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Agenda:

Welkom!
Komend jaar wordt een enerverend jaar voor de
vereniging. Officieel opgericht op 1 oktober 1893
bestaat Excelsior dus 125 jaar. Niet oud maar jong!
We hebben nog volop inspiratie om nog vele jaren
mee te gaan. Zoals u al heeft kunnen
lezen starten we met een
‘Nieuwjaarsconcert’.
Deze wijkt sterk af van
een ‘normaal’ concert.
Een tipje van de sluier
leest u bij de dirigent.
Ook worden oud leden
benaderd voor een
Reünieconcert. Oude
herinneringen ophalen met
mooie muziek.
De kinderen worden ook
niet vergeten. Zij krijgen
een eigen concert in juni.
Houd u de media / internet
in de gaten. In de volgende
nieuwsbrief meer info over
ons jubileumjaar.
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§

Zaterdag 6 januari 2018:
Start jubileumjaar met ‘Happy New Year!’
Cultura – 20.15 uur

§

Zaterdag 14 april:
Reünieconcert met oud-leden
Cultura

§

Zondag 10 juni:
Concert voor Kinderen
‘Peter en de Wolf’
en de Decibels + de schoolbands van
Piramide en Bangertschool
Cultura

§

Vrijdag 22 en donderdag 28 juni:
Zomeravondconcerten

§

Zaterdag 6 oktober
Grote JUBILEUMCONCERT m.m.v. bekende
Nederlandse artieste
Sporthal de Klamp

§

Zaterdag 29 december
Afsluiting jubileumjaar met Slotconcert
Cultura

Clubsparen bij AVIA

Van de dirigent

U draagt als Vriend van Excelsior de vereniging
een warm hart toe. Wist u dat u 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 een paar weken en dan kunnen
we beginnen aan de feestelijkheden
van het 125 jarig jubileum jaar. En hoe
kunnen we beter het jaar openen dan
beginnen bij het begin. Dat is precies
wat Excelsior gaat doen tijdens het
nieuwjaarsconcert en daarmee het
eerste concert van het jubileumjaar. Zo
wordt het allereerste stuk gespeeld,
speciaal voor een fanfare orkest
geschreven. Ook kijken we terug op
een rijke muzikale periode aan het
begin van de vorige eeuw. Cultura
wordt omgetoverd tot een muziekzaal
uit de jaren ’20. Ook muzikale
grootheden uit die tijd als Irving Berlin,
Vera Lynn en natuurlijk Glenn Miller
ontbreken niet op dit feestelijke
concert. Hoop u allen te zien om te
proosten op het nieuwe jaar en
natuurlijk op het 125 jarig bestaan van
Excelsior!

Oud papier
Elke 2 weken wordt het oud papier door Excelsior
samen met collega-vereniging Sursum Corda
opgehaald in Andijk.
De opbrengst van het oud-papier is één van de
(niet weg te denken) inkomsten van Excelsior.
Wilt u als Vriend ook iets extra’s 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.

Clubkas Campagne

Dijkprint verzorgt al het drukwerk voor de
verenigingen, affiches, programmaboekjes,
toegangsbewijzen enz. enz.

De Rabobank Clubkas Campagne komt in de
plaats van de jaarlijkse FietsSponsorTocht.
Tijdens de Clubkas Campagne ontvangen alle
leden van de Rabobank een stemkaart. Elk lid
mag 5 stemmen uitbrengen op de vereniging van
hun keuze. Maximaal 2 stemmen per vereniging.
Hoe meer stemmen u ons geeft des te meer kans
op een leuk bedrag voor onze vereniging.
In het voorjaar kunt u meer lezen over deze actie.
Houd de media en internet in de gaten.

www.dijkprint.nl

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

Van de voorzitter

Jeugd om trots op te zijn!
De Tuinslang

Intrinsiek.

Als je de betekenis van dit woord googelt kom je uit op;
van binnen afkomstig, wezenlijk, innerlijk, als iets van jezelf
komt en zelfstandig.
Als je er langer over nadenkt is dit een interessant
gegeven.
Als je muziek zou willen omschrijven kom je wellicht op,
“muziek is mooi geluid”en “muziek is verklankte emotie”.
Het merkwaardige is, dat hetgene wat wij geluid
noemen in feite een golfbeweging van verdikte en
verdunde lucht is, zeg maar heen en weer gaande lucht.
Dat veroorzaakt het heen en weer gaan van onze
trommelvliezen en daar maken onze hersenen uiteindelijk
geluid van.
Maak je dus als luisteraar dan je eigen muziek? Iets om
over na te denken dus!
Muziek is intrinsiek in de zin dat het vanuit onszelf komt,
maar ook als je speelt haal je daar je motivatie uit om het
te doen. Als we muziek maken komen er hormonen vrij
die ons een goed gevoel geven waardoor we er mee
doorgaan.
Dat betekent dat als je thuis oefent je in ieder geval iets
moet spelen wat je leuk vind en goed kunt spelen.
Daarna ga je proberen iets te studeren wat moeilijk is of
wat je nog niet kunt. Maar altijd weer afsluiten met een
leuk stukje. Een “sandwich” dus. Veel muzikanten hebben
thuis wellicht te weinig bladmuziek die leuk is om te
spelen. Iets voor een kerstcadeautje?

