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3 januari 

Gezellige avond 

In plaats van een oliebollenavond, dit jaar een 

gezellige avond direct aan het begin van het 

nieuwe muzikale jaar 2014. De repetitie van 

de fanfare aangevuld met enkele slagwerkers 

tot de pauze. Vervolgens spelletjes en lekkere 

hapjes in een feestelijk ingericht Pro Musica. 

 

Schoonmaak gebouw 

In dit nieuwe jaar is een nieuwe opzet voor de 

schoonmaak van ons gebouw Pro Musica 

ingesteld. Het ligt in de bedoeling ieder half 

jaar een grote schoonmaak te houden. 

Daarnaast is een schema opgesteld. Iedere 

woensdag maakt de Slagwerksectie de keuken 

schoon en in diverse instrumentsecties van de 

fanfare wordt de rest van het gebouw op de 

vrijdag schoongemaakt, inclusief de toiletten.  

 

25 januari 

Muziek examen 

Op deze dag deed Puck Holzhaus het praktijk 

gedeelte van het examen C. Tevens deed deze 

dag Leoni Lake het slagwerk examen A.  

Zowel Puck als Leoni slaagden voor hun 

examen. Proficiat dames! 

 

Februari 

In deze maand verscheen voor het laatst het 

maandblad. De redactie besloot het 

maandblad na 40 jaar op te heffen. Er werd 

helaas te weinig nieuws aangeleverd. 

Tegenwoordig wordt veel via de moderne 

media gedeeld. 

 

 

 

 

 

1 maart 

Onderhoud instrumenten 

Een aantal instrumenten was toe aan een 

opknapbeurt. Op zaterdags gebracht naar 

Heerenveen, werden deze op de donderdag 

alweer door de firma Van der Glas bezorgd in 

Pro Musica. 

 

maart 

Verkoop Majorette/Twirl jurkjes 

Al enige tijd hingen in de kast de jurkjes van 

de majorettes. Het ligt niet in de lijn dat hier 

nog in getwirld gaat worden. Het bestuur had 

besloten om ze te verkopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via marktplaats is dat gelukt. De jurkjes zijn 

naar een nieuw opgerichte twirl afdeling in  

Emmen gegaan. Zo hebben de jurkjes nog een 

goede bestemming gekregen. 

 

14 maart 

Benefietconcert 

Dit jaar werd het benefietconcert in de grote 

Kerk te Muiden gegeven samen met de 

Harmonie "Sint Carolus" uit Montfoort.  
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De opbrengst is dit jaar voor de stichting 

"Edukans - omdat onderwijs écht helpt" 

Via Iris den Blanken zijn wij in contact 

gekomen met Edukans. 

 Iris voelt zich verbonden met deze organisatie 

en gaat zelf als vrijwilligster naar Afrika om 

mee te helpen. 

De Harmonie Sint Carolus opende met een 

gevarieerd programma o.l.v. onze eigen Cas 

v.d.Horst het concert.  Na de pauze speelde de 

fanfare van Crescendo. Altijd weer apart en 

leuk om de verschillen tussen Harmonie en 

Fanfare qua klank te horen. Deze avond 

werden wij als Crescendo bij sommige stukken 

muzikaal begeleid door de zanger  Geert 

Rigters, niet zomaar een vreemde.  

Hij is de vriend van onze Puck. Patricia speelde 

met vol overtuiging voor het orkest Air 

Nostaligique. 

Totaal werd deze avond, mede dankzij het 

gratis beschikbaar stellen van de Grote Kerk 

een bedrag van € 343,70 opgehaald voor de 

stichting Edukans. 
 

1 april 

Jaarvergadering 

Een vergadering, die goed werd bezocht. 

Als eerste werden Anja van Capelle en Rinus 

Schaap met een mooi bos bloemen bedankt 

voor al hun werk dat 

zij jaren hadden 

gedaan met het 

uitbrengen van het 

maandblad .  

