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Muziekvereniging	  Crescendo	  Muiden	  
	  
Maandag	  27	  februari	  –	  Start	  “Fantastisch	  
Muziekproject”	  
Voor	  het	  tweede	  jaar	  op	  rij	  organiseert	  
de	  Stichting	  Jubal,	  in	  samenwerking	  met	  
de	  Gooische	  Muziekschool,	  de	  
Jozefschool	  en	  de	  P.C.	  Hooftschool	  uit	  
Muiden,	  het	  “Fantastisch	  
Muziekproject”.	  Hierbij	  krijgen	  de	  
kinderen	  uit	  groep	  5	  les	  op	  een	  
instrument	  naar	  keuze:	  slagwerk,	  
saxofoon,	  trompet	  of	  bugel.	  	  
	  

	  
	  
Na	  een	  drietal	  lessen	  per	  
instrumentgroep,	  bereiden	  de	  leerlingen	  
gezamenlijk	  (per	  basisschool)	  een	  
optreden	  voor	  om	  ten	  gehore	  te	  brengen	  
tijdens	  het	  eindconcert	  op	  maandag	  10	  
april.	  	  
	  

Maandag	  10	  april	  –	  Eindconcert	  
‘Fantastisch	  Muziekproject’	  
Het	  eindconcert	  van	  het	  “Fantastisch	  
Muziekproject”	  vond	  dit	  jaar	  plaats	  in	  de	  
Rijver	  in	  Muiderberg.	  Hier	  kwamen	  de	  
groepen	  5	  van	  de	  basisscholen	  uit	  
Muiden	  en	  Muiderberg	  samen.	  De	  
basisscholen	  uit	  Muiderberg	  gaven	  
samen	  een	  optreden,	  uitgevoerd	  op	  
instrumentarium	  van	  een	  
harmonieorkest.	  De	  basisscholen	  uit	  
Muiden	  gaven	  ook	  een	  gezamenlijk	  
optreden,	  uitgevoerd	  op	  fanfare-‐
instrumenten.	  	  
	  

	  
	  
Het	  was	  een	  erg	  enthousiast	  optreden	  
waar	  veel	  ouders	  naar	  zijn	  komen	  
kijken.	  Na	  afloop	  van	  het	  concert	  zijn	  
flyers	  voor	  instrument-‐/groepslessen	  
aan	  de	  leerlingen	  uit	  Muiden	  uitgedeeld.	  
Helaas	  heeft	  dit	  geen	  aanmeldingen	  
opgeleverd.	  
	  
Vrijdag	  24	  maart	  –	  Benefietconcert	  
Het	  jaarlijkse	  benefietconcert	  werd	  dit	  
jaar	  georganiseerd,	  met	  medewerking	  
van	  de	  activiteitencommissie	  van	  de	  
Grote	  Kerk,	  voor	  de	  Vereniging	  MS	  
(Multiple	  Sclerose).	  	  
	  

	  
	  
Het	  gastoptreden	  werd	  dit	  jaar	  verzorgd	  
door	  	  het	  Muidense	  dameskoor	  de	  
Meiden	  van	  de	  Kade,	  onder	  leiding	  van	  



Vincent	  de	  Lange.	  Zij	  vulden	  de	  kerk	  met	  
liederen	  over	  de	  wrede	  zee,	  het	  zware	  
zeemansleven,	  verre	  havens	  en	  
heimwee,	  maar	  ook	  met	  vrolijke,	  
bekende	  liedjes	  over	  het	  water	  en	  
Muiden.	  	  
	  

	  
	  
De	  fanfare	  heeft	  daarnaast	  een	  zeer	  
afwisselend	  programma	  gespeeld.	  Met	  
het	  concertwerk	  “Rainbow	  Warrior”,	  de	  
concertmars	  “Castell	  Coch”,	  maar	  ook	  
met	  filmmuziek	  van	  “The	  Incredibles”.	  	  
Ook	  het	  opleidingsorkest	  Toetti	  liet	  van	  
zich	  horen	  en	  speelde	  drie	  stukken.	  	  
	  

