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29 januari 
Ophalen oud-papier 
De eerste ophaaldag van dit jaar en ja, 
het werd ook gelijk “ophalen nieuwe 
stijl”. Een ieder in de leeftijd tussen de 
18 en 65 jaar is verplicht om mee te 
doen in de poule van oud-papier 
ophalers. Voor de jeugdigen moet één 
van de ouders ophalen. 
Voor menigeen, die nog nooit 
opgehaald had bestond er enige 
weerstand om achter een vuilniswagen 
te lopen. Vanaf deze datum lopen nu 
ook mensen mee, die dit nog nooit 
eerder hadden gedaan en wat blijkt: 
Het is nog leuk ook!! 
 
16 februari  
Jaarvergadering  
Een vergadering die bezocht werd 
door 22 mensen, een opkomst die 
ieder jaar toch wel meer verbeterd kan 
worden. Besproken werden de 
onderwerpen: De bliksemverloting, die 
zal niet meer op één avond gehouden 
worden, maar gedurende een gehele 
week. Ophaalregeling oud-papier. Een 
ieder in de leeftijd tussen 18 en 65 
wordt geacht mee te doen in een 
ophaal poule. Jongeren worden 
vervangen door een ouder. De 
mededeling dat wij niet meer buiten 
marcheren.  
 
Bijzonder aan deze avond was, dat 
Joop zijn voorzittershamer overgaf aan 
zijn dochter Wendy van Capelle. 
Daarnaast werd afscheid genomen van 
Anja van Capelle, die stopt als actief lid 
van de PR-commissie. 
Voor Wendy, die vice-voorzitter was 
stelde Martin van de Beld zich 
beschikbaar en voor Anja werd de 

plaats ingenomen door Elisabeth 
Meijer.  
Tijdens deze vergadering werden Anja 
en Joop van Capelle voorgedragen als 
erelid. De vergadering stemde en 
benoemde hen als erelid, wat zij 
beiden inmiddels hebben aanvaard. 
 
17 april 
Donateurconcert 
Verzamelen om 12.00 uur. Daar waar 
vorig jaar de regen met bakken uit de 
lucht kwam vallen, scheen nu volop de 
zon. Al het instrumentarium werd 
vervoerd naar Muiderberg, waar al een 
groep aanwezig was om het podium en 
de zaal in orde te maken. 
Om goed voor de dag te komen, werd 
door de diverse onderdelen nog 
geoefend. 
In een redelijk gevulde zaal kon om 
15.00 uur gestart worden. Net als vorig 
jaar was het podium zodanig opgesteld 
dat de slagwerkgroep achter de fanfare 
stond. Zo kon er snel en efficiënt 
gewisseld worden.   
Er werd afwisselend gespeeld door de 
fanfare, slagwerkgroep, de majorettes 
die in hun heksen kleding opkwamen. 

Na de pauze trad het jeugdorkest op 
waarin ook een onderdeel zat samen 
met de blokfluitgroep. In het 
enthousiasme was de tijd enigszins 
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overschreden, waardoor het gehele 
concert wel erg lang zou gaan duren. 
Hierop werd besloten om zowel bij de 
slagwerkgroep als bij de fanfare één 
stuk te laten vervallen.  
 
30 april 
Koninginnedag 
Dit jaar is met ingang van januari 
besloten om niet meer op straat te 
lopen. Nu was Koninginnedag altijd 
één van de loopdagen. Dus dit jaar op 
Koninginnedag geen aubade vooraf 
gegaan door marcherend Crescendo. 
Nu een concert op de sluizen door 

alleen de fanfare. Het C.O.F. zorgde 
voor de stoelen en wij voor de overige 
ingrediënten, inclusief zeer zonnig 
weer. Omdat het toch wel vroeg was 
en op een open sluis werd gespeeld, 
werd besloten om het concertjasje aan 
te trekken, met daaroverheen een 
open uniformjas.  
Sommige muzikanten hadden geen 
rekening gehouden met de wind, 

waardoor de losse muziekblaadjes van 
de lessenaar geblazen werden. 
Gelukkig konden de muziekblaadjes 

gered worden voordat zij in het water 
belandden. 
Deze opstelling bood de fanfare, die 
deze dag o.l.v. Willem van Kooi stond, 
om gevariëerde muziek te brengen. Zo 
werd er naast de traditionele muziek 
zoals: het Wilhelmus, de Blanke top 
der duinen en ik hou van Holland ook 
Mary Poppins en Hollandse Hits, 
gevolgd door een vrolijke mars 
gespeeld. 
De reactie van het publiek was positief. 
 
