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13 januari 

Overlijden Cor Buninga 

Op 13 januari overleed Cor Buninga . Ome Cor 

was lang spelend lid van de fanfare op de 

trombone. Al lange tijd deed hij niet meer 

actief spelend mee, maar was nog steeds lid 

van de vereniging. 

 

28 januari 

Laatste optreden dansgroep. 

Anderhalf jaar geleden werd enthousiast ge-

start met de dansgroep. Nathalie begon met 

twee groepen dansers. Er werden leuke shows 

geleerd en in de week rond Koninginnedag 

2012 werd voor het eerst opgetreden in de 

feesttent. Helaas liep het aantal dansers terug. 

Besloten werd te stoppen met de dansgroep. 

 

15 maart 

Benefietconcert 

Dit jaar werd het Benefietconcert gegeven, 

waarbij de opbrengst naar het Ronald McDo-

nald huis AMC Amsterdam ging. 

Dit jaar werd het concert samen met muziek-

vereniging "Nardinc" uit Naarden gegeven in 

de Grote Kerk te Muiden.  Nardinc trad net als 

Crescendo belangeloos op.  

Nardinc speelde onder andere de werken:  
To my country, New baroque suite, The leg-
endary white, Songs of the wizz, God save the 
Queen & Cycles and Mythes.  
Na de pauze trad Crescendo op. Er werd be-
gonnen met de concertmars Arsenal vervolgd 
door het stuk Ross Roy. 
Gevolgd door het op een koraal gebaseerde 
stuk Praise to the Lord. 
Vervolgens trad Andrea op met een hoornsolo 
in het stuk The horn of plenty, waarbij even 
gezocht moest worden naar een goed mo-
ment om met z'n allen de eindstreep te halen. 

 
Hierop werd De Baron of Dedem gespeeld en 
sloten wij af met Frida’s Whiskers, waarin 
Puck soleerde. 
Samen had Crescendo, Nardinc,  de vrijwilli-
gers van het Ronald McDonald Huis,  
de activiteitencommissie van de kerk 
(die alles klaargezet  en de kerk hiervoor be-
schikbaar hadden gesteld), de ladyspeaker 
Corina van Ast (die als gastvrouw weer alles 
top aan elkaar sprak) en niet te vergeten alle 
bezoekers van het concert, hadden wij een 
opbrengst binnen gehaald van maar liefst 
493,05 euro!! 
 

17 maart 

C-factor 

Een gezellig middag, waar de leden van Cres-

cendo zich konden presenteren: solo, in duo -

of trio opstelling. Altijd leuk om jezelf te me-

ten met collega muzikanten. Met een deskun-

dige jury bestaande uit Cas van der Horst en 

Wendy van Capelle kon worden begonnen. Zo 

was er een zeer gevarieerd programma.  
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Zowel leerlingen alleen of in combinaties met 

elkaar of met oud-gedienden of ervaren muzi-

kanten. Iedereen deed zijn best. De één met 

wat meer zenuwen dan de ander, maar alle-

maal met het doel "goed en fijn spelen" 

De middag werd op vakkundige wijze bij el-

kaar gesproken door Koos Schipper en Anja 

van Capelle.  

Het werd een zeer afwisselende middag. Er 

werd zelfs blokfluit via de neus gespeeld en na 

de pauze toen The Pamanooga Blues letterlij-

ke en figuurlijk de zaal binnenkwamen vallen, 

was het even schrikken voor de moeder van 

één van de helpers. Daar lag hij op de grond. 

Gelukkig het hoorde erbij. Het was een hele 

act.  

Iedere deelnemer was natuurlijk winnaar, 

alleen waren er toch een paar prijzen te ver-

delen. De Toon Buninga wisseltrofee ging naar 

Emma. De Max Honing wisseltrofee naar Chia-

ra en Martin en de Originaliteits-/publieksprijs 

naar Bruyn. Proficiat! 

