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Muziekvereniging	  Crescendo	  Muiden	  
	  
Vrijdag	  5	  januari	  –	  Nieuwjaarsrepetitie	  
Nadat	  het	  gebouw	  overdag	  grondig	  
schoongemaakt	  was,	  werd	  het	  muzikale	  
jaar	  geopend	  met	  de	  
Nieuwjaarsrepetitie.	  Na	  de	  repetitie	  
werden	  Joop	  en	  Eric	  in	  het	  bijzonder	  
bedankt	  voor	  hun	  inzet	  voor	  de	  
verbouwing	  van	  het	  gebouw.	  	  
	  
Maandag	  19	  februari	  –	  Start	  ‘Het	  
Fantastisch	  Muziekproject’	  
Vanuit	  Stichting	  Jubal	  werd	  het	  
financieel	  mogelijk	  gemaakt	  om	  de	  
leerlingen	  uit	  groep	  5	  van	  beide	  
basisscholen	  in	  Muiden	  kennis	  te	  laten	  
maken	  met	  muziek	  en	  
muziekinstrumenten.	  
	  

	  
	  
I.s.m.	  de	  scholen	  en	  onze	  
muziekvereniging	  verzorgden	  docenten	  
van	  de	  Gooische	  Muziekschool	  de	  

invulling	  van	  dit	  project	  dat	  op	  19	  
februari	  startte	  met	  een	  introductie	  les	  
in	  ons	  gebouw:	  38	  kinderen	  kregen	  
uitleg	  over	  samen	  muziek	  maken.	  Er	  
werd	  enthousiast	  gereageerd,	  volop	  
geprobeerd	  en	  veel	  gelachen!	  	  
	  
Alle	  leerlingen	  mochten	  hierna	  hun	  
voorkeur	  voor	  een	  drietal	  instrumenten	  
kenbaar	  maken	  en	  kregen	  een	  aantal	  
weken	  in	  kleine	  groepjes	  op	  school	  les	  
op	  één	  van	  de	  instrumenten	  van	  hun	  
keuze.	  	  
	  
Donderdag	  22	  februari	  –	  Muziekles	  
Jozefschool	  groep	  5	  
Om	  de	  leerlingen	  niet	  alleen	  kennis	  te	  
laten	  maken	  met	  muziek	  maar	  ook	  met	  
onze	  vereniging	  brachten	  Karel,	  Patricia	  
en	  Puck	  een	  bezoek	  aan	  groep	  5.	  Met	  
trechters,	  tuinslangen	  en	  mondstukken	  
werden	  eigen	  muziekinstrumenten	  
gecreëerd.	  Na	  deze	  interactieve	  les	  over	  
onze	  vereniging,	  de	  rol	  van	  de	  dirigent	  
en	  samen	  muziek	  maken,	  slaagden	  de	  
kinderen	  erin	  om	  als	  heus	  orkest	  samen	  
een	  muziekstukje	  te	  spelen.	  	  
	  
Zaterdag	  10	  maart	  –	  Etentje	  als	  dank	  
voor	  verbouwing	  
Om	  iedereen	  die	  had	  meegeholpen	  aan	  
de	  verbouwing	  hiervoor	  te	  bedanken,	  
werd	  door	  het	  bestuur	  een	  etentje	  
georganiseerd.	  Vijf	  verschillende	  
bestuursleden	  maakten	  ieder	  heerlijk	  
gerecht	  klaar.	  Het	  was	  een	  geslaagd	  
etentje	  met	  veel	  gezelligheid	  en	  ruim	  
genoeg	  eten.	  
	  

	  



	  
Dinsdag	  13	  maart	  –	  Algemene	  
Ledenvergadering	  
Tijdens	  de	  ALV	  werd	  teruggeblikt	  op	  het	  
voorgaande	  jaar:	  de	  hoogtepunten	  en	  
ook	  een	  aantal	  tegenslagen.	  Daarnaast	  
kondigde	  Martin	  van	  Berkel	  zijn	  vertrek	  
aan	  als	  Tweede	  Penningmeester.	  Hij	  
werd	  bedankt	  voor	  al	  zijn	  inzet.	  Zijn	  
functie	  word	  sindsdien	  ingevuld	  door	  
Koos	  Schipper.	  	  	  
	  