Mei 
Informatieboekje 
Door Martin v.d.Beld is het 
informatieboekje betreffende de 

vereniging in een nieuw jasje 
gestoken. Het boekje heeft een 
metamorfose ondergaan. Het is 
omgetoverd in een modern boekwerk 
 
4 mei 
Dodenherdenking 
Met redelijk weer en o.l.v. Cas van der 
Horst stonden wij voor de jaarlijkse 
dodenherdenking op de begraafplaats 
Muiden waar o.a. zes Canadese 
vliegers herdacht werden. Net als vorig 
jaar werden niet alleen de koralen 
gespeeld, maar ook “Let me Weep” en 
“Hommage à St. Cécile”.   
In de verte waren de tromslagen al te 
horen, waarna de drie slagwerkers 
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gevolgd door de mensen, die de 
herdenkingsdienst hadden bijgewoond 
in de Grote Kerk, arriveerden op de 
begraafplaats Na de twee minuten 
stilte, gevolgd door de Last Post, 
gespeeld door Kees Hasenaar, werd 
het Wilhelmus gespeeld en bezochten 
ook de leden van de fanfare de 
begraafplaats. Enkele leden lopen dan 
altijd even naar de plaats waar Heidi 
v.d.Weijden begraven ligt en staan ook 
bij haar stil. 
 
23 mei 
Start bliksemverloting 
Een nieuw begin ook voor de 
bliksemverloting, althans in naam heet 
deze verloting nog bliksemverloting, 
maar niet alles gebeurd als de bliksem 
op één avond. Ieder lid kreeg één of 
meerdere straten om langs te gaan 
met de loten. Dat kon gedurende de 
hele week. Dus als iemand niet thuis 
was, geen probleem gewoon nog een 
keer langs gaan, wat menigmaal 
succesvol was. Zo was er meer kans 
op verkoop van de loten. Ook deze 
wijze van verdeling in straten was een 
goed idee. Nu bleef de verkoop niet bij 
een handje vol trouwe lopers. 
 
26 mei 
Instrumentenparade 
Op deze donderdagmiddag was er 
voor de blokfluitgroep geen gewone 
repetitie. Een instrumentenparade. De 
blokfluiters werd een arsenaal aan 
instrumenten getoond, die zij mochten 
bespelen. Zo kon er kennis genomen 
worden met een instrument waarop zij 
eventueel les konden gaan nemen. Vol 
enthousiasme werden de instrumenten 
gepakt en bespeeld. Naar aanleiding 
van de instrumentenparade hebben 
zich de volgende leerlingen voor 
proeflessen aangemeld: 4 slagwerk; 1 
majorette; 3 saxofoons; 1 trompet en 5 
AMV. 
 
 

29 mei 
Buitenconcert Werven 
Helaas ging dit concert niet door omdat 
het weer niet meezat. Te veel wind. 
Besloten werd om het eerste 
wijkconcert hier te houden. 
 
30 mei 
Trekking bliksemverloting 
Op deze avond is de trekking geweest 
van de bliksemverloting. In totaal zijn 
dit jaar 3983 loten verkocht. Ongeveer 
200 loten meer dan 2010. Eén Muier 
vond het leuk om zelf aanwezig te zijn 
bij deze trekking en onder het genot 
van een kopje koffie keek zij toe hoe 
alles verliep. 
 
18 juni 
Slagwerkgroep 
Kleurrijk Hilversum 
De slagwerkgroep was uitgenodigd om 
op 18 juni te komen spelen op het 
festival 'Kleurrijk Hilversum'. Een 
cultuurfestival in het centrum van 
Hilversum met deelnemers uit allerlei 
verschillende culturen. De 
slagwerkgroep was in de loop van de 
middag aan de beurt op het grote 
buitenpodium. Ondanks de (ook 
kleurrijke) weersomstandigheden die 
dag, ging het festival toch door. En dat 
hebben we geweten! Het buitenpodium 
was met een bouwzeil overdekt, dat 
door de storm tijdens ons optreden 
steeds verder los scheurde. Dat, in 
combinatie met omwaaiende muziek, 
zorgde ervoor dat het muzikaal gezien 
geen hoogtepunt uit de carrière van de 
slagwerkgroep werd. Eén nummer 
hebben we af moeten kappen, en op 
verzoek van de organisatie hebben we 
het optreden ingekort. Dit i.v.m. onze 
eigen veiligheid en zodat ze konden 
beginnen aan de reparatie van het 
podium. Gelukkig waren er ook een 
paar wel succesvolle stukken. Wie 
weet worden we in 2012 weer 
uitgenodigd voor dit festival.  
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Laten we dan duimen voor iets betere 
weersomstandigheden. 
 