18 maart 

De jaarvergadering vond dit jaar met een re-

delijke opkomst plaats in Pro Musica. De vol-

gende items kwamen aan bod: 

-Besloten werd de maandcontributie per 1 

april te verhogen naar € 17,50 

-Er wordt een aanhangwagen aangeschaft om 
de instrumenten en stoelen naar locaties te 
kunnen vervoeren. 
-Een aantal blaasinstrumenten zullen voor een 
onderhoudsbeurt naar Van der Glas worden 
gebracht. 
-Ons verenigingsgebouw "Pro Musica" is hard 
aan een renovatie toe. Daar zal op korte ter-
mijn mee worden begonnen. 
-De subsidie van de gemeente gaat fors om-

laag en zal komend jaar geheel stoppen. 

7 april 

Grote schoonmaak "Pro Musica" 

Met 13 mensen werd Pro Musica onderwor-

pen aan een grote schoonmaak. Dat was hard 

nodig! Er werd van 10.00 tot 16.00 uur hard 

gewerkt en het resultaat mag er zijn.  

Tijdens zo’n schoonmaak kom je uiteraard ook 
spullen tegen die we niet meer gebruiken.  
“Kan wel weg” en “goed voor de rommel-
markt” waren dan uitlatingen die regelmatig 
voorbijkwamen. 
En zo ontstond het idee om een rommelmarkt 
te houden. De club kan het geld tenslotte 
goed gebruiken! Aangezien we het onszelf niet 
moeilijker wilden maken dan strikt noodzake-
lijk werd besloten om deel te gaan nemen aan 
de vrijmarkt, die het COF altijd organiseert in 
de feestweek.  
 

15 april 

Nog een kleine schoonmaak 

Nadat ruim een week eerder het gebouw aan 

een grote schoonmaak had blootgestaan, 

werd nu de zolder door een drietal leden 

leeggehaald en schoongemaakt. 

Oude spullen werden weggegooid of klaarge-

zet voor de rommelmarkt. 

 

24 april 

Vandaag werd na speurwerk door Joop van 

Capelle, deze nieuwe aanhangwagen in Lely-

stad gevonden. Onze nieuwe aanhangwagen 

werd aangeschaft en opgehaald door Joop. 

Later hebben Joop en Koos de aanhangwagen 

voorzien van "Crescendo"-stickers. 

 
De aanhanger werd direct al druk gebruikt 

deze drukke week. 

 

28 april 

Koffieconcert 

Met passen en meten werden alle te gebrui-

ken stoelen en het instrumentarium in de 

aanhangwagen en bus geladen door de groep 

leden, die ingedeeld stonden voor het ver-
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voer, terwijl de andere groep de tent in orde 

bracht. 

Het werd weer een vrolijk concert, dat gepre-

senteerd werd door de lady-speaker Hank 

Schep.  

Als eerste trad de slagwerkgroep op. Zij brach-

ten een mooi programma, dat zeer afwisse-

lend was. Na hen traden de twee blokfluiters 

samen met Renske op. Na de pauze trad de 

fanfare op met bijna het gehele programma 

dat tijdens het Benefietconcert was gespeeld. 

Dit betekende voor Andrea samen met het 

orkest een geslaagde revanche. Vlak voor het 

einde kwam de slagwerkgroep voor de fanfare 

staan en bracht een heel aparte 

 
ballonnenact. Op en met deze ballonnen werd 

gemusiceerd. De slagwerkers hadden er een 

groot plezier in om dit ten gehore te brengen. 

 

30 april 

Kroningsdag 

Dit jaar was het een bijzondere "Koninginne-

dag" Koningin Beatrix gaf deze dag het koning-

schap door aan haar zoon Willem-Alexander. 

Sinds lange tijd krijgen wij weer een Koning en 

gaat deze dag "Koningsdag" heten. Al vroeg in 

het zonnetje werd er feestelijk gemusiceerd 

op de Sluis.  

 

 

 

 

 

 

4 mei 

Rommelmarkt 

Het idee dat was geboren om deel te gaan 

nemen aan deze dag, werd nu daadwerkelijk 

uitgevoerd. De Rommelmarkt. Al vroeg en met 

mooi weer werd de stal van Crescendo uitge-

pakt en neergezet. Vele handen van Crescen-

do kwamen helpen en dat was ook nodig, 

want binnen "no time" was het een gezellige 

drukte en werd er volop onderhandeld. Zo 

ging er van alles door de vele handen; glas-

werk, puzzels, schoenen, kleding, zelfs twee 

kunst kerstbomen - die door Joop met de auto 

thuis werden bezorgd. Een geweldig succes, 

dat resulteerde in een bedrag van € 276,75. 

