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Muziekvereniging	  Crescendo	  Muiden	  
 
18	  januari	  –	  Serenade	  Mevrouw	  
Eversdijk	  
Op	  18	  januari	  was	  er	  een	  serenade	  voor	  
de	  90e	  verjaardag	  van	  Mevrouw	  
Eversdijk.	  Ze	  was	  zeer	  blij	  verrast	  en	  
genoot	  van	  de	  serenade.	  Ook	  de	  cadeaus	  
(een	  bos	  chocolaatjes	  en	  een	  fotolijstje	  
met	  daarin	  de	  sopraansax	  partij	  van	  
Holland	  Jubelt)	  werden	  heel	  goed	  
ontvangen.	  
	  
19	  maart	  –	  Algemene	  Ledenvergadering	  
Op	  19	  maart	  vond	  de	  jaarlijkse	  
Algemene	  Ledenvergadering	  van	  de	  
vereniging	  plaats.	  
	  
30	  maart	  –	  Benefietconcert	  
Het	  Benefietconcert	  van	  30	  maart	  was	  
een	  groot	  succes.	  	  

	  
Er	  was	  sprake	  van	  een	  zeer	  gevarieerd	  
programma	  met	  een	  saxofoonkwartet,	  	  
zangeressen	  waaronder	  een	  opera	  
zangeres,	  een	  clown,	  het	  kinderkoor	  van	  
de	  Jozefschool	  en	  zelfs	  burgemeester	  

Ter	  Heegde	  met	  zijn	  accordeon.	  Mede	  
dankzij	  de	  fijne	  samenwerking	  met	  de	  
gastartiesten	  hebben	  wij	  voor	  de	  
Cliniclowns	  €1180,40	  opgehaald.	  

	  

Maart	  en	  2	  april	  –	  Jubalproject	  
In	  maart	  vond	  het	  Jubalproject	  plaats	  op	  
de	  Jozefschool	  en	  de	  P.C.	  Hooftschool.	  
Tijdens	  een	  introductieles	  in	  Pro	  Musica	  
vertelde	  Martin	  over	  de	  vereniging	  (en	  
vooral	  hoe	  leuk	  het	  is	  om	  samen	  muziek	  
te	  maken)	  en	  werden	  er	  instrumenten	  
geprobeerd.	  	  

	  
	  
De	  volgende	  lessen	  vonden	  plaats	  op	  de	  
scholen.	  Op	  2	  april	  werd	  het	  project	  
afgesloten	  in	  De	  Rijver	  in	  Muiderberg.	  
Daar	  waren	  we	  weer	  aanwezig	  met	  een	  
mooie	  les-‐aanbieding	  om	  de	  leerlingen	  
te	  motiveren	  om	  door	  te	  gaan	  met	  
muziek	  maken.	  

	  
	  



6-‐13	  april	  –	  Bliksemverloting	  
In	  de	  week	  voor	  de	  Boeken-‐	  en	  
Rommelmarkt	  werden	  door	  de	  leden	  in	  
en	  om	  Muiden	  loten	  voor	  de	  
Bliksemverloting	  verkocht.	  
	  
13	  april	  –	  Boeken-‐	  en	  Rommelmarkt	  
De	  Bliksemverloting	  én	  de	  Boeken-‐	  en	  
Rommelmarkt	  waren	  zeer	  geslaagd.	  Met	  
opbrengsten	  van	  €2.609,42	  en	  €525,55	  
gaat	  er	  een	  totaal	  van	  €3.134,97	  richting	  
de	  clubkas.	  	  

	  
Daarnaast	  was	  het	  net	  als	  voorgaande	  
jaren	  ook	  een	  heel	  gezellige	  dag	  13	  april.	  
Bedankt	  voor	  de	  organisatie	  hiervan,	  
Anja	  en	  Joop!	  

	  

27	  april	  –	  Aubade	  
Met	  de	  aubade	  op	  Koningsdag	  hebben	  
we	  het	  gelukkig	  droog	  gehouden.	  	  