Joop van Capelle 

werd bedankt voor het vele werk dat hij in Pro 

Musica afgelopen jaar had verricht. Aangezien 

het bekend was dat Joop geen kado daarvoor 

wilde hebben, toch wel een ludiek kado. Eén 

jaar lang gratis koffie in Pro Musica. Dit is geen 

1 april grap. 

In deze vergadering werd voorgesteld om de 

contributie en de prijs voor de 

consumptiebonnen te verhogen. Hetgeen 

door de vergadering werd goedgekeurd. 

 

12 april 

Serenade Roel Samplonius 

Onze Roel is in april 80-jaar geworden. Zijn 

feest werd in Nederhorst den Berg gehouden. 
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Het is een genoegen om voor ons erelid  te 

mogen spelen. Het moest natuurlijk een 

verrassing blijven. Dus om de marsen te 

oefenen werd maar gezegd, dat het oefenen 

voor Koningsdag zou zijn. Roel, ook al bijna 

zijn hele leven lid van Crescendo houd je 

natuurlijk niet voor de gek. Het was 

verrassend dat wij kwamen spelen, maar niet 

geheel onverwachts. Bij de serenade werden 

wij bijgestaan door Chiara op sax en de 

vriendin van Frank op de bekkens. 

 

26 april 

Koningsdag 

Aubade 

's Morgens eerst de gebruikelijke aubade. 

Gezeten op de sluis in een heerlijk zonnetje 

het Muidens publiek wakker geblazen. 

Bij de eerste inzet, was het even zoeken in het 

marsboekje. Wat werd er eigenlijk gespeeld. 

Was er een keurige volgorde opgesteld, 

besloten een paar leden, toch maar om met 

een eigen mars te beginnen. Halverwege de 

mars zat een ieder weer op één golflengte. 

Vandaag hadden wij versterking van Chiara, 

de oudste dochter van Martin en Patricia op 

de sax. 

Na een half uur gespeeld te hebben, waarbij 

Kees de vlag in top blies, alles inpakken en 

naar Pro Musica brengen. 

De aanhanger uitladen en inladen met de 

spullen voor de rommelmarkt. 

 

Rommelmarkt 

Net als vorig jaar stond Crescendo met een 

grote stand op de rommelmarkt. Ook hier was 

het uiteraard superweer. Veel leden en 

aanhang hadden gezorgd voor een grote 

hoeveelheid aan diversiteit in het aanbod ter 

verkoop. Enkele leden van Crescendo stonden 

als echte marktverkopers de spullen aan de 

man te brengen. Het eerste uur was erg druk, 

langzaam aan werd het steeds stiller. Er waren 

ook maar weinig kramen met verkopers. 

Totaal werd in vier uur tijd zo'n € 212 

verkocht. Enkele mooie goederen, die 

overgebleven waren zijn vervolgens op 

marktplaats gezet en daar alsnog verkocht. 

 

27 april 

Concert in de Feesttent 

Een nieuwe muziekdag voor Crescendo. 

In twee ploegen verdeeld om half elf gestart. 

Eén ploeg in de tent en de andere belast met 

het ophalen van de instrumenten. 

In een gestage regen alles binnen, waarna de 

slagwerkgroep nog enkele nummers kon 

repeteren. Helaas maar weinig publiek, 

mogelijke vanwege het slechte weer, maar de 

datum viel ook midden in de vakantie. 

Corina van Ast als ladyspeaker sprak al de 

stukken aan elkaar. 

Als eerste begon de slagwerkgroep, die 

verrassende nummers ten gehore bracht, 

zowel solistisch als groep. 

Gevolgd door Frank, met twee van zijn 

saxofoon leerlingen. 

Leuk te horen dat zij al zo ver zijn. 

Na de pauze de fanfare, met hetzelfde 

programma, dat gespeeld was op het 

Benefietconcert. Er lag voor enkele blazers 

een revanche klaar. Spannend waren de 

eerste twee stukken. Het ging goed. Hierop 

was het de beurt aan de familie Van de Beld.  
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Zowel Patricia als Martin speelden voor het 

orkest een solo. Patricia serieus, maar Martin 

maakte er een hele show van, inclusief een 

Selfie.  

