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Nieuwjaarsrepetitie – vrijdag 8 januari  
Net als voorgaande jaren werd het 
nieuwe jaar muzikaal ingeluid met een 
nieuwjaarsrepetitie. Toetti repeteerde 
eerst om 19:00, waarna alle leerlingen 
ook met het ‘grote’ orkest mee mochten 
doen. Om 21:00 stopte de fanfare met 
haar repetitie, waarna de borrel, 
georganiseerd door Martin van Berkel 
met hulp van Jacqueline en Wil, startte.  
 
ALV – maandag 15 februari 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werd het afgelopen muzikale jaar 
uitvoerig besproken. Er werd onder 
andere gesproken over de nieuwe 
dirigent Karel Jongerling. Er is een 
algemene tevredenheid, met 
kanttekening. Daarnaast werd besloten 
een gelegenheidsorkest op te zetten, in 
een wisselende samenstelling, zodat wij 
ons als vereniging kunnen laten zien bij 
bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht en 
het Spieringfestival.  Er zal muziek 
worden aangeschaft voor het 
gelegenheidsorkest en deze zal geoefend 
worden door het te gebruiken als 
inspeelwerk aan het begin van de 
repetitie.  
Tijdens de vergadering vonden er ook 
verschuivingen in het bestuur plaats. 
Wendy van Capelle had besloten haar 
voorzitterschap, na jaren, naast zich 
neer te leggen. Zij werd op gepaste wijze 
bedankt voor haar jarenlange inzet voor 
de vereniging.  
Met instemming van de leden werd de 
toen vice-voorzitter Martin van de Beld 
benoemd tot voorzitter. Hierna werd Iris 
den Blanken, toen jeugdcommissaris, 
benoemd tot vice-voorzitter. Zij zal ook 
haar taken als jeugdcommissaris blijven 
aanhouden. Door deze verschuivingen 
was er een plek vrij gekomen in het 
bestuur voor een algemeen bestuurslid.  

 
Met instemming van de leden werd 
besloten door te gaan met de huidige zes 
bestuurders en de vacature voor 
algemeen bestuurslid open te laten.  
 
Kick-off “het Fantastisch Muziekproject” 
– dinsdag 1 maart 
Stichting Jubal organiseert en financiert 
al een aantal jaren een muziekproject in 
de groepen 5 van de basisscholen in 
Weesp. Dit jaar hebben zij dit 
muziekproject ook georganiseerd bij de 
groepen 5 van de basisscholen in 
Muiden en Muiderberg. Wij werden 
hierbij betrokken als vereniging, evenals 
G.A. Heinze uit Muiderberg.  
 

 
 
De aftrap vond, evenals de rest van de 
lessen, plaats in Pro Musica.  
 
Benefietconcert – vrijdag 18 maart 
Het jaarlijks terugkerend 
benefietconcert in samenwerking met 
de Activiteitencommissie van de Grote 
Kerk in Muiden was ook dit jaar een 
succes!  
 

 
 
De fanfare van Crescendo, het 
opleidingsorkest Toetti en de 
gastvereniging “Noot voor Noot” uit 
Muiderberg zorgden samen voor een 
gevulde muzikale avond voor de 
Stichting ALS.  
 



 
 
Stichting ALS financiert 
wetenschappelijk onderzoek om voor de 
dodelijke zenuw-spierziekte een 
oorzaak en een behandeling te vinden. 
De totale opbrengst, bestaande uit de 
toegangsprijs van €5 euro per persoon, 
de opbrengsten van de consumpties en 
extra giften, was maar liefst €759,12 
euro! 
 

 
 
Eindconcert “Fantastisch Muziekproject” 
– maandag 18 april 
Na de kick-off op dinsdag 1 maart, 
hebben de leerlingen van de groepen 5 
van de Jozefschool en de P.C. 
Hooftschool uit Muiden een aantal 
weken één keer per week les gehad. De 
leerlingen werden in groepjes die les 
hadden op de sopraansaxofoon, de 
bugel, de trompet en het slagwerk.  
Op maandag 18 april vond het 
eindconcert plaats in de Katholieke kerk 
in Muiden, waarbij de verschillende 
instrumentengroepen van één school 
gezamenlijk optraden.  
 