	  
	  
Naast	  het	  genieten	  van	  een	  muzikale	  
avond,	  was	  het	  doel	  natuurlijk	  om	  
zoveel	  mogelijk	  geld	  op	  te	  halen	  voor	  de	  
Vereniging	  MS.	  Een	  mooi	  bedrag	  van	  
maar	  liefst	  €735	  euro	  werd	  opgehaald.	  	  
	  
Zaterdag	  1	  april	  –	  Grote	  schoonmaak	  
Dit	  jaar	  werd	  bij	  de	  grote	  schoonmaak	  
de	  buitenkant	  van	  Pro	  Musica	  flink	  
aangepakt:	  bladeren	  uit	  de	  dakgoot,	  
spinnenwebben	  verwijderen	  en	  het	  
lappen	  van	  de	  ramen.	  Daarnaast	  werd	  
het	  hele	  gebouw	  ingespoten	  met	  anti-‐
spin	  om	  toekomstige	  overlast	  van	  
spinnen	  te	  voorkomen.	  	  
	  

Donderdag	  27	  april	  –	  Aubade	  op	  
Koningsdag	  
Op	  de	  verjaardag	  van	  onze	  Koning	  
speelde	  de	  fanfare	  van	  Crescendo	  op	  de	  
Schulpen.	  Tot	  op	  het	  laatste	  moment	  
hield	  het	  weer	  (lees:	  de	  dreigende	  
donkere	  wolken)	  ons	  in	  spanning.	  
Uiteindelijk	  zijn	  de	  wolken	  lang	  genoeg	  
tegengehouden	  en	  begon	  het	  pas	  te	  
regenen	  toen	  de	  spullen	  weer	  in	  de	  
aanhanger	  werden	  geladen.	  	  
	  
Zondag	  30	  april	  –	  Openluchtconcert	  
Herengracht	  
Net	  als	  in	  2016	  werd	  een	  
openluchtconcert	  georganiseerd	  in	  
samenwerking	  met	  het	  COF	  (Comité	  
Openbare	  Feesten).	  Het	  orkest	  streek	  
neer	  op	  de	  Herengracht	  ter	  hoogte	  van	  
bakkerij	  Stricker.	  	  
	  

	  
	  
De	  weergoden	  waren	  goed	  gezind;	  het	  
optreden	  werd	  gegeven	  terwijl	  een	  
heerlijk	  zonnetje	  scheen.	  Het	  publiek,	  
voornamelijk	  op	  het	  terras	  van	  Ome	  Ko,	  
genoot	  ook	  van	  de	  combinatie	  van	  de	  
muziek	  en	  het	  mooie	  weer.	  	  
	  

	  
	  



Het	  orkest	  speelde	  een	  makkelijk	  te	  
beluisteren	  programma;	  o.a.	  “Pirates	  of	  
the	  Caribbean”,	  “Queen’s	  Park	  Melody”	  
en	  “Yellow	  Mountains”.	  Al	  met	  al	  een	  
zeer	  geslaagd	  concert!	  
	  
Donderdag	  4	  mei	  –	  Dodenherdenking	  
De	  drie	  tamboers,	  gekleed	  in	  het	  ‘oude’	  
uniform	  van	  Crescendo,	  voerden	  met	  
hun	  “Dodenmars”	  de	  stille	  tocht	  naar	  de	  
Algemene	  Begraafplaats	  in	  Muiden	  aan.	  
Bij	  de	  entree	  van	  de	  begraafplaats	  
speelde	  de	  fanfare	  gedragen	  nummers,	  
zoals	  “Song	  of	  Liberation”.	  Een	  grote	  
groep	  belangstellenden	  was	  hierbij	  
aanwezig.	  Na	  de	  twee	  minuten	  stilte	  die	  
dit	  jaar	  extra	  indrukwekkend	  waren	  
vanwege	  de	  totale	  stilte	  door	  de	  
verlegde	  A1,	  speelde	  trompettist	  Kees	  
Hasenaar	  de	  “Last	  Post”.	  Hierna	  hadden	  
de	  bezoekers	  de	  mogelijkheid	  om	  langs	  
de	  zes	  oorlogsgraven	  te	  lopen	  en	  de	  
omgekomen	  bemanningsleden	  van	  de	  
bommenwerpen	  van	  de	  RAF	  te	  
herdenken.	  	  
	  
