. Dit is een nieuwe taak
in het bestuur en ik kan er dan ook mijn eigen
draai aangeven. Het is leuk om te doen.
En ik heb ik de Rastede-werkgroep gezeten.

Wat vindt je van Excelsior als vereniging?
Leuke, gezellige groep, die mooie muziek maakt.
De nazit na de repetitie is ook erg gezellig.
Bandcamp is een mooi item. De 2e keer dat ik
mee kon, was ik ziek en daar baal ik nog van.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik houdt van samen weg gaan met man en
familie, vakantie, lezen, computeren en natuurlijk
muziek maken.
Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
Ik zie het positief. Er is veel enthousiasme, de kern
is zeer positief, nu nog een aantal nieuwe (vooral
jeugd) leden erbij, dat zou mooi zijn.
Wil je zelf nog wat kwijt of ben ik iets
vergeten te vragen?
Ja, ik wil nog wel wat kwijt: Dat muziek maken
echt heel ontspannend werkt. Het is misschien wel
moeilijk, maar de passie wint! In een groep muziek
maken, dat is toch wel heel mooi. Het is de
moeite waard om (weer) te beginnen, ook al ben
je 40 jaar! Je leert iets moeilijker als dat je 15 jaar
bent, maar dat neemt niemand je kwalijk.
Iedereen in het orkest heeft veel begrip als je niet
meteen iets snapt of de juiste toon niet weet te
vinden.
Aan wie geef je het stokje door en
waarom?
Aan Jasper Mantel. Het is wel duidelijk waarom als
je het interview hebt gelezen.
Jasper is veel te bescheiden en doet veel voor de
vereniging.
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