	  
Het	  publiek	  was	  duidelijk	  merkbaar	  
enthousiast	  over	  de	  meezingers	  die	  de	  
fanfare	  speelde	  en	  onder	  de	  tent	  op	  de	  
Herengracht	  hebben	  wij	  lekker	  
gespeeld.	  

4	  mei	  –	  Dodenherdenking	  
Op	  4	  mei	  speelde	  de	  fanfare	  
traditiegetrouw	  bij	  de	  Dodenherdenking	  
in	  Muiden.	  Ondanks	  de	  kou	  is	  er	  mooi	  
gespeeld	  en	  kwamen	  er	  veel	  mensen	  
luisteren	  en	  samen	  herdenken.	  

5	  mei	  –	  Bevrijdingsconcert	  Hogewey	  
De	  fanfare	  gaf	  een	  Bevrijdingsconcert	  in	  
Hogewey	  in	  Weesp.	  	  

	  
Het	  was	  een	  groot	  succes	  dankzij	  het	  
gevarieerde	  programma,	  de	  
samenwerking	  met	  zangeres	  Judith	  
Kamerman	  en	  het	  enthousiasme	  van	  de	  
bewoners	  en	  medewerkers	  van	  
Hogewey.	  

	  

11	  mei	  –	  Muziek	  in	  de	  Kerk	  
Op	  11	  mei	  speelde	  het	  orkest	  als	  laatste	  
deelnemer	  van	  Muziek	  in	  de	  Kerk.	  Dit	  
was	  een	  passende	  afsluiting	  van	  een	  
prachtige	  dag	  waarop	  240	  muzikanten	  
(solisten	  maar	  ook	  koren,	  bands,	  
orkesten	  en	  ensembles)	  zich	  in	  de	  kerk	  
hebben	  laten	  horen.	  	  

	  



Na	  afloop	  van	  dit	  optreden	  hebben	  wij	  
gezellig	  samen	  gegeten	  in	  Pro	  Musica,	  
waar	  een	  lekkere	  maaltijd	  gekookt	  door	  
Iris	  voor	  ons	  klaar	  stond.	  

	  

17	  mei	  –	  Overlijden	  Klaas	  de	  Gooijer	  
Op	  17	  mei	  is	  Klaas	  de	  Gooijer	  op	  86-‐
jarige	  leeftijd	  overleden.	  Klaas	  was	  65	  
jaar	  lid	  van	  onze	  vereniging.	  Wij	  kijken	  
met	  veel	  plezier	  terug	  op	  de	  serenade	  
voor	  Klaas	  vorig	  jaar;	  met	  name	  op	  zijn	  
blijdschap	  en	  enthousiasme	  over	  de	  
verrassing	  en	  het	  meespelen	  met	  
Holland	  Jubelt.	  

28	  juni,	  5	  juli	  en	  6	  juli	  –	  Wijkconcerten	  

	  
Het	  seizoen	  werd	  muzikaal	  afgesloten	  
door	  het	  geven	  van	  twee	  wijkconcerten	  
(Volkstuinvereniging	  en	  het	  terras	  van	  
Gieling)	  en	  het	  lunchconcert	  bij	  de	  
Maxis.

	  
	  
6	  juli	  –	  Verenigingsbarbecue	  
Na	  het	  lunchconcert	  bij	  de	  Maxis	  
kwamen	  de	  leden	  bij	  elkaar	  om	  het	  
seizoen	  af	  te	  sluiten	  met	  een	  traditionele	  
barbecue,	  georganiseerd	  door	  Kees.	  	  
	  

	  
Tijdens	  de	  barbecue	  werd	  ook	  stil	  
gestaan	  bij	  de	  jubilea:	  Puck,	  Robert	  Jan	  
en	  Anja.	  Gefeliciteerd!	  
	  