Vrijdag	  16	  maart	  –	  Benefietconcert:	  
“With	  Friends	  in	  Concert”	  
Ook	  dit	  jaar	  werd	  weer	  een	  concert	  voor	  
een	  goed	  doel	  gegeven.	  Alle	  opbrengsten	  
van	  deze	  avond	  waren	  bestemd	  voor	  
Alzheimer	  Nederland.	  
	  

	  
	  
De	  fanfare	  speelde	  zelf	  enkele	  
concertwerken,	  maar	  begeleidde	  ook	  
andere	  artiesten	  uit	  de	  omgeving.	  John	  
Alfredo	  en	  Guus	  Kroon,	  vertelden	  op	  de	  
tonen	  van	  de	  muziek	  verhalen	  en	  
droegen	  hun	  eigen	  dichtwerken	  voor.	  De	  
elfjarige	  Vera	  Lynn	  de	  Groot	  verwarmde	  
ieders	  hart	  met	  een	  prachtig	  solo-‐
optreden	  op	  gitaar.	  De	  fanfare	  speelde	  
een	  gedeelte	  uit	  de	  opera	  'Cavalleria	  
Rusticana',	  waarop	  operazangeres	  
Harriët	  Meijers	  een	  schitterend	  'Ave	  
Maria'	  vertolkte.	  Ron	  Griffioen	  zong	  vol	  
overtuiging	  het	  beroemde	  lied	  'Sway'	  
van	  Michael	  Bublé.	  Arianne	  en	  Isabelle	  
lieten	  als	  zangduo	  samen	  met	  het	  orkest	  
de	  kerk	  swingen	  met	  het	  lied	  'That	  Man'.	  	  
	  
Het	  was	  een	  heel	  bijzondere	  
concertavond,	  die	  door	  het	  publiek	  
zichtbaar	  én	  hoorbaar	  werd	  
gewaardeerd.	  Dank	  gaat	  (o.a.)	  uit	  naar	  

de	  Activiteitencommissie	  van	  de	  Grote	  
Kerk	  die	  de	  kerk	  hiervoor	  kosteloos	  
beschikbaar	  stelde.	  Al	  met	  al	  een	  mooie	  
avond	  met	  een	  flinke	  opbrengst	  voor	  de	  
Stichting	  Alzheimer:	  €	  745!	  
	  

	  
	  
Maandag	  16	  april	  –	  Eindvoorstelling	  
‘Het	  Fantastisch	  Muziekproject’	  
‘Het	  Fantastische	  Muziekproject’	  werd	  
afgesloten	  met	  een	  optreden	  in	  de	  
Rooms-‐Katholieke	  Kerk	  in	  Muiden.	  De	  
groepen	  5	  van	  de	  basisscholen	  uit	  
Muiden	  en	  Muiderberg	  lieten	  horen	  wat	  
zij	  tijdens	  de	  afgelopen	  weken	  geleerd	  
hadden.	  De	  optredens	  van	  de	  
verschillende	  groepen	  werden	  
verbonden	  door	  één	  grote	  verhaallijn.	  	  
	  

	  
	  
Vrijdag	  27	  april	  –	  Aubade	  Koningsdag	  
De	  fanfare	  was	  op	  27	  april	  al	  even	  vóór	  
10.00	  uur	  aanwezig	  op	  de	  Herengracht	  
en	  opende	  met	  haar	  muziek	  de	  viering,	  
omlijstte	  het	  hijsen	  van	  de	  vlag	  en	  
ondersteunde	  het	  publiek	  dat	  volop	  
meezong	  met	  het	  volkslied.	  De	  nieuwe	  
locatie	  van	  het	  orkest	  tijdens	  de	  Aubade	  
werd	  als	  zeer	  prettig	  ervaren.	  	  
	  



Vrijdag	  4	  mei	  –	  Dodenherdenking	  
Traditiegetrouw	  vond	  een	  stille	  tocht	  
vanaf	  de	  kerk	  naar	  de	  Algemene	  
Begraafplaats	  plaats.	  De	  tamboers	  
moesten	  flink	  doorstappen	  om	  de	  stoet	  
op	  tijd	  te	  laten	  arriveren	  op	  de	  
Algemene	  Begraafplaats.	  Na	  het	  
stiltemoment,	  het	  trompetsignaal	  en	  het	  
volkslied	  speelde	  de	  fanfare	  nog	  een	  
aantal	  nummers.	  
	  
