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Welkom!
Bij alweer de 7e nieuwsbrief. We gaan een druk,
maar leuk jaar tegemoet en maken ons op voor
het 125 jarig jubileum in 2018. We starten dan met
een spetterende opening van ons jubileumjaar.
Wat dat is?
Houd deze nieuwsbrief
en de media goed
in de gaten!
Maar eerst graag
tot ziens bij ons
Midwinterconcert.
En natuurlijk bij de
‘Avond van de
Filmmuziek’ op 7 en 8
april 2017 in sporthal
de Klamp.
De voorverkoop voor
beide concerten gaat
binnenkort van start
via de website:
www.excelsior-andijk

Agenda:
!

Zondag 18 december:
Midwinterconcert in Cultura
Aanvang 15.00 uur

!

Zaterdag 25 maart 2017:
Medewerking tijdens RK kerkdienst
Aanvang 19.00 uur

!

Vrijdag 7 én Zaterdag 8 april:
Themaconcert: ‘Avond van de
Filmmuziek’ in sporthal de Klamp.
Samen met Accordando als
Highland Orchestra.
Colofon:
Aanvang: 20.00 uur

Nieuwsbrief Muziekvereniging
Excelsior-Andijk
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Zondag 21 mei:
Ot en Sien Festival in
Twisk

[e] info@excelsior-andijk.nl
[w] www.excelsior-andijk
facebook.com/
excelsior Andijk
Redactie:
Henny Doorenbos

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 onze
website www.excelsior-andijk.nl

Nog maar een maand en dan is 2016
alweer voorbij gevlogen. Excelsior zit
echter midden in het seizoen en
repeteert harder dan ooit voor weer
een flink aantal concerten. We
hebben weer een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen en zijn
gestart met het opleidingsorkest. Ook
wordt er hard gewerkt aan een
scholen project waarbij we langere
tijd actief zullen zijn om muziek
onderwijs in alle vormen te promoten.
Kortom we vliegen met volle kracht
2017 in. Uiteraard niet zonder u te
verwelkomen op ons laatste concert
van dit jaar op zondag 18 december,
waarbij we op een feestelijke manier
de kerstdagen inleiden met speciale
gasten en een gevarieerd
programma. Ook presenteren we
daar een paar stukken voor het
grootse filmconcert in april. Een
voorbode voor een spetterend
jubileum concert in 2018 waarbij
Excelsior 125 jaar bestaat. Alle reden
dus om het orkest te blijven volgen
en gezellig aan te schuiven bij onze
concerten!

Winnaar serenade
Als Vriend van Excelsior heeft u een aantal
privileges. Bij de verschillende Vrienden horen
verschillende voordelen. Maar alle Vrienden doen
mee in de loterij voor het winnen van een
serenade.
Dit keer is de gelukkige winnaar geworden:

Mevr. T.B.A. Verbeij,
Lange Deelenlaan 11, Andijk
Van harte gefeliciteerd!
Binnenkort nemen wij contact met u op, om af te
spreken wanneer u deze serenade in ontvangst
wilt nemen.
Volgend jaar in december wordt er weer een
naam getrokken uit alle Vrienden.

Nick Hoogland

Oud papier
Elke 2 weken wordt het oud papier door Excelsior
samen met zustervereniging Sursum Corda
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
handen.
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

2

Venema en zijn medewerkers van Cultura.
Zij staan garant voor de gastvrijheid van
Excelsior elke donderdag en tijdens de
concerten.
www.cultura-andijk.nl
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Van de voorzitter

Jeugd om trots op te zijn!
Jong Excelsior
Onze jeugd is heerlijk bezig.
Zijn druk bezig met de voorbereiding voor
het Midwinterconcert op zondag 18
december. Ze gaan een paar mooie kerst
nummers met het grote orkest mee spelen.

Met de feestdagen voor
de deur is Excelsior druk
bezig met de
voorbereidingen van het
winterconcert op 18 december aanstaande .
Een leuk repertoire van filmmuziek, een enkel
kerstnummer en andere stemmige klassiekers.
Op dit concert treedt ook een
saxofoonkwartet op. In dit kwartet speelt onze
dirigent Nick Hoogland ook mee. Dit
meemaken is een “must”.

Daarnaast zijn we bezig met een nieuw
project op te starten op de Bangert en
Piramideschool wat in januari van start
gaat.
De kinderen van groep 5/6 krijgen 8 weken
muziekles.
Met de bedoeling om ze vertrouwd te laten
worden met het notenbeeld, instrument,
klankvorming enz.
Maar hoe dat gaat lopen vertel ik in de
volgende nieuwsbrief.
We hebben er zin in.

