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Welkom!
Leden, ereleden en natuurlijk u, Vriend van Excelsior!
Voor u ligt al weer de 6e editie van onze Nieuwsbrief.
Weer bomvol gevuld met wetenswaardigheden van de
vereniging.
Hoogtepunt van dit jaar zijn wel de 2 Dinnershows
“Muziek Smaakt!” geweest. 2 Avonden was Cultura een
restaurant met een heerlijk menu, optredens van
Excelsior, en verrassende acts. Het fotoalbum is nu klaar.
U kunt deze bekijken op:
http://myalbum.com/album/cr0lU7rXzRIF

Agenda:

En Excelsior was dit jaar ook in het gelukkige bezit van
maar liefst 4 jubilarissen. De nestor van het orkest Ruud
Sijm werd gehuldigd voor 60 jaar muziek maken. Jan
Droog 40 jaar, Dirma Mantel en Ton Stuifzand met 25
jaar. Henny Doorenbos 12 ½ jaar bestuurslid.
Colofon:
Nieuwsbrief Muziekvereniging
Excelsior-Andijk
[e] info@excelsior-andijk.nl
[w] www.excelsior-andijk
facebook.com/
excelsior Andijk
Redactie:
Henny Doorenbos

Zomeravondconcert Buurtjeskerk
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Zondag 6 november:
West-Friesland Muziek Festival

!

Zondag 18 december:
Midwinterconcert in Cultura
Aanvang 15.00 uur

!

Medio maart 2017:
Medewerking tijdens RK kerkdienst

!

Zaterdag 8 april:
Themaconcert

Clubsparen bij AVIA

Van de dirigent

U draagt als Vriend van Excelsior de vereniging
een warm hart toe. Wist u dat u dan 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 de
website www.avia.nl

Seizoen 2015-2016 was er weer
één om met veel plezier op
terug te kijken. Niet alleen
muzikaal hebben we er alles
uitgehaald met als hoogtepunt
twee uitverkochte Dinnershows. Maar
voor mij als dirigent was het ook een
seizoen om nooit meer te vergeten.
In september was het hele orkest
aanwezig op de dag dat ik mocht
trouwen met Britte Ootes. Een
schitterende videoclip met alle leden in
de hoofdrol was een prachtig cadeau.
Laat maar weer zien dat het orkest een
hechte club is die graag met elkaar
optrekken.

Winnaar serenade
Als Vriend van Excelsior heeft u een aantal voordelen.
Elk jaar in december wordt er 1 vriend uitgeloot die een
serenade krijgt.
Vorige keer was dit mevr. J. Ruiter-Haagsma.
Maar in de tijd tussen drukken en verspreiden van de
nieuwsbrief kwam het verdrietige bericht dat mevrouw
Ruiter was overleden. Een hele vervelende samenloop
van omstandigheden. In overleg met de familie heeft
Excelsior alsnog een serenade voor haar gegeven
tijdens de uitvaartplechtigheid die in Cultura werd
gehouden.
Zo konden we nog een laatste keer spelen voor een
wel heel trouwe bezoekster van onze concerten.
In december wordt er weer een naam getrokken uit
alle Vrienden.

De betrokkenheid van het orkest bleek
ook maar weer toen we in juni onze
dochter Jinte mochten verwelkomen.
Prachtige cadeaus en kaarten kwamen
er wederom onze kant op. Deze
betrokkenheid maakt het voor mij als
dirigent een fijne groep om mee te
werken en maakt het bijzondere
projecten mogelijk.
En er staan er alweer een aantal in de
planning voor de komende jaren. Graag
zie ik iedereen volgend seizoen weer bij
bijvoorbeeld de Avond van de
Filmmuziek als aanloop naar een groots
125 jubileumjaar!
Op naar een bomvol nieuw seizoen.

Oud papier
Om de 2 weken wordt het oud papier door
Excelsior samen met zustervereniging Sursum
Corda en gospelkoor Revival opgehaald in
Andijk.
Onze vereniging is niet zo groot en er zijn ook al
wat leden op leeftijd die geen oud papier meer
kunnen lopen. Excelsior is dus op zoek naar extra
hulp.
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@excelsior-andijk.nl, [t] 593208

Sponsor van het jaar

Vanaf 2014 zet Excelsior een trouwe sponsor
een jaar lang in het zonnetje.
Voor 2016 is de keuze gevallen op Peter
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Venema en zijn medewerkers van Cultura.
Zij staan garant voor de gastvrijheid van
Excelsior elke donderdag en tijdens de
concerten.
www.cultura-andijk.nl

1
2

Van de voorzitter

Jeugd om trots op te zijn!
In seizoen 2015/2016 zijn we op de basisscholen
de Bangert en Piramide geweest met het
scholenproject en hebben een paar leerlingen
heel enthousiast weten te krijgen.

Vakantiegevoel.
Het komende seizoen gaat
er weer veel gebeuren, net
als het afgelopen seizoen,
vandaar dat we allemaal
genieten van een
welverdiende vakantie.

We hebben Civan op de saxofoon, een leerling
waar je er wel tien van zou willen hebben zo
leergierig.
Maud op de bugel, leuke leerling die komt er
wel! Prachtige klank heeft ze.
Lonneke ook op de saxofoon, die heeft naast
haar muziek lessen wel even haar school examen gehaald.

Het jubileumjaar 2018 zit er aan te komen en in
voorbereiding daarop zijn wij onder andere bezig
met een uitwisseling. Dit betekent dat er een, liefst
buitenlands, orkest op bezoek komt in Andijk in
2018. Maar ook dat we met Excelsior het komende
seizoen al naar dat orkest toegaan. Ik maak dan
ook van de gelegenheid gebruik om iedereen die
dit leest eens na te laten denken over het
beschikbaar stellen van onderdak aan
buitenlandse muzikanten. Echt een leuke ervaring!