 
Een zeer geslaagd project en 
eindconcert, mede namens de 
inspanningen van de docenten van de 
Gooische Muziekschool, Stichting Jubal 
uit Weesp en leden van onze vereniging. 
 
Aubade Koningsdag – woensdag 27 april 
Ook dit jaar zou de fanfare de aubade 
verzorgen op de Schulpen in Muiden. 
Tot op het laatste moment hielden de 
weersvoorspellingen ons bezig. Met de 
dag veranderden de voorspellingen: 
hagel, regen en storm. Uiteindelijk 
waren de weergoden ons goed gezind en 
hadden wij zelfs een zonnetje tijdens de 
aubade. Onder begeleiding van de 
fanfare zongen de Muidenaren luidkeels 
mee met het Wilhelmus, “Ik hou van 
Holland” en “Aan de sluis van Muiden”. 
In de middag zou bij de Kazerne in 
Muiden een rommelmarkt plaats vinden, 
waar wij als vereniging ook zouden 
staan. Helaas ging dit niet door, omdat 
later op de dag het slechte weer wel zou 
doorzetten.  
 
Dodenherdenking – woensdag 4 mei 
De stille tocht van de Grote Kerk naar de 
Algemene Begraafplaats werd dit jaar 
begeleid door drie tamboers. Bij de 
begraafplaats verzorgde de fanfare 
voorafgaande aan en na de twee 
minuten stilte om 20:00 stemmige 
muziek. 
 



Openluchtconcert feestweek – 
donderdag 5 mei 
Dit jaar ontbrak er voor het eerst in 
jaren een feesttent in Muiden. Hierdoor 
kreeg het jaarlijks terugkerende concert 
in de feesttent een andere invulling: een 
openluchtconcert!  
 

 
 
De fanfare van Crescendo bracht een 
zeer toegankelijk programma ten gehore 
op de Herengracht, net voorbij het 
terras van Ome Ko. Twee van de 
nummers werden uitgevoerd samen met 
de leerlingen uit het opleidingsorkest 
Toetti.  
 

 
 
Het toegestroomde publiek, waarvan 
een gedeelte op het terras bij Ome Ko 
zat, waardeerde het concert zeer. De 
combinatie van het prachtige weer en 
een heel toegankelijk programma 
zorgde voor een zeer geslaagde middag 
voor zowel de muzikanten als het 
publiek.  
 

 

Boeken- en rommelmarkt – zaterdag 11 
juni 
Vanwege de gecancelde rommelmarkt 
op Koningsdag kwam het idee om een 
boeken- en rommelmarkt te organiseren 
in ons eigen clubgebouw. Iedereen 
ruimde zijn schuur op, waardoor het 
hele gebouwtje vol stond met tweede-
handsspullen. Naast de verkoop van 
boeken en “rommel”, was ook de bar 
geopend voor een drankje en een door 
de leden gebakken stukje taart of cake.  
Veel dank gaat uit naar Joop en Anja van 
Capelle voor het organiseren van de 
rommelmarkt en uiteraard ook alle 
leden die mee hebben geholpen. Door 
alle inzet is een opbrengst behaald van 
maar liefst €741! 
 
Bliksemverloting – 4 tot 11 juni 
Al jaren zijn de 4500 gedrukte loten 
volledig uitverkocht, waardoor er dit 
jaar werd besloten om meer loten te 
laten drukken: 5000 stuks. Nadat bij alle 
deuren in Muiden was aangebeld, waren 
dit jaar weer alle loten verkocht! Het is 
altijd weer fijn dat je niets hoeft te 
zeggen als de mensen de deur open 
doen: “De Bliksemverloting van 
Crescendo zeker? Ik las het al! Ik ga 
eventjes geld pakken.” 
Een mooie prestatie die voor ons als 
muziekvereniging elk jaar weer heel 
belangrijk is.  
De boeken- en rommelmarkt was 
gepland na de bliksemverloting, zodat 
de uitreiking hiervan kon plaatsvinden 
na afloop van de boeken- en 
rommelmarkt.  
 