Zaterdag	  17	  juni	  -‐	  Trekking	  
Bliksemverloting	  en	  boeken-‐	  en	  
rommelmarkt	  
Voor	  het	  tweede	  jaar	  op	  rij	  werd	  de	  
trekking	  van	  de	  bliksemverloting	  
gecombineerd	  met	  een	  boeken-‐	  en	  
rommelmarkt.	  Alle	  zolders,	  garages	  en	  
opslagboxen	  werden	  opgeruimd.	  Alle	  
spullen	  werden	  een	  week	  van	  tevoren	  
verzameld	  in	  Pro	  Musica.	  	  
	  

	  
	  

Naast	  al	  deze	  spullen	  die	  voor	  een	  mooi	  
prijsje	  werden	  verkocht,	  konden	  de	  
bezoekers	  ook	  genieten	  van	  veel	  
zelfgebakken	  lekkers.	  	  	  
	  

	  
	  
Uiteindelijk	  hebben	  wij	  een	  mooi	  bedrag	  
van	  €668,71	  opgehaald!	  Daarnaast	  is	  de	  
skibox	  achteraf	  nog	  verkocht	  via	  
Marktplaats	  voor	  €75	  euro.	  Iedereen	  
bedankt	  voor	  het	  mogelijk	  maken	  van	  
deze	  dag!	  In	  het	  bijzonder	  Anja	  en	  Joop,	  
die	  de	  organisatie	  op	  zich	  hebben	  
genomen.	  
Afgelopen	  jaren	  waren	  de	  loten	  van	  de	  
Bliksemverloting	  zo	  goed	  als	  volledig	  
uitverkocht.	  Dit	  jaar	  werd	  besloten	  om	  
meer	  loten	  te	  laten	  drukken;	  5250	  in	  
plaats	  van	  5000	  loten.	  Dit	  bleek	  een	  
goede	  zet	  te	  zijn,	  want	  ook	  dit	  jaar	  zijn	  
ze	  allemaal	  verkocht!	  	  
	  
Zaterdag	  1	  juli	  –	  Summerparty	  	  
Dit	  jaar	  organiseerde	  het	  COF	  voor	  de	  
tweede	  keer	  de	  “Summerparty”.	  
Kinderen	  uit	  Muiden	  en	  omgeving	  
konden	  op	  deze	  middag	  langskomen	  bij	  
het	  Fort	  Westbatterij	  om	  deel	  te	  nemen	  
aan	  verschillende	  activiteiten	  
georganiseerd	  door	  verenigingen	  uit	  
Muiden.	  	  
	  



	  
	  
Crescendo	  zou	  in	  een	  tent	  gaan	  staan	  
met	  slagwerkinstrumentarium	  en	  de	  
sousafoon,	  zodat	  de	  kinderen	  kennis	  
kunnen	  maken	  met	  muziek	  en	  onze	  
vereniging.	  Een	  aantal	  dagen	  van	  
tevoren	  moest	  het	  plan	  van	  deze	  middag	  
veranderen,	  aangezien	  veel	  regen	  werd	  
verwacht.	  Alle	  activiteiten,	  waar	  
mogelijk,	  werden	  naar	  binnen	  in	  het	  
Fort	  verplaatst.	  Het	  was	  voor	  ons	  niet	  
mogelijk	  om	  hier	  binnen	  te	  gaan	  staan,	  
omdat	  het	  geluid	  van	  de	  instrumenten	  te	  
luid	  klinkt	  binnen.	  Hierdoor	  waren	  wij	  
uiteindelijk	  helaas	  toch	  niet	  aanwezig	  bij	  
deze	  middag.	  	  
	  