26 juni 
Concert Florisberg 
Was het de dag daarvoor nog slecht 
koud regenachtig weer, deze dag was 
bijna tropisch.  
Het was leuk musiceren voor een 
publiek, dat in groten getale was 
opgekomen – zowel uit Florisberg, als 
uit de omgeving en natuurlijk aanhang 
(fans) van Crescendo. 

Als eerste trad de slagwerkgroep op 
met het nummer:”SFZ Cadence Pack”. 
Het tweede nummer: “Sinfonietta” zat 
ritmisch heel oplettend in elkaar. Er 
werd in diverse maatsoorten gespeeld.  
De slagwerkgroep sloot af met het zeer 
fascinerend nummer: ”Teasers”. De 
laatste twee nummers zijn opgenomen 
en op YouTube gezet. 
Vervolgen traden de majorettes op met 
hun wervelende show: “Heksenshow” 
Erg leuk. 

Hierop volgde een pauze, daarin werd 
aan de leden van Crescendo 
aanvullend vocht en lekkere hapjes 
aangeboden. 
Na de pauze was het de beurt aan de 
fanfare. Voordat met het programma 
begonnen werd, kwam het lang zal ze 
leven aanbod. Wilma Zevering en haar 
zoon waren jarig. Mag je zomaar op je 
verjaardag een concert spelen. Goed 
he! 
Begonnen werd met het nummer: 
”Song for a New Generation”, gevolgd 
door het nummer: “The Chronicles of 
Narnia”, dat hier voor het eerst werd 
uitgevoerd.  
Vervolgens werd het stemmige:”Let it 
Weep” gespeeld. 
“Skataco” nog niet zolang geleden uit 
de kast gehaald, werd hier ook voor 
het eerst gespeeld, gevolgd door: 
“Backdraft” 
Als laatste nummer kwam:”Mary 
Poppins” op de lessenaar. 
Een concert waarbij gezegd kan 

worden:”Het kan beter”!! 
Man of the match was vandaag Rinus 
van Ast. Hij zat hier zomaar plotseling 
alleen als trompettist te spelen. Het zal 
je maar gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 
1,8 en 15 juli  
Buitenconcerten 
Vorig jaar werden er weer voor het 
eerst na jaren buitenconcerten in de 
wijken gespeeld. Omdat het publiek 
hierover enthousiast was en natuurlijk 
omdat het leuk is om naar de mensen 
toe te gaan - zeker omdat wij niet meer 
marcherend door Muiden gaan - ook 
dit jaar weer buitenconcerten in de 
wijken. 
 
1 juli  
Als eerste werd de wijk: “Klapwijk” 
aangedaan voor een concert.  

 
Voorzien van knijpers, om de muziek 
goed bij elkaar te houden werd voor 
publiek in de wijk gespeeld. Het weer 
was goed, de muziek goed voorbereid 
en het speelplezier aanwezig. Goed 
voor een leuk concert.  
 
8 juli 

 

 
Op de kop van de Constantijn 
Huygenslaan werd in de wijk “Noord-
West” een tweede buitenconcert 
gehouden. 

 
Ook hier speelden de weergoden goed 
mee. Het publiek uit de wijk hadden 
zelf stoelen meegenomen en kwamen 
gezellig rondom de fanfare zitten. 
 
15 juli 
Als laatste concert buiten werd de wijk 
“Mariahoeve” gekozen. Ook hier weer 
redelijk veel publiek, dat zichtbaar 
genoot van het optreden van 
Crescendo. 
 
Afscheid Ed van der Wijk 
Ed, die zo’n kleine 30 jaar lid van de 
vereniging is geweest heeft afscheid 
genomen. Helaas moet hij dat doen 
ivm gezondheidsklachten.  
 