Het werd een goed concert,  gegeven door alle 

onderdelen. 

4 mei 

Dodenherdenking 

Ook dit jaar o.l.v. Cas v.d.Horst. 

Omdat er twee grotere werken "Arioso" en 

"Evening Song" naast de koralen gespeeld 

zouden worden, werd bewust gekozen om de 

repetitie vooraf aan de uitvoering ruim een 

half uur eerder te laten beginnen. Om 18.30 

uur was de aftrap in "Pro Musica". Op dat 

zelfde moment stapten de drie tamboers 

binnen, die de stoet vanaf de kerk naar de 

begraafplaats zouden voorgaan. Rond half 

acht werd naar de overkant gegaan en 

opgesteld. Even later kwamen de eerste 

mensen om de herdenking mee te maken. Het 

was goed weer, droog, weinig wind, niet te 

koud, maar wel werden we geplaagd door 

knutjes. ( kleine muggen).  

Er werd mooi gespeeld tot vlak voor acht uur, 

waarna Kees op de trompet het signaal voor 

de twee minuten stilte aangaf. Na deze twee 

minuten de "Last Post", gevolgd door het  

"Wilhelmus".  Terwijl de stoet - er was een 

redelijke opkomst aan mensen aanwezig -  

de begraafplaats opging, werden nog twee 

koralen gespeeld. 

 

2, 9 en 16 mei 

Start Wieger 

In samenwerking met de Jozefschool werd in 
mei weer een Wieger project gestart met als 

doel de jeugd enthousiast te maken voor het 
maken van muziek.  
Dit keer werd het een verkorte versie voor de 
groepen 4 en 5, waarbij 3 vrijdagen de 
leerlingen zangles kregen in de klas en daarna 
in Pro Musica. Daarnaast liet Renske samen 
met Martin via een interactief programma 
zien hoe leuk (samen) muziek maken is.  
hierbij werden ook onze Crescendo leerlingen 
betrokken  
 

13 mei 

Grote schoonmaak 

Wederom werd dit jaar weer door een groep 

leden binnen Crescendo het gebouw geheel 

schoongemaakt. 

 

21 en 23 mei 

Repetitie met de jeugd 

Op deze twee dagen werd zowel bij de 

slagwerkgroep als bij de fanfare geoefend met 

de jeugd voor het Wieger-concert. Bij de 

slagwerkers werd druk geblazen! Niet op een 

blaasinstrument, maar op ballonnen. Diverse 

ballonnen werden opgeblazen voor het stuk 

balloonology. 

 
Bij de fanfare ging  Martin van Berkel met de 

jeugd aan slag. 
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4 juni 

Wieger wordt wakker 

Waren de kinderen, gedurende de afgelopen 

drie weken enthousiast gemaakt voor diverse 

instrumenten en zingen, nu mochten zij 

samen met de fanfare het geleerde laten 

horen, aan familie. De fanfare ondersteunt 

door de slagwerkgroep en de leerlingen, 

gaven o.l.v. van John een gecombineerd 

concert. 

De kinderen van de Jozef school, zongen 

liedjes of gebruikten slagwerkinstrumenten of 

de musicboxen. Daarnaast brachten de 

slagwerkleerlingen samen met de 

slagwerkgroep de ingestudeerde 

"slagwerkact" met ballonnen ten gehore. 

 

2 t/m 7 juni 

Bliksemverloting, een jubileumjaar! 

Vijftig jaar geleden werden de eerste loten 

van de bliksemverloting verkocht. Jaren werd 

zowel de verkoop als de trekking op één 

avond gehouden. Sinds een aantal jaren wordt 

nu gedurende een week de loten aangeboden 

en op een andere dag vindt de trekking plaats. 

 

10 juni 

Trekking Bliksemverloting 

Op deze avond werden de lootjes in Pro 

Musica getrokken. Alle loten waren net als 

vorig jaar verkocht. Eén van de bewoners van 

Muiden kwam de trekking bijwonen. 