Dan hebben we nog 6 slagwerkers….. Excelsior
heeft jammer genoeg geen slagwerkers bij het
orkest dus hoe blij zijn we met dit groepje.
En ik kan echt wel zeggen, ze hebben stuk voor
stuk talent hoor!
Sanne en Phoebe als twee meiden in het
groepje doen het echt heel goed, heel
geconcentreerd slaan ze hun party.
De vier jongens Jesse, Siard, Tim en Sander zijn
mega-enthousiast en slaan goed hun stukje
muziek mee.

Na een paar weken zonder repetitie in Cultura
begin je Excelsior weer te missen.
Om afkickverschijnselen te voorkomen is het dus
wel fijn om op mijn vakantielocatie in een warm
Hongarije dit stukje te schrijven.

We vonden het ook heel leuk dat ze met de
Dinnershow een paar muziekstukken mochten
laten horen. Het was heel leuk om te zien dat
hoe druk ze altijd zijn als ze bij elkaar komen om
te repeteren, zij op het moment dat ze op
moesten komen echt heel rustig (gespannen)
en geconcentreerd waren.
Daarom konden ze ook met ons Buitenconcert
bij de Buurtjeskerk weer leuk met ons meedoen.

Belangrijk is ook dat je, als muzikant zijnde, je
vaardigheden niet verliest. Zeker omdat we in
september weer gaan beginnen. Oefenen op
alleen een mondstuk is dan een optie zodat de
toonvorming niet te veel aan kwaliteit inboet. Zelfs
in de vakantie blijft een vereniging als Excelsior je
dus altijd bezighouden en dat voelt heel goed!
Een fijne voortzetting van de vakantie en tot ziens in
het nieuwe seizoen.
Rob Vlam

Zomerpuzzel

Komend seizoen gaan we meer als Jeugd
orkest samen spelen. Zo doen ze veel ervaring
op in het spelen in een orkest.
Ik kan zeggen dat ik mega trots ben op onze
jeugd en gaan volgend jaar weer leuke dingen
met elkaar spelen. Heb er zin in!
Gertruud
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In elke nieuwsbrief wordt een lid van Excelsior
voorgesteld
Ditmaal in gesprek met:

Suzanne Scholten

Stel je zelf even voor. Wie ben je, waar ben je
geboren. Verliefd, verloofd, getrouwd? Wat voor
werk doe je?
Ik ben Suzanne, 23 jaar. Sinds 1 ½ jaar woonachtig
in Wervershoof, daarvoor in Grootebroek. Ik woon
samen met Stefan en werk in de kinderopvang in
Venhuizen.

Heb je in het bestuur gezeten of in werkgroepjes
van de vereniging?
Hier (nog) niet. Bij Irene zit ik nu 4 jaar in de
opleidingscommissie en sinds een ½ jaar ook in
het bestuur

Wanneer ben je lid geworden van Excelsior?
In september 2014

Wat vind je van Excelsior als vereniging?
Een leuke, gezellige vereniging. We leren heel snel
en hameren niet op stukken. Ik moest wel even
wennen aan Nick maar hij is een prettige dirigent.
We leren veel van hem

Welk instrument bespeel je en waarom dit
instrument?
Ik speel nu 2e bugel. Rond mijn achtste ben ik
begonnen met proeflessen. Toen moest ik kiezen
welk instrument in wilde bespelen: bugel /
trompet of bariton. Ik kreeg de bugel. Het is een
heel mooi instrument en Excelsior had een 2e
bugel nodig
Welke instrumenten bespeel je nog meer?
Ik heb 1 ½ jaar es-hoorn gespeeld

Heb je nog andere hobby’s?
Nou……… ben al blij als ik samen thuis ben met
Stefan, maar ik hou ook van winkelen en feestjes

Heb je les gehad, hoelang en van wie? En welke
diploma’s heb je?
3 jaar les gehad van Marije Koopmans en ik heb
het A-diploma. In totaal maak ik al 15 jaar muziek

Wil je zelf nog wat kwijt of ben ik vergeten iets te
vragen?
Deze nieuwsbrief 2x per jaar en dit interview vind
ik heel leuk. En de themaconcerten zoals de
Dinnershows van dit voorjaar. Hoe gaan we dit
overtreffen, maar het lukt ons vast wel. Nick heeft
goede ideeën, het orkest gaat er voor bij alle
optredens. En ik hoop een keer Bandcamp mee
te maken, zoveel over gehoord!

Waarom ben je lid geworden van Excelsior?
Ik wilde er wel een orkest bij. Omdat ik hier
weleens heb ingevallen kende ik het orkest.
Excelsior is een klein orkest, dus het is een
uitdaging. Hier leer ik veel van, meer als in een
groot orkest. En Jasper en Robin spelen hier ook,
die ken ik al van Irene
Speel je nog bij een ander orkest?
Ja, bij fanfare Irene in Grootebroek, daar speel ik
1e bugel

Aan wie geef jij het stokje door en waarom?
We zijn nu toch met de bugelsectie bezig en
daarom geef ik het stokje door aan: Britte
Hoogland-Ootes. Zij is al lang lid en vrouw van de
dirigent. Leuk.

Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
Wel goed, het zou mooi zijn als er nog wat leden
bij komen. De leden die er zijn blijven trouw aan
de club. En de leerlingen komen er nu aan, dat is
onze toekomst en daar moeten we het van
hebben

Oplossing zomerpuzzel:
Wat zijn we lekker weg