Volgend jaar weer!! 

Dodenherdenking 

Na nog een uurtje rust, voor een enkeling na 

de rommelmarkt werd er verzameld voor de 

dodenherdenking o.l.v. Cas v.d.Horst. 
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Een week eerder met Cas ingestudeerd werd 

dit jaar o.a. een bewerking van Händel, naast 

de gebruikelijke koralen ten gehore gebracht. 

Drie slagwerkers brachten de stoet vanaf de 

kerk met omfloerste trommen naar de Alge-

mene begraafplaats. Na het trompetsignaal 

van Kees, die de twee minuten stilte aankon-

digde met de "Last Post" werden twee cou-

pletten van het Wilhelmus gespeeld. 

Voorjaar/Zomer 

Renovatie gebouw 

Het was reeds in de jaarvergadering aangege-

ven, "Pro Musica" was aan renovatie toe! 

Tijdens deze weken werd hard gewerkt. Er 

werd o.l.v. Joop van Capelle in en aan de bui-

tenzijde van het gebouw door vele handen 

geschilderd en gewit. Joop zelf was druk in de 

weer samen met Anja, met in hun kielzog de 

hond Barros,  om de nieuwe keuken te plaat-

sen. 

 
Een hele klus, waarbij leden hielpen. 

 

 

Bliksemverloting 

In de week van 3 tot en met 9 juni vond de 

verkoop van de jaarlijkse bliksemverloting 

plaats.  Dit jaar werden alle 4500 loten ver-

kocht. 

 

10 juni 

In "Pro Musica" de traditionele trekking van 

de bliksemverloting 

23 juni 

Concert Florisberg 

Het is ieder jaar weer in Muiderberg een gok 

buitenspelen of niet en dan maar kijken naar 

de buienradar. We hebben in Muiderberg 

gespeeld met mooi zonnig weer en het is een 

keer op het laatste moment afgezegd vanwe-

ge de regen. Dit jaar was al snel duidelijk; Re-

gen!!! Geen concert buiten en dan is het niet 

mogelijk om de slagwerkgroep binnen mee te 

laten spelen. De fanfare samen met een af-

vaardiging van de blokfluit/AMV-groep gaven 

een concert in de 

 
recreatiezaal. Dit maal was onze ladyspeaker 

Wendy van Capelle. De bewoners van Floris-

berg genoten zichtbaar van dit optreden. Na 

afloop was er zowel voor de bewoners als de 

Crescendo mensen een lekker hapje en iets te 

drinken.  

Op naar volgend jaar, zonder regen? 

28 juni 

Wijkconcert Bouvy-wijk 

Net als bij het concert in Florisberg was het 

druk kijken op de buienradar. Gaat het wel of 
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niet door, maar "het goat on" sein werd gege-

ven. 

Aanvankelijk viel het allemaal nog wel mee, 

droog en wel wat wind en een aantal omwo-

nenden, echter dat veranderde. Het begon te 

regenen. Het was een concertje dat voortijdig 

eindigde.  

 

5 juli 

Wijkconcert Noord-West 

Eén week later en het zonnetje deed nu z'n 

best! 

In zomerse kleding verscheen het orkest op de 

locatie in de wijk. De bewoners inmiddels al 

aardig gewend dat wij komen spelen, zaten 

met klapstoeltje klaar voor en om het orkest, 

of bleven bij hun voordeur zitten. Een vrolijk 

concert. 

Na dit concert kon de vakantie ingezet wor-

den. 

27 augustus 

Schoonmaak "Pro Musica" 

Omdat er flink verbouwd was aan het ge-

bouw, met name de keuken moest het ge-

bouw eerst toonbaar gemaakt worden voor-

dat er na de vakantie gerepeteerd kon wor-

den. 

