
 

1 

 

 

 
Januari 
Het maandblad van Crescendo “Van maand 
tot maand” heeft met ingang van 2012 een 
prachtig, nieuw titelblad!  
Dit nieuwe titelblad is door onze "Suuz" de 
Leeuw ontworpen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Januari 
Wisseling AMV-docent 

Gelijk bij de jaarwisseling, 
is een wijziging in de 
docent AMV gekomen. 
Renske van de Brug is Hugo 
gaan vervangen. Zij start 
met het lesgeven op de 
Jozefschool. Renske 
welkom. 

Januari 
Wisseling coördinatie oud-papier 
Het afgelopen jaar was Robert-Jan v.d.Heijden 
de coördinator voor het oud-papier ophalen. 
Deze taak is overgenomen door Andrea 
Rietbergen. 
 
6 februari 
Bevroren waterleiding. 
Waarschijnlijk de eerste maal in de 
geschiedenis van het bestaan van het gebouw 
“Pro Musica” is de waterleiding bevroren. 
Omdat de leiding was bevroren hadden wij 
geen water meer in het gebouw. Erg lastig, zo 
kon er geen gebruik worden gemaakt van de 
toiletten. Voor de koffie en thee was een 
grote jerrycan water mee naar het gebouw 
genomen.  

 
Gelukkig is de waterleiding nergens gescheurd 
of gebarsten, zodat de watertoevoer weer is 
hersteld. 
 
22 februari 
Jaarvergadering 
Een vergadering, die bezocht werd door een 
vaste kern mensen. Jammer te zien dat er 
geen jeugdleden aanwezig waren. 
Speerpunten tijdens deze vergadering waren, 
de donateurs en het donateurconcert; wel of 
niet in Muiderberg en hoe om te gaan met de 
nieuwe wijze van kleding. Vanaf dit jaar wordt 
er niet meer opgetreden in het uniform. Na 
een enquête vorig jaar is besloten om in het 
zwart op te treden. Verder hebben wij 
afscheid genomen van Ernst-Jan Zevering. Hij 
stopt zowel als lid en penningmeester. Er is 
nog niemand gevonden, die zijn taak als 
penningmeester zal overnemen. Bij de PR-
commissie nam Metha Gokke afscheid. Haar 
plaats werd ingenomen door mevrouw 
Eversdijk. 
 
18 maart 
C-factor 
Voor de tweede maal in de geschiedenis van 
Crescendo werd de C-factor gehouden en 
konden een negental combinaties de strijd 
aangaan om één van de fel begeerde 

trofeeën binnen te halen. Zowel leerlingen als 
oudgedienden traden op in allerlei 
combinaties. Er werd gespeeld op saxofoon, 
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blokfluit, hoorn, gitaar, bugel xylofoon en 
trom. Ook werd er opgetreden door de 
dansgroep. Deze groep won de publieksprijs. 

 
 

De "Toon Buninga trofee" werd gewonnen op 
saxofoon door Tjalle en Ymke bijgestaan door 
hun leerkracht Frank. 
De "Max Honing trofee" werd gewonnen door 
vader en dochter V.d. Beld op gitaar. 

Het publiek, dat in grote getale aanwezig was 
genoot van de gezellige en muzikale sfeer. 
De jury bestond dit jaar wederom uit de 
professionals Cas v.d. Hors en Wendy van 
Capelle. 
 
24 april 
Waterkabel stukgetrokken 
Hoe is het mogelijk, het is nog maar twee 
maanden geleden dat wij geen water hadden 
in het gebouw en nu weer. Dit keer niet door 
de vorst, maar omdat er naast het gebouw 
gebaggerd werd. De waterleiding ligt op de 
bodem in het water naast het gebouw en 
werd bij het baggeren stukgetrokken. 
 
28 april 
Nieuwe website 

Onze webmaster Martin v.d. Beld heeft er 
hard aan gewerkt. Wij hebben een echte 
moderne website.  
 

Martin heeft tevens het 
"Informatieboekje" over 
de vereniging in een 
nieuw jasje gestopt en 
up to date gebracht. 
 