Juli 
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De laatste repetitie voor de vakantie 
van het jeugdorkest werd afgesloten 
met limonade en wat lekkers en kregen 
alle deelnemers een oorkonde en een 
attentie. 
 
Slagwerkleerlingen 
Op de laatste lesdag voor de vakantie 
kwamen alle slagwerkleerlingen samen 
om te ervaren wat het is om samen 
muziek te maken. Dit werd een echte 
happening. 

 
Ook de slagwerkleerlingen kregen na 
afloop een glaasje limonade en een 
oorkonde. 
 
Wisseling koper docent 
Na vele jaren als docent voor de 
leerlingen op koper te zijn geweest is 

er afscheid genomen 
van Tom Löwe.  

Hij heeft veel leerlingen 
met succes naar een 
examen geleid. 

De leerlingen krijgen 
nu les van de docent 

Misha Sporck, zelf hoornist. Hij is op 
14 september begonnen. 
 
25 september  
Verenigingsdag 
Een iets andere dag dan dat wij al 
jaren gewend waren. De andere jaren 
was het verzamelen in Pro Musica en 
vervolgens met allerlei spelelementen 
bezig zijn, gevolgd door een heerlijke 

maaltijd geregeld of gemaakt door de 
PR.  
Ditmaal wel verzamelen in ons 
muziekgebouw, maar vervolgens na 
een versnapering op weg naar het 
Naardermeer. 
Een uitzonderlijke mooie september 
dag. Volop zon en weinig wind, dat 
kwam goed van pas, want deze dag 

werd er gevaren op het Naardermeer. 
Andrea Rietbergen – die 
excursieleidster daar is – stond met 
een open boot te wachten. Alle 
mensen, die zich hadden opgegeven 
pasten precies op één boot. Voorzien 
van een zakje met lekkers werd 
begonnen met de vaartocht. Onderweg 
plukte Andrea eerst nog wat 
watermunt, zodat verse muntthee 

gezet kon worden. De eerste stop werd 
gedaan in de Eendenkooi, daar werd 
uitleg gegeven waarvoor deze kooi ooit 
bedoeld was. De aanwezige jeugd was 
driftig op jacht naar kikkers en padden. 
Iedereen de boot weer in en door de 
natuur van het Naardermeer naar het 
trilveen, waar aangemeerd werd. Daar 
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werd de verse muntthee geserveerd en 
kon men jacht maken op de grote 
oerspin, die inderdaad door de jeugd 

werd gevonden, na eerst nog in het 
water een ringslang te hebben 
opgemerkt. Een heerlijke dag met 
schitterend weer. Terug in het gebouw 
nog een lekker hapje gemaakt door de 
PR-commissie. 
 
Eind september 
Wisseling slagwerkdocent 
Daar Koos Schipper is gestopt als 

docent slagwerkers, is 
er een wisseling 
gekomen. Karel van 
Kampen is de nieuwe 
docent.  

 

 
 

3 oktober 
Start dansgroep 
Nieuw is deze groep. 
Daar het ledenaantal van de 
majorettegroep achteruit liep is 
besloten om geheel iets nieuws op te 
zetten. Een dansgroep. 
Na een goede voorbereiding en veel 
reclame hiervoor te maken in Muiden 

meldden zich 21 jongens en meisjes 
aan. Op 3 oktober startte de eerste van 
vier proeflessen. De leerlingen werden 
in twee groepen verdeeld. Nathalie 
ging met de kinderen op de grond van 
de zaal zitten en legde uit wat de 
bedoeling zou gaan worden, waarna 
begonnen werd met voorzichtige 
danspasjes.  
 
Wie aan de majorettes denkt, ziet in 
gedachte Amanda v.d. Akker met 
bepakte tas. Met de komst van de 
dansgroep stopte zij met begeleiding. 
Amanda blijft de voorraadkast in “Pro 
Musica” voorzien van de nodige snoep. 
Op haar verjaardag werd zij met een 
groot bos bloemen bedankt voor al 
haar werkzaamheden bij de 
majorettes. 
 