Florisberg concert – 26 juni 
Net zoals de afgelopen jaren werd er een 
zomerconcert gespeeld bij het 
zorgcentrum Florisberg. Deze zomer op 
hun locatie in het voormalig klooster 
Mariënburg in Bussum.  
 

 
 

 
 
Als afsluiting van het concert werd er 
“Holland Jubelt” gespeeld. Klaas de 
Gooijer, die jarenlang lid is geweest van 
Crescendo, deed eenmalig mee op de 
grote trom, zoals hij dat vroeger ook 
altijd deed.  
 

 
 
Al met al een mooi concert, waar de 
bewoners van Florisberg zichtbaar van 
hebben genoten.  
 

Summerparty – 2 juli 
Door het Comité Openbare Feesten 
(COF) Muiden werd de Summerparty 
georganiseerd: een dag vol activiteiten 
voor de jeugd van Muiden. Muidense 
verenigingen hadden deze dag de kans 
om aan de jeugd te laten zien wat ze 
doen. Ook wij mochten hierbij aanwezig 
zijn.  
 

 
 
Om te laten zien en vooral te laten horen 
wat wij als vereniging doen, konden de 
kinderen deelnemen aan een 
slagwerkworkshop. Onder leiding van 
de enthousiaste slagwerker Sophie de 
Vries (getipt door onze oud-
slagwerkdirigent Cas van der Horst) 
werd er gezamenlijk ritmisch 
getrommeld.  
 

 
 



Verenigingsbarbecue – zondag 10 juli 
Bij het nadenken/plannen over een 
verenigingsdag of –borrel kwam het 
idee op voor een verenigingsbarbecue. 
Kees heeft de organisatie op zich 
genomen, waardoor alle leden, de oud 
slagwerkers plus aanhang konden 
genieten van een heerlijk stukje vlees. 
Tijdens de barbecue werden ook de 
jubilea gehuldigd.  
 

 
 
Een zeer geslaagde middag/avond die 
zeker voor herhaling vatbaar is.  
 
Wijkconcerten – 1 / 8 / 15 juli 
Na het afwezig zijn van de wijkconcerten 
vorig jaar, vanwege de dirigenten wissel, 
werden de laatste repetities van dit 
seizoen weer ingevuld met 
wijkconcerten. Het eerste wijkconcert in 
de Mariahoeve werd helaas 
geannuleerd. Buienradar voorspelde een 
droog concert, maar eenmaal 
aangekomen in de Mariahoeve viel het 
concert letterlijk en figuurlijk in het 
water. 
 
De andere twee wijkconcerten gingen 
wel door.  
In de Werven deed onze 
slagwerkleerling Thomas de Graaf voor 
het eerst mee met een optreden van het 
opleidingsorkest Toetti. Daarnaast 
speelde ook Willy Bogaard voor het 
eerst mee in de fanfare. 
 

 
 
Tijdens het laatste wijkconcert bij het 
speeltuintje op de Const. Huygenslaan, 
werd ook opgetreden door de 
saxofoonleerlingen van het vervolg van 
het “Fantastisch Muziekproject”.  
 

 
 
Optreden saxofoonleerlingen – 8 juli 
Na het eindigen van het “Fantastisch 
Muziekproject”, hebben wij de 
leerlingen die hier aan hebben 
meegedaan een aanbod gedaan voor 
vervolglessen. Onder leiding van onze 
dirigent Karel Jongerling konden de 
kinderen in groepsverband 8 lessen 
volgen op een instrument naar keuze. 
Deze lessen vonden plaats op de 
Jozefschool en waren bedoeld als een 
opstapje naar lid worden van onze 
muziekvereniging.  
Uiteindelijk hebben zes meiden zich 
aangemeld die allemaal saxofoon wilden 
spelen. Aangezien het tijdens de lessen 
zo goed ging, ontstond het idee om een 
optreden te regelen aan het einde van de 
reeks lessen.  
 