 
 
 

 
 
29 april 
Concert in de feesttent. 
Het was goed om weer een concert in Muiden 

te geven. Er werd voor een volle tent 
gespeeld. Dit keer was de eerste maal dat  
Crescendo niet meer in het traditionele 
uniform op trad, maar in het zwart met een 
oranje tintje. De reacties van het publiek 
waren positief. Als eerste trad de 
slagwerkgroep op. Zij gaven een swingend  
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concert, waarbij de groep aangevuld werd 
door jong nieuw aankomend talent.  
Als tweede groep trad de dansgroep op. Dit 
was hun eerste officiële optreden. Zij traden 
tweemaal op, voor sommigen nog even 
wennen. Zo werd er nog gezocht naar de 
juiste plaats op het podium.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende groep die optrad was de AMV-
groep. Zij toonden hun kunnen op de blokfluit, 
maar ook als slagwerkers. Leuk om te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het concert werd afgesloten door de fanfare. 
Een leuk en goed concert. 
 
30 april 
Koninginnedag 
Hoe zou het weer zijn? 
Perfect. Zonnig en weinig wind. 

In navolging van vorig jaar, werd er weer op 
één van de kades van de sluis gemusiceerd. 

Gekleed in het zwart met een tintje oranje en 
onder leiding van Misha Sporck werden 
diverse stukken gespeeld met uiteraard het 
Wilhelmus. Zo werd er met drie zangers van 
het C.O.F. samengespeeld. Zij zongen een 
eigen Muiden variant op "Ik houd van 
Holland" 

          
4 mei 
Dodenherdenking 
Was het met Koninginnedag nog mooi weer, 
nu was het een stuk kouder met donkere 
wolken boven Muiden. Uiteindelijk bleef het 
droog. Terwijl in de Grote Kerk een 
herdenkingsdienst werd gehouden, werd door 
de fanfare o.l.v. Cas v.d. Horst de stukken nog 
doorgenomen. Vervolgens werd er 
overgestoken naar de begraafplaats en namen 
de fanfareleden hun plaats in. Er werd dit jaar 
gespeeld in een nieuw zwart regenjasje met 
het Crescendo logo daarop. 
De stoet werd vanaf de kerk naar de 
begraafplaats door drie slagwerkers 
voorgegaan. Dit jaar werden de stukken 
Handelian song en Sarabande gespeeld 
afgewisseld met de bekende koralen uit 
nieuwe klanken. Kees zorgde voor de 
aankondiging van de twee minuten stilte en 
vervolgens de "last post", waarna de fanfare   
het Wilhelmus speelde. Er waren veel mensen 
gekomen om de gevallenen uit de Tweede 
Wereld oorlog te herdenken. 
 
16 mei 
Uniformen 
Er was besloten om niet meer in het uniform 
op te treden. Ja, wat dan te doen daarmee? 
Laten hangen in de kast is natuurlijk zonde, 
dat neemt veel ruimte in beslag en met een 
eventuele verkoop, levert dat weer een 
extraatje op. De volgende vraag. Hoe verkoop 
je de uniformen? Antwoordt: Plaats ze op 
"markplaats" en het wonder geschiedde. Wel 
drie reacties. Het werd uiteindelijk een 
Carnavalsvereniging uit Venlo. Zij wilden wel 
het uniform hebben voor een goede prijs. Dat 
werd nog een aardige organisatie, waarbij 
velen van ons betrokken waren. Alles 
verzamelen, inventariseren en vervolgens de 
uniformen nakijken op achtergebleven 
speldjes bijvoorbeeld en dan de overdracht. 
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Allemaal gelukt op een paar uniformen na, die 
ergens nog bij leden moeten zijn. 
 
20 mei 
Concert Muiderslot 
Een bijzonder concert.  
Na 32 jaar en 280 koffieconcerten kwam er 
een einde aan een traditie van dit klassieke 
zondagsconcert in de Ridderzaal in het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muiderslot. De heer Jacob Veenhuysen van de 
Stichting Stad Muiden heeft vele concerten 
georganiseerd, zo ook het laatste concert. Dit 
laatste concert moest een bijzonder slot 
krijgen. Daarvoor had hij een klein ensemble 
in gedachte van Crescendo. Hiervoor heeft hij 
een aantal bezoeken gebracht aan Crescendo. 
Het bleek de bedoeling te zijn om dit kleine 
ensemble de "Abschieds-Marsch" van 
Wolfgang Rihm te laten spelen. 
Staande op de trap naar de Ridderzaal werden  
door de koperblazers Anja en Joop van 
Capelle, Puck Holzhaus, Suzanne de Leeuw en 
Marcel Stalenhoef en de slagwerkster Wendy 
van Capelle gewacht totdat de laatste noten 
waren gespeeld door “The Hague String 
Variations”. Vervolgens traden de leden van 
dit ensemble van Crescendo de Ridderzaal 
binnen. De entree tot de Ridderzaal werd met 
de Dodenmars op trom door Wendy gespeeld. 
Vervolgens werd de Abschieds-Marsch ten 
gehore gebracht. Het was een bijzonder 
concert, dat zeer stijl- en sfeervol was. 