Vrijdag	  30	  juni	  en	  7	  juli	  –	  Wijkconcerten	  
Muiden	  
Op	  vrijdag	  30	  juni	  werd	  de	  reeks	  aan	  
optredens	  voor	  de	  zomervakantie	  
afgetrapt	  met	  een	  wijkconcert	  in	  
Mariahoeve.	  Toetti	  begon	  het	  concert,	  
waarna	  de	  fanfare	  het	  overnam.	  
Swingend	  werd	  afgesloten	  met	  
“Amsterdamse	  grachten”.	  	  
	  

	  
	  

Op	  vrijdag	  7	  juli	  vond	  het	  tweede	  
wijkconcert	  plaats	  in	  de	  Bouvywijk	  
naast	  de	  Grote	  Kerk.	  Het	  was	  een	  
zonnige	  zomeravond	  die	  dansend	  door	  
de	  bezoekers	  werd	  afgesloten.	  	  
	  

	  
	  
Vrijdag	  14	  juli	  –	  Concert	  Hogewey	  
Via	  Joop	  kwam	  het	  verzoek	  van	  
zorgcentrum	  Hogewey	  om	  een	  concert	  
te	  geven.	  Vlak	  voor	  het	  begin	  van	  de	  
zomervakantie	  werd	  een	  feestelijk	  
concert	  gegeven	  in	  een	  volle	  zaal.	  	  
	  

	  
	  
De	  muziek	  was	  uitgekozen	  passend	  bij	  
het	  publiek;	  stukken	  zoals	  “Ik	  hou	  van	  
Holland”	  werden	  gespeeld.	  Bij	  de	  
afsluiter	  “Amsterdamse	  Grachten”	  werd	  
volop	  meegezongen	  en	  zelfs	  een	  beetje	  
gedanst.	  Er	  is	  afgesproken	  dat	  we	  in	  
2018	  zeker	  nog	  een	  keer	  terugkomen	  
voor	  een	  vervolg.	  	  
	  



Zaterdag	  15	  juli	  –	  Lunchconcert	  Maxis	  
Bij	  het	  plannen	  van	  de	  wijkconcerten	  
ontstond	  het	  idee	  om	  een	  keer	  bij	  de	  
Maxis	  op	  te	  treden.	  Na	  overleg	  met	  de	  
winkeliersvereniging	  van	  de	  Maxis	  
mocht	  de	  fanfare	  haar	  seizoen	  afsluiten	  
met	  een	  lunchconcert	  bij	  de	  hoofdingang	  
van	  de	  Maxis.	  	  
	  

	  
	  
Het	  was	  een	  geslaagd	  concert	  met	  veel	  
bekijks	  en	  een	  heerlijk	  zonnetje!	  
	  
Zaterdag	  15	  juli	  –	  Verenigingsbarbecue	  
Na	  het	  succes	  van	  afgelopen	  jaar	  werd	  
ook	  dit	  jaar	  een	  verenigingsbarbecue	  
georganiseerd	  door	  Kees.	  De	  leden	  en	  
aanhang	  hebben	  een	  mooie	  middag	  en	  
avond	  beleefd	  met	  heerlijk	  eten.	  	  
	  

	  
	  
Tijdens	  deze	  afsluiting	  van	  het	  seizoen	  
werden	  ook	  de	  jubilea	  bedankt:	  Metha	  
Gokke	  (25	  jaar),	  Marcel	  Stalenhoef	  (40	  
jaar)	  en	  Kees	  Hasenaar	  (40	  jaar).	  
	  