Zaterdag	  5	  mei	  –	  Concert	  Hogewey	  
De	  fanfare	  reisde	  af	  naar	  "De	  Hogeweyk"	  
in	  Weesp	  om	  daar	  de	  bewoners	  met	  
dementie	  te	  trakteren	  op	  een	  muzikale	  
middag.	  
	  

	  
	  
Naast	  de	  fanfare	  liet	  ook	  het	  
opleidingsorkest	  Toetti	  deze	  middag	  van	  
zich	  horen.	  Operazangeres	  Harriët	  
Meijers	  trad	  nogmaals	  op	  begeleid	  door	  
de	  fanfare.	  De	  bewoners	  zelf	  zongen	  
volop	  mee	  met	  bekende	  liedjes	  uit	  
vroeger	  tijden.	  	  
	  
Dankzij	  het	  mooie	  weer	  en	  de	  
enthousiaste	  bewoners	  kijken	  we	  met	  
veel	  plezier	  terug	  op	  dit	  concertje.	  
	  
Zaterdag	  16	  juni	  –	  Bliksemverloting	  en	  
Boeken-‐	  en	  Rommelmarkt	  
In	  de	  week	  van	  9	  t/m	  16	  juni	  gingen	  
onze	  leden	  weer	  de	  straat	  op	  om	  huis	  
aan	  huis	  in	  Muiden	  loten	  te	  koop	  aan	  te	  
bieden.	  De	  trekking	  vond	  plaats	  op	  de	  
dag	  dat	  ook	  de	  Boeken-‐	  en	  
Rommelmarkt	  (weer)	  werd	  
georganiseerd.	  Onze	  verenigingsleden	  
hadden	  weer	  veel	  attributen	  verzameld:	  
boeken	  en	  allerlei	  andere	  leuke	  en	  

praktische	  spullen.	  Ook	  was	  er	  'home-‐
made'	  lekkers	  te	  koop,	  waarvan	  gesmuld	  
werd.	  
	  

	  
	  
We	  willen	  alle	  kopers	  en	  bezoekers	  
bedanken.	  De	  markt	  heeft	  maar	  liefst	  
€736,15!	  	  
	  
Vrijdag	  6	  en	  13	  juli	  –	  Wijkconcerten	  
Traditiegetrouw	  werd	  het	  muzikale	  
seizoen	  door	  de	  fanfare	  afgesloten	  met	  
twee	  wijkconcerten.	  De	  concerten	  
vonden	  dit	  jaar	  plaats	  bij	  de	  Const.	  
Huygenslaan	  en	  in	  de	  Werven.	  Bij	  deze	  
concerten	  was	  ook	  het	  opleidingsorkest	  
Toetti	  aanwezig	  om	  haar	  vorderingen	  op	  
het	  muzikale	  gebied	  te	  laten	  zien	  en	  
horen.	  Beide	  avonden	  was	  het	  mooi	  
weer,	  is	  er	  goed	  gespeeld	  en	  was	  er	  veel	  
publiek	  voor	  een	  wijkconcert.	  	  
	  
Vrijdag	  13	  juli	  –	  Optreden	  Schoolorkest	  
Zomerfeest	  
Vlak	  voor	  het	  tweede	  wijkconcert	  trad	  
een	  groepje	  leerlingen	  uit	  groep	  5	  en	  6	  
op	  tijdens	  het	  Zomerfeest	  van	  de	  
Jozefschool.	  De	  leerlingen	  lieten	  
verschillende	  nummers	  horen	  op	  
saxofoon,	  trompet	  en	  meerdere	  
slagwerkinstrumenten.	  
	  

	  



	  
Zaterdag	  14	  juli	  –	  Maxisconcert	  en	  
Barbecue	  
De	  fanfare	  sloot	  haar	  seizoen	  af	  met	  een	  
concert	  bij	  de	  Maxis.	  Veel	  winkelende	  
mensen	  bleven	  staan	  om	  te	  luisteren.	  
Ook	  deze	  middag	  was	  er	  geen	  wolkje	  
aan	  de	  lucht.	  	  
	  

	  
	  
Vanaf	  de	  namiddag	  werd	  het	  seizoen	  
dan	  écht	  afgesloten	  met	  de	  door	  Kees	  
georganiseerde	  barbecue.	  Het	  geheel	  
was	  ontzettend	  gezellig.	  
	  