31 oktober 
Uitvoering dansgroep 
Maandag 31 oktober om half 7 was de 
tijd voor de uitvoering van de 
dansgroep. Na vier weken geoefend te 
hebben werd nu aan (groot) ouders 
getoond wat zij geleerd hadden en hoe 
enthousiast zij zijn geworden. Om 6 
uur waren alle dansers aanwezig om 
de shows voor een laatste keer te 
oefenen. Tegen half 7 kwam het 
publiek binnen. Wat was er veel 
publiek! De twee groepen lieten hun 
show zien en kregen daarvoor een 
welverdiend applaus. 
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Oktober 
Maandblad digitaal 
Dat Crescendo een moderne 
vereniging is komt nu ook tot uiting in 
het maandblad. Vanaf nu wordt het 
maandblad digitaal iedere maand 
verstuurd naar de leden. 
Het enkele lid dat niet op de digitale 
weg zit, krijgt alsnog een papieren 
versie. 
Natuurlijk werden mevr. Eversdijk en 
Arie Bentvelzen bedankt voor het 
jarenlang bezorgen van het 
maandblad. 
 
4 november 
Benefietconcert 
Nederlandse 
Hartstichting/Jeugdvakantiewerken. 
Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren 
geven wij één maal per jaar een 
benefietconcert. De opbrengst gaat in 
zijn geheel naar een goed doel. Dat 
goede doel is van te voren gekozen en 
is voor het concert bekend. Dit jaar 
was gekozen voor de Hartstichting, 
afdeling Jeugdvakantie weken. Dit jaar 
werd tevens de medewerking verleend 
door het Goois Jeugd orkest uit 
Hilversum. Leuk te weten, dat Wendy 
van Capelle aan alle drie de elementen 
meedeed. Zij is al vanaf haar jeugd lid 
van Crescendo, speelt al enkele jaren 
mee bij het GJO en gaat ook al jaren 

mee met de hartstichting tijdens de 
jeugdvakantieweek.  
Het GJO opende het concert met een 
mooi programma, dat zij ook gespeeld 

hadden tijdens een tournee in 
Noorwegen. Altijd weer mooi om 
klassieke muziek te horen spelen. Na 
de pauze was het de beurt aan de 
fanfare van Crescendo.  
 

Tijdens het optreden van de fanfare 
speelde David Blankestijn met “Treble 
Concerto” een mooie solo. Al met al in 
zijn geheel een mooi en leuk concert. 
Wat nog belangrijker was:  
Er werd € 600,00 opgebracht!! 

De officiële vertegenwoordiger van de 
Hart- en Vaatgroep gaf in zijn speech 
aan dat dit geld gebruikt zal gaan 
worden voor de aanschaf van 
rugzakken met medische materialen, 
die tijdens de jeugdvakantieweken 
door aanwezige medische vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Alle vakantie 
vierende (zware) hartpatiëntjes worden 
daarmee op een fantastische wijze 
geholpen.  

November 
Enquête 
Het was al vaker ter sprake gekomen; 
wat gaan wij doen met het uniform. 
Blijven wij daarin spelen of gaan wij 
over naar iets anders. Er werd 
besloten dit aan de leden zelf te 
vragen met een enquête. De uitslag 
was, dat drie leden wel wilden 
vasthouden aan het bestaande 
uniform, maar dat de grote 
meerderheid over wilde gaan in een 
burger versie. Het wordt eigen zwarte 
concertkleding.  
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30 november 
Sinterklaasviering 
Om 18.00 uur zaten 18 kinderen met 
spanning te wachten op de goede Sint.  
Het rook heerlijk in het gebouw, want 
de kinderen hadden zelf pepernoten 
gebakken. Rond half zeven werd er op 

de deur en de ramen gebonkt en ja 
hoor, daar was de Sint vergezeld door 
twee Pieten.  
Uiteraard moesten een paar kinderen 
bij Sinterklaas komen. Enkele van hen 
hebben laten zien wat zij al kunnen 
met de dans STREETDANCE. Uit de 
opgehangen tekeningen werden drie 
prijswinnaars uitgekozen door de Sint: 
bij de jongsten: Milan van den Akker 
middelste groep Emma van der Himst 
de groten Toine Dijkstra Zij kregen een 
extra cadeau van de Pieten. Om half 8 
was het tijd voor vertrek en onder luid 
gezang werd Sint en Pieten uitgeleide 

gedaan, waarna de achter gelaten 
pakjes werden verdeeld en open 
gemaakt. Al met al een geslaagde 
avond.  