	  

Maandag	  14	  augustus	  –	  Kinderkade	  
bezoekt	  Crescendo	  
De	  BSO	  (Buitenschoolse	  Opvang)	  van	  de	  
Kinderkade	  in	  Muiden	  wilde	  in	  de	  
vakantie	  een	  keer	  bij	  Crescendo	  
langskomen	  om	  de	  kinderen	  kennis	  te	  
laten	  maken	  met	  muziek(instrumenten).	  	  
	  

	  
	  
Tijdens	  deze	  middag	  leerden	  de	  
kinderen	  over	  verschillende	  
instrumenten	  en	  (samen)	  muziek	  
maken.	  Daarnaast	  mochten	  zij	  uiteraard	  
de	  instrumenten	  zelf	  bespelen.	  	  
	  

	  
	  
De	  kinderen	  waren	  erg	  enthousiast,	  
mede	  dankzij	  de	  muzikale	  uitleg	  en	  hulp	  
van	  de	  familie	  van	  de	  Beld!	  
	  
September	  –	  Nieuwe	  vaste	  huurders	  
Tot	  en	  met	  juli	  hebben	  wij	  een	  aantal	  
jaren	  de	  tafeltennisvereniging	  in	  ons	  
gebouw	  gehad,	  omdat	  hun	  nieuwe	  
locatie	  nog	  niet	  gereed	  was.	  Vanaf	  
september	  hebben	  wij	  nieuwe	  vaste	  
huurders	  in	  ons	  gebouw:	  de	  bridgeclub.	  
Het	  zijn	  tevreden	  huurders	  en	  wij	  zijn	  
blij	  met	  de	  kaarters	  in	  ons	  gebouw.	  Zo	  
kunnen	  we	  elkaar	  als	  verenigingen	  mooi	  
helpen.	  	  



	  
Vrijdag	  10	  november	  –	  Najaarsconcert	  
De	  naam	  van	  ons	  jaarlijkse	  
Donateursconcert	  werd	  dit	  jaar	  
veranderd	  naar	  ‘Najaarsconcert’.	  Onze	  
donateurs	  werden	  voor	  dit	  concert	  
speciaal	  uitgenodigd	  en	  tijdens	  het	  
concert	  bedankt,	  zoals	  gewoonlijk	  
tijdens	  een	  Donateursconcert.	  Door	  de	  
naam	  te	  veranderen	  hoopten	  wij	  het	  ook	  
(meer)	  toegankelijk	  te	  maken	  voor	  niet-‐
Donateurs.	  	  
	  

	  
	  
De	  fanfare	  en	  Toetti	  hebben	  het	  publiek	  
weer	  een	  afwisselend	  programma	  laten	  
horen:	  van	  een	  statige,	  muzikale	  
concertmars	  en	  een	  liefdesconcert	  tot	  
aan	  een	  compositie	  van	  Carl	  Wittrock	  
met	  virtuoze	  snelheid	  in	  vingers	  en	  
geluid.	  	  
	  
Zaterdag	  16	  december	  –	  Dickens	  in	  
Muiden	  
Voor	  het	  eerst	  werd	  ‘Dickens	  in	  Muiden’	  
georganiseerd.	  Muiden	  ging	  terug	  naar	  
de	  tijd	  van	  Dickens:	  de	  19e	  eeuw.	  Na	  een	  
verzoek	  van	  de	  organisatie	  werd	  een	  
‘Dickens	  band’	  samengesteld.	  Weken	  
voorafgaand	  aan	  de	  dag	  werd	  wekelijks	  
gerepeteerd.	  Naast	  de	  repetities	  was	  
men	  ook	  druk	  bezig	  met	  het	  vinden	  van	  
de	  juiste	  outfit.	  Niet	  alleen	  Muiden	  ging	  
terug	  in	  de	  tijd,	  maar	  de	  leden	  van	  
Crescendo	  zelf	  ook.	  
	  