Een ensemble van Crescendo, waar wij trots 
op mogen zijn. 

  

 

29 mei t/m 3 juni 
Bliksemverloting 
In deze week werden de loten voor de 
Bliksemverloting door heel Muiden verkocht. 
Net als vorig jaar werden de loten onder de 
leden van Crescendo verdeeld en kon een 
ieder zijn gang gaan om de loten huis aan huis 
te verkopen. Dit jaar werd er gelijk een folder 
uitgedeeld. In deze folder werd aan de 
inwoners van Muiden proeflessen 
aangeboden. Met name lag de nadruk op de 
iets oudere jeugd. Zo kan men in 
groepsverband voor een gereduceerde prijs 
10 lessen volgen. 
 
2 juni 
Gezamenlijk concert met Nardinc te Naarden. 
Over en weer wordt er door enkele leden 
binnen de beide verenigingen bij de andere 
club ingevallen. 
Vanuit dit invallen was het idee geboren om 
een gezamenlijk concert te geven.  
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In het verenigingsgebouw "De Proms" in 
Naarden werd een concert gegeven door 
beide verenigingen. Iedere vereniging nam 
een half concert voor rekening.  
Aan het einde van de avond werd één orkest 
geformeerd en werd gezamenlijk de mars 
"Under the Double Eagle" en het stuk "Festival 
Variations" gespeeld.    
 
4 juni 
Trekking Bliksemverloting 
Het was weer de moeite waard, er werden 
3797 loten verkocht. Helaas iets minder dan 
vorig jaar, maar het was een opbrengst van  
€ 1.815,75. Hopelijk lopen volgend jaar meer 
leden mee. 
Drie mensen in de iets oudere jeugd-klasse 
hadden zich aangemeld voor proeflessen. Erg 
leuk!! 
 
17 juni 
Concert Florisberg 
Het zou er om spannen. Gaat het door of 
wordt het afgelast. De bedoeling is om een 
buitenconcert te geven met de hele vereniging 
voor de bewoners van Florisberg en 
omwonenden. 
De weersvoorspelling was onvoorspelbaar. Op 
het laatste moment werd er door de leiding 
van Florisberg gebeld en werd het concert 
afgeblazen. Te veel wind en te koud voor de 
ouderen. 
 
22 juni 
Buitenconcert Klapwijk 
De eerste in rij van drie buitenconcerten. 
Spannend was het, kon het wel doorgaan. Er 
stond een harde wind, maar gelukkig bestaan 
er knijpers. Voor de garage, met dank aan de 
bewoners werd het concert gegeven, dat 
geheel droog kon worden uitgevoerd. 
 
29 juni 
Buitenconcert Noord-West 
Dit concert werd gehouden met heel mooi 
weer. Hoe snel kan dat weer veranderen. Een 
redelijk aantal mensen had zich al op 
klapstoeltjes genesteld op de kop van de 
Const. Huygenslaan in afwachting van de 
fanfare. Een leuk concert, dat gewaardeerd 
werd door het publiek. 
 

6 juli 
Buitenconcert Mariahoeve 
Het laatste concertje voor de vakantie werd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bij de tuindervereniging van Mariahoeve 
gehouden. Zij vierden hun 40-jarig bestaan en 
dat was een leuke aanleiding om voor Rinus 
van Ast aan het bestuur te vragen of wij ons 
laatste buitenconcert bij de tuindervereniging 
konden houden. Wij konden rekenen volgens 
hem op veel publiek. Het is natuurlijk altijd 
leuk om voor veel publiek op te treden. 
Bovendien ook weer nieuw publiek, mogelijk 
met mensen die nog nooit een optreden van 
ons gezien zouden kunnen hebben. Op deze 
dag was de dress-code spijkerbroek met witte 
bovenkleding. Dat zag er leuk uit. Op deze  
zeer warme dag werd inderdaad voor veel 
enthousiast publiek gespeeld. Er stond voor 
ons een tent opgesteld, die aan de voorzijde 
geopend was. Tevens was er voor het nodige 
vocht en een hapje gezorgd. Men was zo 
enthousiast, dat de muziek na een ingelaste 
pauze opnieuw werd gespeeld.  

 
16 juli 
Optreden Dansgroep 
Voor een volle "Pro Musica" traden de leden 
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van de dansgroep o.l.v. Nathalie Gerritsen op 
voor familieleden, die konden genieten van 
een enthousiaste groep dansers. Zij kondigden 
hiermee de zomervakantie aan. 
 