 

31 augustus 

Huwelijk van Martin en Jacqueline van Berkel. 

Omdat Jacqueline en Martin elkaar het "Ja" 

woord gaven deze dag, kwam de fanfare in 

grote getale bij Fort IV te Bussum langs om 

een welgemeende serenade te brengen. Om 

de marsen goed in te studeren, werden deze 

bij de laatste concerten en repetities regelma-

tig gespeeld. Voor ons een weet, maar niet 

voor Martin. 

 

 

 

September 

"Kom" 

Huis aan huis werd de folder met als titel 

"KOM" Kinderen Ontdekken Muziek in Muiden 

aangeboden. Met deze actie probeerde Cres-

cendo kinderen enthousiast te maken om te 

komen musiceren.  

 

oud-papier in containers. 

De gemeente gaf aan dat er aan de Ton Koot-

singel een container voor oud-papier geplaatst 

zou gaan worden. 

Dit betekende een zorg voor onze vereniging. 

Waar gaat de opbrengst van dit papier naar-

toe. Crescendo heeft een toezegging het pa-

pier te mogen ophalen. Het bestuur ging aan 

de tafel met de gemeente en de GAD.  

Geen zorg, uiteindelijk werd besloten dat de 

opbrengst van het papier dat in deze contai-

ner wordt geplaatst gewoon op de rekening 

van Crescendo komt te staan. 

 

6 oktober 

Verenigingsborrel 

Deze middag was  in de plaats gekomen van 

de verenigingsdag. Gewoon gezellig twee uur-

tjes bij elkaar zijn onder het genot van een 

drankje. 

Het werd zeker een gezellige middag, die ei-

genlijk van drie tot vijf zou duren. Uiteindelijk 

vertrokken de laatste mensen rond zes uur. Er 

waren lekkere hapjes. Tijdens deze dag, wer-

den de volgende jubilarissen gehuldigd:  

Rinus van Ast 60 jaar, Gerard Samplonius, 

Martin van Berkel en Eric Bogaard ieder 40 
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jaar muzikant. Rinus en Gerard hun hele muzi-

kale leven bij Crescendo. Zij ontvingen een 

oorkonde van de K.N.F.M. en een attentie van 

Crescendo. 

11 oktober 

Jubilarissen 

Sebastiaan en Daniël Meijer konden helaas 

niet op de verenigingsdag aanwezig zijn, maar 

op deze repetitieavond ontvingen zij hun oor-

konde en attentie voor 12,5 jaar lidmaatschap. 

 

13 oktober 

Donateursconcert 

Buiten was het hondenweer, binnen was het 

gezellig. Het jaarlijkse donateursconcert in de 

gymzaal werd geopend door de slagwerk-

groep, zo werd er zeer en mooi ritmisch ge-

speeld met een grote diversiteit aan num-

mers. Frank was met zijn sax leerlingen van de 

partij en Renske was aanwezig met één van 

haar leerlingen. Erg leuk om het enthousiasme 

van de leerlingen te zien. Na de pauze  werd 

door de fanfare de stukken ten gehore ge-

bracht, die in november op het concours ge-

speeld zullen worden.  

Een goed concert, dat ondanks het weer goed 

bezocht was. 

Deze dag werd gespeeld met het kleur accent 

"licht blauw" 

Na afloop werd het "lang zal ze leven" ge-

speeld voor de jarige  Amanda van den Akker 

en Gerard Samplonius. 

 

3 november 

Try-out concert in Heemstede 

Een Concert in  Duplo. Voor deze dag op naar 

het theater van het Coornhert Lyceum in 

Haarlem, waar wij te gast waren bij de Har-

monie St. Michaël uit Heemstede. John, onze 

dirigent zwaait ook bij hen met het stokje. 

Veel fans van Crescendo volgden ons naar 

Haarlem en namen plaats in de zaal. Dit con-

cert was bedoeld als try-out op weg naar het 

concours een week later. 

Voor de pauze brachten wij onze concours 

nummers ten gehore aangevuld met een extra 

stuk "De Baron" Goed gespeeld, maar fijn dat 

er nog een repetitie tussen zat. 