Verder zijn we bezig om samen met fanfare
Accordando uit Spierdijk op 7 en 8 april 2017
in sporthal De Klamp een Filmconcert te
geven.
De samenwerking met Accordando komt
voort uit het feit dat onze dirigent Nick
Hoogland ook de dirigent van Accordando is.
Vorig jaar zijn we als één orkest “The Highland
Orchestra” naar een internationaal
muziekfestival in Duitsland geweest, en
hebben zeer succesvol muziek gemaakt.

Ik wens iedereen een gezellige
decembermaand en een goed en muzikaal
2017.
Gertruud

Ons jubileumjaar 2018 lonkt ook al. Er is
contact gelegd met een kapel in Duitsland
voor een uitwisseling.
Zo blijkt maar weer, veel te beleven bij
Excelsior!
Rob Vlam

puzzel
Uit de oude doos
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In elke nieuwsbrief wordt een lid van Excelsior
voorgesteld
Ditmaal in gesprek met:

Britte Hoogland-Ootes

Stel je zelf even voor. Wie ben je, waar ben je
geboren. Verliefd, verloofd, getrouwd? Wat voor
werk doe je?
Nou, ik ben Britte Hoogland-Ootes, 29 jaar,
getogen Andijker en woon sinds 41/2 jaar in
Nibbixwoud, getrouwd met Nick en samen
hebben we een dochter Jinte van 1/2 jaar. Ik
werk bij Pronto als commercieel medewerker

Heb je in het bestuur gezeten of in werkgroepjes
van de vereniging?
Ja, ik zit nu 5 jaar in het bestuur. Ben de
penningmeester

Wanneer ben je lid geworden van Excelsior?
Ik denk zo’n 21 jaar geleden, toen ik 8 jaar was

Wat vind je van Excelsior als vereniging?
Wat niet! Leuke club mensen; op Bandcamp
gaan, superleuk; is altijd gezellig; iedereen is
welkom; sfeer is goed; hoeven niet het allerbeste
orkest te zijn, plezier staat voorop; grapjes mogen;
hechte groep; plezier in samen muziek maken;
nog meer zeggen? O ja, we hebben een leuke
dirigent "

Welk instrument bespeel je en waarom dit
instrument?
Ik speel bugel, iedereen ging op een bugel. Er
was een voorspeelavond in Cultura en samen
met mijn nichtje Rosanne ben ik er geweest. Het is
een heel mooi instrument

Heb je nog andere hobby’s?
Nou nee, niet echt hobby’s. Heb het druk met
Jinte, leuke dingen doen met Nick,
‘Kippiesweekend’ met mijn vriendinnen, uit eten.
Mijn hobby is de muziek; Het is ontspannend, je
denkt even nergens anders aan

Welke instrumenten bespeel je nog meer?
Ik heb 1 jaar blokfluit gespeeld om de noten te
leren lezen. En heb nog 1 jaar op de trompet
gespeeld maar ben toch weer terug gegaan
naar de bugel

Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
We zijn goed bezig. Pakken het jeugdproject
goed op, zodat we er weer nieuwe leden bij
krijgen. We doen steeds weer nieuwe, leuke
dingen. Ik zie een goede toekomst, we blijven
bestaan!
Wil je zelf nog wat kwijt of ben ik vergeten iets te
vragen?
Iedereen die geen muziek maakt, zou het moeten
gaan doen. Omdat het zo leuk is om samen
muziek te maken. Of je nu jong of oud bent, je
bent nooit te oud om het te leren
Aan wie geef jij het stokje door en waarom?
Leuk bruggetje, mijn moeder: Gerda Ootes. Ze is
nu ook sinds een paar jaar lid en ik ben benieuwd
naar haar kant van Excelsior

Waarom ben je lid geworden van Excelsior?
We woonden toen op “West” en samen met mijn
nichtje en de halve klas werden we lid van
Excelsior
Speel je nog bij een ander orkest?
Nee, op dit moment niet. Heb wel 1½ jaar bij het
NHJFO gespeeld, een paar keer ingevallen bij
Accordando in Spierdijk én 1 keer meegespeeld
bij Lamoraal van Egmont, bij het afstuderen van
Nick

Oplossing puzzel:
Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

Heb je les gehad, hoelang en van wie? En welke
diploma’s heb je?
Ja. Ongeveer 6 jaar van Eric Janssen en kort van
Frank Steeghs. Ik heb mijn A en B diploma