23 september 
Verenigingsborrel 

 
De afgelopen jaren werd door de PR-
commissie een verenigingsdag georganiseerd. 
Aangezien er minder inschrijvingen waren 
heeft de PR-commissie besloten om de dag 
om te zetten in een verenigingsborrel. Zo'n 27 
mensen hebben in een gezellige sfeer een 
hapje en een drankje genuttigd, waarbij jong 
en oud aanwezig was. Zij konden een spel 

doen of kijken naar films van optredens van 
de afgelopen jaren of gezellig met elkaar 
bijpraten! 
 
4 november 
Donateursconcert 

Op de jaarvergadering was aan de orde 
gekomen, dat men de voorkeur had om het 
donateursconcert in Muiden zelf te houden 
i.p.v. in Muiderberg. Er werd gezocht naar een 
nieuwe locatie en werd vonden in de sportzaal 
naast de P.C.Hooftschool. 
Als eerste trad de fanfare op. Tijdens dit 
concert werden de stukken voor het festival, 
waar de fanfare een week later naar toe ging, 

ten gehore gebracht. Vervolgens traden de 
leerlingen op de saxofoon op. Zij speelden 
samen met hun leerkracht Frank. De 
blokfluitgroep begeleid door hun juf Renske 
op een elektrische piano lieten zien en horen 
hoe veel zij al geleerd hadden en met plezier 
optraden. Laatste in de rij, trad de 
slagwerkgroep op. Ook tijdens dit concert 
deden de jeugdige leerlingen mee.  
De geïmproviseerde bar werd door 
vrijwilligers bevrouwd. 
Na afloop werd Amanda v.d. Akker naar voren 
gehaald. Zij werd bedankt voor alles wat zij de 
afgelopen jaren gedaan heeft voor de 
Majorettes. 
 
10 november 
Festivalconcert Bodegraven 
Na jaren niet meer op concours te zijn 
geweest met de fanfare, kwam de mededeling 
van de dirigent: "het lijkt mij een goed idee 
om eens mee te doen aan een festival. Kijken 
hoe wij ten opzichte van andere korpsen 
muzikaal staan." Een ieder kon zich hier in 
vinden en wilde zijn/haar beste beentje 
inzetten. Al snel werd gedacht om deze dag 
om te zetten in een gezellig samenzijn. Aan 
het drietal Iris, Puck en Suzanne werd 
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gevraagd om te kijken wat voor 
mogelijkheden er zoal in Bodegraven waren 
 - de plaats waar het festival gehouden werd. 
Zij kwamen met een prima invulling van de 
dag. Allereerst werd afgesproken, dat niet met 
een bus, maar op eigen gelegenheid -
carpolend -zou worden gereisd. Aangekomen 
in Bodegraven, werd eerst ingespeeld, voordat 
het podium opgegaan werd. Er werd goed 
oplettend gespeeld, wat resulteerde in een 
zeer waarderend juryrapport. Op een festival 

zijn geen prijzen te behalen, maar gezien de 
hoeveelheid punten zouden wij met een 
gemiddeld cijfer 8 uit zijn gekomen of wel een 
1e prijs. Omdat wij al jaren niet hadden 
deelgenomen, stond niet vast in welke divisie 
wij zouden thuishoren. Mochten wij in het 
vervolg naar een concours willen gaan, 

kunnen wij uitkomen in de 4e divisie. 
Er werd ingespeeld met de concertmars 
"Arsenal" en de beoordeelde stukken waren 
"Pilatus: Mountain of Dragons" en "A Musical 
Fantasy". 
Na dit succes werd in twee groepen de bier 
brouwerij bezocht, waar een rondleiding 
plaatsvond en uiteraard geproefd. Gevolgd 
door een drie-gangen keuzemenu bij een 
Argentijns grillrestaurant. Snel eten en weer 

terug naar het festival om te luisteren naar de 
andere orkesten. Daar konden wij John 
beluisteren samen met D.S.S. 
Een ieder ging zeer tevreden naar huis. Een 
geslaagde dag.  
 
16 november 
The week after 
Gezien het zeer goede resultaat werden de 

leden en dirigent 
door onze voorzitter 
Wendy verrast met 
een mini tompouce. 
Op deze tompouce 
stond de het logo 

van onze club met de tekst "Gefeliciteerd met 
jullie 8" 
 
November 
3 nieuwe leden 
Het begon heel onschuldig, invallen bij 
Crescendo, maar voor zij het wisten voelden 
zij zich zo thuis bij de club, dat zij graag lid 
wilden worden. Eric, Martin en Rik besloten lid 
te worden van Crescendo. Welkom binnen de 
club. 
 