Na de pauze was het de beurt aan St. Michaël. 

Weer een totaal andere klank om naar een 

harmonie te luisteren. Het concert was goed 

aangekleed, zowel musicaal als met achter-

grond informatie gesteund door beelden op 

een projectie-scherm. 

 

 

9 november 

Concours Zaandam 

Vorig jaar kwam John, onze dirigent met het 

idee om maar weer eens op concours te gaan. 

Al jaren waren wij daar niet meer geweest en 

het was goed om te kijken, waar staat de fan-

fare eigenlijk? 

Een week eerder te Haarlem in concert een 

soort generale. De echte generale was vrijdag 

8 november. Daar werden de puntjes nog op 

de i gezet. Op het laatst werd nog een paar-

dentrailer geregeld om een geleend klokken-

spel te kunnen vervoeren.  

Op weg naar Zaandam. Aangekomen bleek de 

lift om het instrumentarium het Zaantheater 

binnen te brengen stuk was. Vele handen ma-

ken licht werk was hier goed van toepassing. 

Twee kleedruimtes, waarin wij net pasten met 

onze koffers. Op naar de inspeelzaal. Toen was 

het zover. Gesteund door meegereisde fans in 
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de zaal - twee fans waren de tijd vergeten en 

vonden de winkels heel interessant in Zaan-

dam - kwam Crescendo op.  

 
Zittend op het puntje van de stoel werd er 

gespeeld. Je voelde de positieve spanning 

binnen het orkest. In tijden was er niet zo 

mooi gespeeld. 

In uiterste concentratie werd het inspeelwerk 

"Lady Stewart's Air" gespeeld, gevolgd door 

het verplichte werk "Three Evocations" en het 

vrije keuzewerk "Festa Paesana". Uitkomende 

in de introductie divisie, beoordeelden de 

juryleden  

G. Buitenhuis, J. de Haan en D. Oosterman dat 

Crescendo voortaan uit mag komen in de vier-

de divisie. Zeer verheugd togen wij terug naar 

Muiden, waar een klein feestje gevierd werd 

eerst met een nootje en een biertje in "Pro 

Musica"en vervolgens in het pannenkoeken-

huis op de gracht. 

 

 
 

 

30 november 

Voor Puck Holzhaus was dit een spannende 

dag. Zij ging op voor het theorie examen C. Als 

je een muziekdiploma wilt halen, moet je 

eerst theorie examen doen. Pas bij het beha-

len daarvan mag je het praktijk examen doen. 

Voor Puck goed nieuws, zij slaagde alvast voor 

dit gedeelte. In januari 2014 volgt het prakti-

sche gedeelte. Proficiat Puck!! 

 

17 december 

Kerstconcert 

Een week voor Kerstavond een sfeervol Kerst-

concert in een goed gevulde Grote Kerk te 

Muiden. Dit jaar een Kerstconcert samen met 

het Jazzkwintet "Joy4Jazz". Een sfeervol pro-

gramma, waarin Kerstliedjes om mee te zin-

gen afwisselend werden gespeeld met meer 

eigentijdse Kerstliederen.  

Het Kerstconcert werd geopend door twee 

leerlingen op blokfluit samen met  Renske.  

Gevolgd door Crescendo wisselend in blokken 

met het Jazzkwintet. Verrassend dit jaar wa-

ren de diverse leerlingen, die meespeelden. 

Solo speelden Xiao You op bugel en Kunie op 

hoorn, daarnaast een eigen jeugd saxkwartet, 

bestaande uit Ymke, Tjalle, Bruyn en Wessel. 

De leerlingen speelden ook met de samenzang 

in het orkest mee. 
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Na afloop trakteerde Crescendo (m.m.v. de 

Activiteitencommissie van de kerk) alle aan-

wezigen op glühwein of chocolademelk en 

Kerstkransjes terwijl het Jazzkwintet voor ach-

tergrondmuziek zorgde. Ook hiervoor was 

grote belangstelling. Men had geen haast om 

thuis te komen en in een zeer sfeervolle ambi-

ance werd dan ook nog geruime tijd gezellig 

nagepraat.  

Andrea Rietbergen 

 