 
 
16 december 
Kerstconcert 
Bij het naderen van dit concert, werd 
het weerbericht angstvallig in de gaten 
gehouden. Wat wordt het dit jaar? 
Geen enkel probleem, geen 
sneeuwstorm zoals vorig jaar.  
Het was een “makkie” voor de PR- en 
muziekcommissie. Hetzelfde koor en 
hetzelfde muzikale repertoire. 
Deze avond wel een andere 
ladyspeaker: “Anja van Capelle”.  
Zij had deze avond een dubbelrol. 
Speaker en player.  

Het Kroonkoor, dat als gastvereniging 
optrad, is een gelegenheidskoor, dat elk 
jaar alleen een speciaal Kerstrepertoire 
instudeert en uitvoert. Dit jaar brachten 
zij met dirigent Marco de Jong een 
selectie die varieerde van licht klassieke 
Kerstwerken tot aan een zeer 
swingende gospel. Naast vaste pianist 
Hugo de Graaf zorgden violiste Ingrid de 
Vries en gitarist Ton Verhoef voor een 
muzikale toevoeging aan de 
koorwerken.  
Er werd afwisselend gespeeld en 
gezongen. 
Er kan gezegd worden dat dit één van 
de topconcerten van Crescendo was. Er 
werd zeer mooi en harmonieus 
gespeeld. ( Volgens John gaan we nog 
steeds vooruit) !! 
Zo werd er sfeervolle Kerstmuziek 
gespeeld en gezongen. 
Voor Frank Meijer was het een 
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spannende avond, hij speelde voor het 
eerst tijdens een concert achter het 
drumstel.  
De kerk was goed gevuld met publiek, 
dat bij de samenzang talrijk meezong en 
zo langzaam in Kerststemming kwam. 
Tijdens het concert werd het programma 
onderbroken om Tiny Eversdijk in het 
zonnetje te zetten. Dit was haar laatste 
concert met de fanfare. Zij zet een punt 
achter haar muzikale carrière. Ze vindt 
het genoeg geweest na bijna 32 jaar. 
Omdat zij altijd klaar stond met allerlei  

 
activiteiten voor “haar” Crescendo 
ontving zij het speciale lidmaatschap: 
 “Lid van Verdienste”. Zij ontving uit 
handen van Martin v.d. Beld een 
oorkonde en een boeket bloemen. 
Vervolgens speelde “Moe Eversdijk” 
Nog verder. 
Na afloop van het concert werd het 
aanwezige publiek glühwein, 
chocolademelk en kerstkransjes 
aangeboden. 
 
 

30 december 
Oliebollenavond 
De laatste vrijdagavond van het jaar. 
De fanfare speelde samen met enkele 
slagwerkers, waarvan het merendeel 
uit de sectie jeugd kwam. Om eens 
een andere avond te hebben, had 
John besloten om geen marsen te 
spelen, maar het stuk “Las playas de 
Rio”.  

Voor menig jeugdlid van de 
slagwerkergroep was dit wel even 
wennen, maar het ging hen goed af.  
Na het spelen van dit stuk werden de 
instrumenten opgeruimd, een lange 
tafel netjes opgemaakt en voorzien van 
oliebollen. Amanda had gezorgd voor 
de lekkere hapjes. Deze gezellige 
avond werd rond 23.00 uur afgesloten, 
waarna een ieder met een goed gevoel 
het muzikaal jaar afsloot. 
 
 
Terugkijkend naar het jaar 2011 is er 
toch weer een hoop gebeurd. 
Geen marcherend optreden meer.  
Een bestuurswisseling. Joop van 
Capelle, die ons heel lang heeft 
voorgezeten, is vervangen door Wendy 
van Capelle. Martin v.d. Beld, die ons 
nu ook vertegenwoordigt in het 
bestuur. Een P.R. wisseling. 
Twee nieuwe “Ere-leden” en een “Lid 
van Verdienste” . De muzikale leiding 
is met name bij de leerlingen behoorlijk 
gewisseld. De Majorettegroep, die niet 
meer bestaat, maar daarentegen is er 
nu een dansgroep.  
Het uniform wordt niet meer gedragen, 
maar wordt dit; nette zwarte kleding. 
 
Ik hoop dat 2012 een vrolijk muzikaal 
jaar wordt, waarin ik een wens heb. 
Laat het vele werk in de vereniging niet 
tot een te klein groepje behoren! 
 
 
Andrea Rietbergen 
 
 