 

15 juni 

Concert Florisberg 

Ieder jaar weer is het afwachten, wordt het 

buiten spelen of binnen. Gelukkig was het 

mooi weer en kon de hele club zich aan onder 

andere de bewoners van Florisberg 

presenteren. De slagwerkgroep beet de spits 

af met een zeer pakkend ritme, waarbij je 

jezelf in de rimboe kon wanen. 

Vervolgens traden de twee blokfluitleerlingen 

samen met Renske op. Zij speelden als toegift 

een stuk waarbij zij niet met de mond maar 

met de neus speelden. Dat leverde extra 

applaus en bewondering op bij het publiek.  

Vervolgens traden voor de pauze o.l.v. Cas de 

slagwerkleerlingen op, geholpen door de 

jarige Daniël. 

Na de pauze zette de fanfare het lang zal ze 

leven voor Daniël in, gevolgd door het 

programma. Na een verfrissing - het was zelfs 

behoorlijk warm geworden -weer naar 

Muiden. Dat duurde wel even want door 

Muiden was geen optie op zondagmiddag en 

door werkzaamheden aan de A1, stond er een 

behoorlijke file. Al met al een leuk concert. 

 

20 juni 

Wijkconcert  

Het eerste wijkconcert werd gegeven in de 

Bouvy-wijk. Voor de kerk werd opgesteld. In 

eerste instantie, was een klein enthousiast 

clubje publiek aanwezig. Het dreigde te gaan 

regenen, donkere wolken pakten zich samen 

boven Muiden, maar het bleef droog. Er werd 

enthousiast gespeeld, zo ook door de 

leerlingen met enkele delen van Wieger wordt 

wakker. Gaande het concert kwam steeds 

meer publiek op de muzikale tonen af en bleef 

zitten tot aan het einde. 

 

27 juni 

Wijkconcert IJburg 

Een wijkconcert op IJburg. Hier wonen op niet 

te grote afstand van Muiden veel jonge 

gezinnen. Om iets van ons te laten horen, 

werd het idee geboren om één van onze 

wijkconcerten aldaar te houden. Er werd 

contact gelegd met de gemeente en de horeca 
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voor een goede locatie. Aan de haven werd 

opgesteld en gespeeld. Leuk, alleen het weer 

werkte niet zo erg mee. Gelukkig hadden wij 

trouwe supporters bij ons.  

 

4 juli 

Wijkconcert Klapwijk 

Hoe het weer anders kan zijn in een week. 

Was het vorige week nog koud, nu was het 

bijzonder warm. Midden in de wijk  werd bij 

de speeltuin opgesteld. Veel mensen kwamen 

op dit concert af. Velen zaten op 

meegebrachte stoeltjes om ons heen. Bij dit 

concert namen wij voorlopig afscheid van 

Puck. Zij gaat voor studie naar Engeland, maar 

zij heeft beloofd af en toe als zij in Nederland 

is mee te spelen. Nu werd zij op deze hete 

vrijdagavond beloond met een 

biertje.

 
 

 

 

12 augustus 

De vloer krijgt nieuwe laag 

In de week van 12 augustus werd op diverse 

dagen de vloer van het gebouw 

schoongemaakt en voorzien van een nieuwe 

laklaag. 

 

18 augustus 

Geboorte Sterre 

 
Op 18 augustus hebben Emile en Renske, onze 

AMV docente, een dochter gekregen. Ze heet 

Sterre en het gaat erg goed met haar. 

Crescendo wenste het gelukkige ouderpaar 

uiteraard enorm veel geluk met Sterre. 