13 december 
Opbouw Kerk 
Na de oproep van Martin op de vrijdagavond, 
stond daar een groep van 15 personen klaar 
om de twee aanhangwagens te laden en de 
kerk gereed te maken voor het Kerstconcert. 
Dat is voor de mensen, die er altijd zijn een 
goed gevoel. Vele handen maken ......... 
 
14 december 
Kerstconcert 
Dit jaar geen concert samen met een koor, 
maar met een saxofoonkwartet. 
Het Weesper Saxofoonkwartet trad samen 
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met ons op. Er werd wisselend in blokken 
gespeeld. 
Het Saxofoonkwartet speelde klassieke 
werken, maar ook swingende Kerstmuziek. 
Wij als fanfare speelde enkele traditionele 
stukken, maar ook nieuwe, zoals "Praise the 
Lord". Tot slot werd het "Ere zij God" 
gespeeld. 
Ondanks het slechte weer en de vroege datum 
een goed gevulde kerk. 
Het werd een sfeervol concert, waarna het 

publiek getrakteerd werd op warme glühwein 
en chocomelk. 
Voor één van de bugelspeelsters was het even 
"zweten en zoeken naar een oplossing voor 
een probleem", de bugel werkte niet meer. 
Gelukkig kon de bugel van John er weer voor 
zorgen dat er probleemloos verder gespeeld 
kon worden. 
 
21 december 
Extra Kerstconcert 
Een week na het officiële Kerstconcert in de 
Grote kerk, nog een Kerstconcert. Ten slotte  
was het nog lang geen Kerst en is het altijd 
leuk om de ingestudeerd muziek nogmaals ten 
gehore te brengen. In het Verpleeg/ 
Zorgcentrum Hogewey waren wij van harte 
welkom. Een geheel ander concert dan een 
week eerder en dat terwijl dezelfde muziek 
gespeeld werd door de fanfare. Muzikaal was 
dit geen topper, maar voor de bewoners van 
Hogeweyk was het een heerlijke avond. Zo 
werd er meegezongen en zelfs mee 
gedirigeerd. De fanfare speelde op een klein 
verhoogd podium en het was er behoorlijk 
warm, maar dat was niet de enige oorzaak dat 
het niet zo goed concert was. Iets meer 
concentratie zou gewenst zijn. Dat Crescendo 
welkom was, bleek aan de koude en warme 

dranken met iets lekkers daarbij en zelfs een 
klein kerstpresentje voor de Crescendo-leden. 
 

 

27 december 
Geboorte nieuwe wereldburger 
Ernst-Jan en Marlous Zevering zijn de blijde 
ouders geworden van de nieuwe spruit EVA. 
Zij is het zusje van Marijne.  
Van Harte Gefeliciteerd. 
 
28 december 
Oliebollenavond 
Wederom een gezellige gezamenlijke repetitie 
ter afsluiting van het jaar. Eén uur musiceren, 
waaronder "Fascination drums" waarbij de 
vier extra slagwerkers zich helemaal konden 
laten gaan.  
Tijdens deze repetitie een wisseling van 
instrumenten. Nanette gaat ons verlaten, 
waardoor een gat zou gaan vallen bij de 
baritons. Joop die al heel veel jaren gespeeld 
heeft op de bugel en de solo partij blies heeft 
de overstap gemaakt naar de bariton. 
Joop zijn plaats wordt ingenomen door ons 
kersverse nieuwe lid Martin. 
Na het musiceren kwamen de oliebollen en 
appelflappen met lekkere hapjes op tafel. 
 
Tevens werd deze avond afscheid genomen 



 

9 

van de PR-commissie. Zij werden door Wendy 
bedankt voor hun goede en leuke acties 
afgelopen jaren, daarbij was een kleine 
attentie voor hun werk aanwezig. 
 
Terugkijkend op dit jaar, kunnen we stellen 
dat er best wel veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Nieuwe AMV-juf, de 
slagwerkgroep die op woensdagavond 
repeteert ipv. de dinsdagavond. Bij optredens 
niet meer in uniform aantreden, maar in het 
zwart, met soms een kleurtje als speciaal 
accent. Het donateursconcert terug in 
Muiden. De fanfare, die sinds jaren weer 
middels een streekfestival heeft laten zien wat 
ze waard zijn. De repetities worden goed 
bezocht en zijn gezellig. 
Al met al een positief jaar!! 
 
 
Andrea Rietbergen 