Zoals eerder verteld geven wij op twee
basisscholen, de Piramide en Bangert, muziekles.
We laten de kinderen klassikaal kennis maken met
de blaas instrumenten.
En hoofdzakelijk met de Bugel.
Wat voor instrument is de Bugel en hoe krijg je daar
geluid uit?
We hebben in de eerste les een tuinslang, trechter
en een mondstuk mee.
We bevestigen de trechter aan een kant van de
tuinslang en aan de andere kant een mondstuk.
En laten de kinderen er dan op blazen.
Je rolt hem op zoals een Bugel en zoek de
“verschillen”!
Stel je zou een Bugel uitrollen (de ventielen even
weg denken) dan hou je ook een lange buis over met
mondstuk en trechter-achtig uiteinde.
En als je even oefent komt er best een leuk geluid
uit de zelfgemaakte Bugel.
Het is een leuk gezicht om daar de kinderen mee
bezig te zien.
Gertruud

Ook ons jubileumjaar is aanstaande, te beginnen met de
opening op 6 januari, en met vele activiteiten en
concerten daarop volgend. We hebben er zin in!
Intrinsiek gemotiveerd dus, al 125 jaar!

bugel

Eindejaar puzzel

Serenade
Als Vriend van Excelsior heeft u een aantal
privileges. Alle Vrienden doen mee in de loterij
voor het winnen van een serenade.
Dit keer is de gelukkige winnaar geworden:

De heer P. Roelofs
Buurtje 7, Andijk
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Van harte gefeliciteerd!
Binnenkort nemen wij contact met u op, om af
te spreken wanneer u deze serenade in
ontvangst wilt nemen.

In elke nieuwsbrief wordt een lid van Excelsior
voorgesteld
Ditmaal in gesprek met:

Bernadette Heidotting

Stel je zelf even voor. Wie ben je, waar ben je
geboren. Verliefd, verloofd, getrouwd? Wat voor
werk doe je?
Ik ben Bernadette Heidotting. Geboren in
Schoonebeek (Drenthe) en tijdens mijn studie in
Amsterdam ben ik mijn partner tegengekomen.
We wonen nu 30 jaar samen in Enkhuizen en
hebben 3 dochters. Ik werk als Techniek specialist
bij Syngenta op het
zaadgezondheidslaboratorium.

Heb je in het bestuur gezeten of in werkgroepjes
van de vereniging?
Ja, ik heb 15 jaar in het bestuur gezeten bij
Patrimonium in Enkhuizen. Daar hield ik mij bezig
met de jeugd en muziekschool

Wanneer ben je lid geworden van Excelsior?
In de zomer van 2015

Wat vind je van Excelsior als vereniging?
Erg gezellig nu. In het begin was het wel even
vreemd. Je moet eerst de mensen leren kennen.
Ik heb het nu zeer naar mijn zin. Alleen jammer
dat we niet zo’n groot orkest hebben

Welk instrument bespeel je en waarom dit
instrument?
Ik speel op de baritonsaxofoon. Bij dit instrument
was een vacature bij Excelsior

Heb je nog andere hobby’s?
De kinderen en knutselen. Dit doe ik ook samen
met mijn dochters. Haken, breien,
geboorteborden maken, krukjes met dierfiguren.
Ik ben een ‘crea bea’

Welke instrumenten bespeel je nog meer?
Ook nog op de altsaxofoon en de tenorsax

Hoe zie je de toekomst van Excelsior?
Ik hoop dat we jonge mensen blijven trekken. We
moeten de jeugd een uitdaging geven

Heb je les gehad, hoelang en van wie? En welke
diploma’s heb je?
Als kind wilde ik al op een ‘kromme fluit’ spelen. Ik
wist niet dat zoiets een saxofoon heette. Maar op
dat moment was muziekles niet mogelijk. Toen ik
± 30 jaar oud was kreeg ik van tante Olga
Spoelstra een saxofoon, standaard en muziek. Zij
stuurde mij naar Angelique en van haar heb ik
ongeveer 1 jaar les gehad. Toen werkte ik nog in
onregelmatige diensten. Na dat jaar heb ik nog 5
à 6 jaar les gehad van Pieter Chattelon. Ben in
het bezit van diploma A.

Wil je zelf nog wat kwijt of ben ik vergeten iets te
vragen?
Nee, alles is wel gezegd. Als jullie nog meer willen
weten dan komen jullie maar naar me toe J

Waarom ben je lid geworden van Excelsior?
Nadat Patrimonium was opgeheven ben ik met
Greet mee gegaan. Zij was toen al lid geworden
bij Excelsior

Aan wie geef jij het stokje door en waarom?
Aan Melvin Scholtens. Jeugd is super belangrijk
voor een vereniging.

Oplossing: Tot ziens tijdens ons jubileumjaar

Speel je nog bij een ander orkest?
Nee. Ik heb het druk genoeg. Vind het leuk om 1
avond muziek te maken