 

23 augustus 

Spieringfestival 

Ook dit jaar stond Crescendo met een kraam 
op het Spieringfestival. Een mooie 
gelegenheid om onze club te promoten in 
Muiden tussen de andere verenigingen en de 
braderiekramen.  
 'S morgens leek het prachtig weer te worden 
dus Crescendo was er helemaal  klaar voor om 
12:00. Op dat moment brak er noodweer uit. 
Er kwamen liters water uit de lucht vallen. Dus  
iedereen stond onder de kraam geplakt om 
droog te blijven. Gelukkig werd het rond 14.00 
uur droog. Crescendo maakte een onderdeel 
van een speurtocht uit. Kinderen moesten 
langs de kramen van de verschillende 
verenigingen uit Muiden om een opdracht uit 
te voeren. Hiervoor kregen ze dan een 
stempel en met een volle kaart ontvingen ze 
een prijs. De opdracht bij Crescendo was 
simpel: Kies een blaasinstrument en probeer 
er een zo mooi mogelijke toon uit te krijgen.  
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28 augustus 

Guurtje van der Weijden 

Voor velen misschien niet zo'n bekende, maar 

Guurtje heeft samen met Amanda aan de wieg 

gestaan van de oprichting van het Majorette 

peleton. Guurtje is op 28 augustus overleden. 

 

5 september 

Concert IJburg 

De zomervakantie was weer voorbij. Een idee 

was om met een concert te beginnen en wel 

weer op IJburg. In de hoop op beter weer en 

meer publiek en belangstelling. Ditmaal werd 

ook de lokale pers uitgenodigd. 

 Het was mooier weer, iets meer publiek en 

leuk om te doen. De pers, liet zich helaas niet 

zien.  

 

9 november 

Donateursconcert 

Op de vrijdag voorafgaand aan het concert 

werden de leenstoelen bij het st.Vitus-college 

door Joop opgehaald. De zaterdag werd de 

vloer van de sporthal bedekt met 

afdekmateriaal, dat na het concert heel 

voorzichtig van de vloer werd gehaald en zal 

bewaard worden voor volgend jaar.  

De zaal werd op de zaterdag eveneens 

aangekleed en veel instrumenten reeds 

gebracht, alsmede de eigen stoelen. 

Een makkie dus voor de zondagploegen. 

Tijdens het inspelen werd duidelijk dat Martin, 

met zijn kaak ontsteking niet kon spelen. 

Teleurstellend voor hem. Een geluk bij een 

ongeluk, .... de vrouw van John, ingevlogen 

voor de derde partij, werd de invaller op de 

solobugel. Letterlijk en figuurlijk mocht zij ook  

gelijk de solo van Martin spelen. 

De fanfare startte het concert 

Na de pauze voor het eerst in concert het 

"opleidingsorkest", de jeugd samen met de 

iets oudere jeugd speelden o.l.v. John, netjes 

twee nummers. Bij het toetje werd de laatste 

noot staand ten gehore gebracht. 

 

 
De slagwerkgroep bracht vier verschillende 

nummers ten gehore. Deze zes slagwerkers 

o.l.v. Cas speelden zeer geconcentreerd en 

goed. Vervolgens werd alles weer netjes door 

vele handen teruggebracht naar het gebouw 

en bleven de "leenstoelen" nog even in de 

aanhangwagen en werden de maandag door 

Joop en Anja, naar Wendy en de school 

gebracht. 

Jaren regende het pijpenstelen met het 

donateursconcert, gelukkig voor ons dit jaar 

stralend mooi weer.  

 

19 december 

Kerstconcert 

Het afsluitende concert dit jaar uiteraard weer 

het Kerstconcert. Een sfeervol concert in een 

zeer goed gevulde kerk. 

Een gevarieerd non stop programma. 

Crescendo zette in met de intrada voor Kerst. 

Corina van Ast, onze ladyspeaker kondigde 

vervolgens het concert aan.  

Er werd afwisselend gespeeld met het 

saxofoonkwartet (VSQ) Dit jonge viertal 

speelden bijzonder mooi. 

De twee blokfluiters speelden een hele 

Kerstmedley, begeleid door hun instructrice 

Renske. 

Zonder veel om te bouwen speelde het 

leerlingenorkest enthousiast twee 

Kerstnummers.  

Het geheel was een mooi concert. 

Veel mensen uit het publiek bleven nog na om 

van de warme Glühwein en chocolade te 

genieten, dat hen door Crescendo werd 

aanboden.  

Andrea Rietbergen 