 



 
Donateursconcert – zaterdag 22 oktober 
De fanfare en Toetti verzorgde dit jaar 
het Donateursconcert van onze 
vereniging. Dit jaar weer ouderwets op 
zaterdagavond en voor het eerst zonder 
onze slagwerkgroep.  
 

 
 
De kerk was goed gevuld en er werd een 
zeer afwisselend programma gespeeld. 
Voor de pauze trad Toetti op, na de 
pauze de fanfare. De fanfare speelde 
onder andere de stukken die zij een 
week later op het Veluws 
Muziekspektakel ten gehoren zouden 
brengen. 
Met dit concert wilde Crescendo haar 
donateurs bedanken. Onze voorzitter 
Martin van de Beld benadrukte dat 
Crescendo dit jaar 120 jaar bestaat en 
dat dat iets is waar we trots op moeten 
zijn. De leden, de vrijwilligers en de 
donateurs hebben ervoor gezorgd dat 
wij deze mijlpaal hebben mogen 
behalen.  
 
Veluws Muziekspektakel – zaterdag 29 
oktober 
Na weken lang repeteren, extra 
repetities, groepsrepetities en een hoop 
bloed, zweet, tranen en plezier was de 
fanfare er helemaal klaar voor: het 
Veluws Muziekspektakel. De 
fanfareleden reisden af naar Heerde. Na 
de lunch werden de instrumenten uit 
hun koffers gehaald en ingespeeld, 
waarna het optreden kon beginnen.  
 

 
 
Voor de eenkoppige jury, Danny 
Oosterman, speelde de fanfare eerst het 
inspeelwerk “Orion”, waarna de werken 
“Ferdivedaasje” en “Broken Sword” 
werden uitgevoerd. Met een prachtige 
score van 82,75 punten heeft de fanfare 
een mooi optreden neergezet! Hieruit 
kunnen wij concluderen dat de fanfare 
nog steeds thuis hoort in de 4de divisie. 
 

 
 
Na het optreden was deze dag nog niet 
voorbij. Bij een restaurant in de buurt 
werd een warm en koud buffet 
genuttigd, waarmee deze gezellige dag 
werd afgesloten. 
 

 
 
Uiteraard was deze dag geen succes 
geweest zonder de inzet van al onze 
leden, de dirigent en de invallers. Allen 
heel veel dank!   
 



Kerstconcert – vrijdag 16 december 
In samenwerking met het Popkoor 
BinnensteBuiten uit Almere Buiten, gaf 
de fanfare van Crescendo samen met 
Toetti het jaarlijkse kerstconcert. Onder 
leiding van Karel Jongerling gaven de 
fanfare en Toetti een zeer afwisselend 
programma met verschillende stijlen 
kerstmuziek en kerstliederen op mee te 
zingen.  
 

 
 
Het bijna 40-koppige Popkoor 
BinnensteBuiten bracht klassieke 
kerstnummers met een eigen “draai” ten 
gehore.  
 

 
 
De kerk was helemaal vol, waardoor het 
voor iedereen een avond was om van te 
genieten. Volgens traditie werd de 
avond afgesloten met warme glühwein, 
chocolademelk en kerstkransjes. 
 

Oliebollenrepetitie – vrijdag 30 
december 
Afgelopen twee jaar werd het jaar 
ingeluid met een Nieuwjaarsrepetitie. 
Dit jaar werd het oude jaar echter weer 
als vanouds afgesloten met de 
Oliebollenrepetitie. De fanfare en Toetti 
speelden gezamenlijk muziek van de 
fanfare, muziek van Toetti en muziek 
van het gelegenheidsorkest.  
Veel dank aan Martin van Berkel, 
Jacqueline en Amanda! 
 

 