	  
	  
Op	  de	  dag	  zelf	  werd	  van	  ’s	  middags	  tot	  
het	  begin	  van	  de	  avond	  op	  verschillende	  
plekken	  in	  Muiden	  gespeeld:	  o.a.	  “Stille	  
Nacht”,	  “O	  Denneboom”	  en	  “Jingle	  Bells”.	  	  
	  

	  
	  
Tussendoor	  werd	  de	  ‘Dickens	  band’	  
gevoed	  door	  een	  heerlijke	  maaltijd	  bij	  
Andrea	  thuis.	  Mede	  mogelijk	  gemaakt	  
door	  Wendy,	  waarvoor	  dank!	  
	  
Vrijdag	  22	  december	  –	  Kerstconcert	  
Dit	  jaar	  ontstond	  het	  idee	  om	  het	  
kerstconcert	  te	  geven	  in	  samenwerking	  
met	  een	  kinderkoor.	  Wij	  hebben	  contact	  
kunnen	  krijgen	  met	  de	  dirigente	  van	  het	  
kinderkoor	  van	  de	  Jozefschool	  uit	  
Weesp.	  De	  dirigente	  en	  de	  kinderen	  
waren	  erg	  enthousiast;	  zij	  wilden	  graag	  
met	  ons	  optreden!	  
	  

	  	  
	  



In	  de	  kerk	  klonken	  niet	  alleen	  
kerstmuziek	  en	  kerstliederen,	  maar	  ook	  
andere,	  vrolijke,	  ‘winterse’	  geluiden.	  
Toetti	  trad	  dit	  keer	  niet	  apart	  op,	  maar	  
de	  leerlingen	  speelden	  mee	  met	  het	  
orkest	  bij	  de	  samenzang.	  De	  fanfare	  van	  
Crescendo	  en	  het	  kinderkoor	  traden	  niet	  
alleen	  apart	  van	  elkaar	  op,	  maar	  ook	  
samen:	  “Niets	  Is	  Cooler	  Dan	  Kerstmis”,	  
“Midden	  in	  de	  Winternacht”	  en	  “Heal	  the	  
World”	  werden	  gezamenlijk	  uitgevoerd.	  	  
	  

	  
	  
Na	  afloop	  konden	  de	  bezoekers	  genieten	  
van	  warme	  chocolademelk,	  glühwein	  en	  
kerstkransjes,	  aangeboden	  door	  
Crescendo	  met	  medewerking	  van	  de	  
activiteitencommissie	  van	  de	  Grote	  
Kerk.	  	  	  
	  
Kerstvakantie	  2017/2018	  –	  Verbouwing	  
Pro	  Musica	  
Het	  stond	  al	  een	  tijdje	  op	  de	  planning:	  
het	  vervangen	  van	  het	  plafond	  in	  het	  
lage	  gedeelte	  van	  Pro	  Musica.	  Het	  
klusteam,	  bestaande	  uit	  Joop	  en	  Eric,	  
maakte	  een	  plan	  en	  kocht	  spullen	  in.	  Op	  
27	  december,	  toen	  het	  tweede	  
Kerstmaal	  net	  was	  verteerd,	  begonnen	  
de	  werkzaamheden.	  Het	  plafond	  werd	  
vervangen,	  de	  schrootjes	  werden	  
geschilderd	  en	  op	  de	  wand	  van	  het	  
prikbord	  werden	  platen	  geschroefd	  en	  
‘gewhitewasht’.	  Het	  klusteam	  werd	  
bijgestaan	  door	  een	  aantal	  andere	  leden,	  
waardoor	  de	  klus	  vóór	  de	  
nieuwjaarsrepetitie	  was	  geklaard.	  	  	  
	  

	  
	  
De	  binnenkant	  van	  Pro	  Musica	  is	  
helemaal	  ‘opgefrist’.	  Het	  is	  prachtig	  
geworden!	  Veel	  dank	  aan	  Joop,	  Eric	  en	  
alle	  andere	  leden	  die	  hieraan	  hebben	  
meegewerkt.	  