	  
	  
Zaterdag	  18	  augustus	  –	  Serenade	  Klaas	  
de	  Gooijer	  
De	  fanfare	  gaf	  een	  serenade	  aan	  oud-‐lid	  
Klaas	  de	  Gooijer.	  Dit	  werd	  erg	  
gewaardeerd:	  volgens	  zijn	  dochter	  Wil	  
maakte	  het	  Klaas	  heel	  blij	  en	  was	  het	  
een	  “onvergetelijk	  moment”.	  	  
	  
Zaterdag	  3	  november	  –	  Filmconcert	  	  “Be	  
Our	  Guest”	  
Ieder	  jaar	  bedanken	  wij	  onze	  donateurs	  
voor	  hun	  steun	  aan	  onze	  vereniging	  met	  
een	  speciaal	  concert.	  Dit	  jaar	  stond	  dat	  
concert	  helemaal	  in	  het	  teken	  van	  
filmmuziek	  door	  de	  jaren	  heen.	  
	  

Voor	  de	  fanfare	  betekende	  dit	  een	  
compleet	  nieuw	  muziekprogramma	  
instuderen	  en	  voor	  een	  aantal	  
muzikanten	  die	  achter	  de	  schermen	  
betrokken	  waren	  bij	  de	  organisatie	  werd	  
het	  een	  drukke	  tijd.	  Op	  de	  avond	  zelf	  kon	  
het	  publiek	  niet	  alleen	  genieten	  van	  
filmmuziek,	  maar	  ook	  van	  de	  
bijbehorende	  filmbeelden	  en	  grappige,	  
zelf	  samengestelde	  filmpjes	  ter	  
introductie	  van	  elk	  muziekstuk.	  Ook	  kon	  
men	  op	  de	  foto	  met	  Jack	  Sparrow.	  
	  

	  
	  
Natuurlijk	  werd	  ons	  opleidingsorkest	  
niet	  vergeten:	  Toetti	  speelde	  twee	  
muziekstukjes	  met	  prachtige,	  muzikale	  
Disney-‐beelden	  op	  de	  achtergrond.	  	  
	  

	  
	  
Het	  was	  een	  groot	  succes:	  de	  kerk	  zat	  
helemaal	  vol.	  Veel	  dank	  gaat	  uit	  naar	  de	  
organisatoren	  van	  dit	  concert	  en	  ook	  
naar	  de	  sponsoren.	  Het	  gezamenlijk	  
napraten	  en	  –genieten	  in	  Pro	  Musica	  na	  
afloop	  van	  het	  concert	  was	  ook	  geslaagd.	  	  
	  



Vrijdag	  7	  december	  –	  Uitvaart	  Diana	  
Jongerling	  
Op	  1	  december	  2018	  is	  van	  ons	  heen	  
gegaan	  Diana	  Jongerling.	  Ze	  heeft	  de	  
strijd	  tegen	  kanker	  helaas	  verloren.	  Op	  7	  
december	  hebben	  wij	  gezamenlijk	  (als	  
orkest	  en	  persoonlijk)	  afscheid	  van	  haar	  
genomen	  door	  twee	  muziekstukken	  te	  
spelen	  als	  onderdeel	  van	  de	  crematie.	  
We	  missen	  Diana	  en	  blijven	  aan	  haar	  
denken.	  	  
	  

	  
	  
Vrijdag	  21	  december	  –	  Kerstconcert	  
geannuleerd	  
N.a.v.	  het	  overlijden	  van	  Diana	  is	  het	  
Kerstconcert	  om	  praktische	  en	  
persoonlijke	  redenen	  geannuleerd.	  	  
	  
Vrijdag	  28	  december	  –	  
Oliebollenrepetitie	  
Voor	  het	  eerst	  werd	  het	  repetitie	  
gedeelte	  van	  de	  Oliebollenrepetitie	  
ingevuld	  door	  het	  spelen	  van	  
verzoeknummers	  van	  de	  orkestleden.	  
	  
Dankzij	  een	  aantal	  gastspelers	  en	  veel	  
aanhang	  was	  het	  een	  druk	  bezochte	  
afsluiting	  van	  het	  jaar	  met	  een	  goede	  
sfeer.	  
	  