13	  augustus	  –	  Overlijden	  mevrouw	  
Eversdijk	  
Mevrouw	  Eversdijk	  is	  op	  90-‐jarige	  
leeftijd	  overleden.	  Zij	  heeft	  jarenlang	  
met	  veel	  plezier	  muziek	  gemaakt	  in	  ons	  
orkest.	  Als	  deel	  van	  de	  begrafenis	  
hebben	  Frank	  en	  Patricia	  samen	  
Sarabande	  gespeeld	  op	  
sopraansaxofoon,	  en	  een	  ensemble	  
bestaande	  uit	  Aïsha,	  Kees,	  Martin,	  
Patricia,	  Metha,	  Andrea,	  Koos,	  Sebas	  en	  
Frank	  heeft	  U	  Zij	  De	  Glorie	  gespeeld.	  
Deze	  muzikale	  medewerking	  werd	  zeer	  
gewaardeerd	  door	  de	  familie.	  	  

23	  augustus	  –	  Eerste	  repetitie	  fanfare	  na	  
de	  zomervakantie	  
Op	  23	  augustus	  is	  de	  fanfare	  weer	  
begonnen	  met	  repeteren.	  Wij	  werkten	  
aan	  de	  muziekstukken	  voor	  het	  
aankomende	  Donateursconcert.	  	  

15	  oktober	  –	  Extra	  bestuursvergadering:	  
“Brainstormsessie	  125	  jaar”	  	  
In	  2021	  bestaat	  onze	  vereniging	  125	  
jaar;	  reden	  voor	  feest!	  Op	  dinsdag	  15	  
oktober	  vond	  er	  een	  extra	  
bestuursvergadering	  plaats	  met	  als	  
onderwerp	  “Brainstormsessie	  125	  jaar”.	  
Het	  bestuur	  heeft	  tijdens	  de	  vergadering	  
een	  brainstormsessie	  gehouden	  over	  de	  
invulling	  van	  het	  jubileumjaar	  en	  alles	  
opgeschreven.	  I.c.m.	  ideeën	  van	  de	  
overige	  leden	  is	  er	  toen	  een	  kortere	  lijst	  
van	  realistische	  mogelijkheden	  gemaakt	  
waarop	  wij	  later	  hebben	  gestemd.	  	  
	  
	  



19	  oktober	  –	  Grote	  schoonmaak	  Pro	  
Musica	  
Op	  zaterdag	  19	  oktober	  stond	  een	  grote	  
schoonmaak	  van	  ons	  muziekgebouw	  op	  
de	  planning.	  Samen	  hebben	  wij	  hier	  
hard	  aan	  gewerkt. 

26	  oktober	  –	  Donateursconcert	  met	  
Firma	  Vocaal	  
Op	  26	  oktober	  gaven	  wij	  een	  mooi	  
concert	  voor	  een	  volle	  kerk	  in	  
samenwerking	  met	  het	  koor	  Firma	  
Vocaal	  uit	  Weesp.	  

	  
	  
De	  fanfare	  en	  het	  koor	  lieten	  beide	  
verschillende	  stukken/nummers	  horen.	  
De	  nummers	  Feeling	  Good	  en	  It’s	  Raining	  
Men	  werden	  gezamenlijk	  uitgevoerd.	  

	  

20	  december	  –	  Kerstconcert	  
Het	  concert	  stond	  in	  het	  teken	  van	  Kerst	  
met	  een	  klassiek	  tintje.	  

	  
	  
	  

Tijdens	  het	  Kerstconcert	  van	  20	  
december	  waren	  wij	  blij	  opnieuw	  samen	  
te	  mogen	  werken	  met	  zangeres	  Harriët	  
Meijers.	  Zij	  deed	  eerder	  mee	  aan	  het	  
Benefietconcert	  in	  2018.	  Met	  
begeleiding	  van	  de	  fanfare	  zong	  zij	  Ave	  
Maria,	  Stille	  Nacht	  en	  Cantique	  de	  Noël.	  
	  
Daarnaast	  vormden	  de	  saxofoons	  van	  de	  
eerste	  rij	  (Sebastiaan,	  Iris,	  Chiara	  en	  
Patricia)	  een	  saxofoonkwartet	  speciaal	  
voor	  het	  Kerstconcert.	  Zij	  brachten	  een	  
versie	  van	  Mary,	  did	  you	  know?	  ten	  
gehore.	  	  

	  	  

	  


