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MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR Hoofddorp

Van de voorzitter
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kan ik niets anders zeggen dan ‘het was me een jaartje wel’:
Excelsior was een paar maanden voorzitter-loos, heeft een concept opgesteld voor een geheel nieuwe
opzet van de vereniging en heeft, als klap op de vuurpijl, toch nog iemand bereid gevonden om de voorzittersrol op zich te nemen.
Daarom zal ik mij eerst maar even voorstellen: mijn naam is Ruud Rozevink, getrouwd en vader van Aranka (trompet maar helaas gestopt i.v.m. verhuizing) en
Samantha (dwarsfluit/piccolo).
Ik werk bij de KLM als applicatie manager, maar de meesten van u zullen mij kennen als ‘de fotograaf van Excelsior’. Een korte CV: ik ben op de lagere- en middelbare school van mijn kinderen actief geweest in de medezeggenschapsraad, waarvan de laatste 2 schooljaren als MR-voorzitter en daarnaast ben ik inmiddels ruim
25 jaar lid van een vereniging van vrijetijdsfotografen, waarvan de laatste 10 jaar
als voorzitter.
Vooruit kijkend naar het nieuwe seizoen zie ik een grote uitdaging voor de vereniging. Het magische woord is ‘veranderen’. De denktank heeft een ambitieus plan
gemaakt en de eerste aanbeveling is tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van 22 juni jl. al meteen
met overgrote meerderheid aangenomen: alle repetities gaan naar de donderdagavond.
Afgevaardigden van de denktank gaan in samenwerking met het bestuur nu verder met het uitwerken
van de overige aanbevelingen. Het streven is om voor het einde van dit jaar al een aantal vernieuwende
onderdelen gereed te hebben. Natuurlijk houden we u op de hoogte hiervan.
Voor nu wens ik u allen een fijne vakantie en tot ziens op de eerste repetitie nieuwe stijl, op 25 augustus.
Ruud Rozevink

Repetitietijden nieuwe seizoen
Op donderdagavond 25 augustus starten de repetities van het seizoen 2016/2017.
Onlangs zijn in overleg met de dirigent voorlopig de volgende repetitietijden vastgesteld:
19.00—19.45 uur: X + Y leden aangevuld met A leden
19.45—20.00 uur: pauze
20.00—20.20 uur: Y + A/B leden
20.20 uur: Y-leden gaan naar huis
20.20– 21.00 uur: A/B leden
21.00—21.15 uur: pauze
21.15—22.00 uur: A/B leden

Uitleg:
-> X / Y leden = alle leden uit het Leerlingenorkest van afgelopen seizoen
-> A / B leden = alle Harmonieleden van afgelopen seizoen.
D.w.z: leden van het voormalige LLO worden dus om 19 uur verwacht en leden van de harmonie om 20
uur, TENZIJ je bericht krijgt om op een andere tijd aan te schuiven.
De hier genoemde tijden gaan in op donderdag 25 augustus en worden in de loop van september geëvalueerd en waar nodig aangepast.
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Voorjaarsactiviteiten Harmonieorkest
Na het romantische Valentijnsconcert heeft het Harmonieorkest dit voorjaar nog enkele andere optredens verzorgd.
Pasen—28 maart 2016
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar op tweede Paasdag,
met beperkte bezetting, in een prachtig versierde kerk, een
bijdrage geleverd aan de Paasviering in de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.
Voorafgaand aan de dienst begonnen we met het prachtige
Jesus Christ Superstar en Pocahontas.
De Paasdienst hebben we afgesloten met Glenn beats the
battle of Jericho waarna de pastoor, geheel tegen kerkritueel
in, gevraagd werd nog even te blijven zitten omdat we nog
een verrassing in petto hadden. Speciaal voor hem hebben
we, ter gelegenheid van zijn afscheid, Lord of the dance gespeeld waar hij zichtbaar ontroerd door raakte.
Koningsdag—27 april 2016
Het was even onzeker of we op 27 april wel of niet zouden
kunnen spelen op het Dik Tromplein tijdens Koningsdag,
want de weersvoorspellingen waren niet best. Het verlossende woord kwam op 26 april: we gaan gewoon spelen. Als het
droog is spelen we buiten, maar als het regent wijken we uit
naar de Marktpleinkerk. Het werd dus de Marktpleinkerk. Terwijl het buiten flink waaide en weinig kinderen zich waagden
aan de vrijmarkt bleef het publiek binnen druppelen en zat de
kerk toch nog aardig vol. we hebben een leuk gevarieerd en
feestelijk programma gespeeld dat, te horen aan het applaus,
door het publiek zeer gewaardeerd werd.

Dodenherdenking—4 mei 2016
Traditiegetrouw heeft Excelsior ook dit jaar weer een bijdrage geleverd
aan de Dodenherdenking in Hoofddorp.
Bij het monument bij de rotonde aan het Burgemeester van Stamplein
verzamelden zich steeds meer mensen om de herdenking bij te wonen.
Ook was er veel politie op de been om ordeverstoringen zoals vorig jaar
te voorkomen.
In alle rust hebben wij een aantal stukken gespeeld en na het prachtig
gespeelde taptoesignaal was het om 20 uur twee minuten muisstil.
Daarna brachten we het Wilhelmus ten gehore samen met het koor
Zang en Vriendschap. Terwijl wij nog een paar stukken speelden werden er verschillende kransen gelegd.

50—jarige bruiloft Cor en Nel Kastelein
Op donderdag 23 juni waren Cor en Nel
50 jaar getrouwd. Een mijlpaal die we niet
ongemerkt voorbij wilden laten gaan.
Het Harmonieorkest heeft daarom een verrassingsoptreden voor het jubilerende echtpaar verzorgd om hen geluk te wensen!
Cor en Nel, we wensen jullie nog veel mooie
jaren in goede gezondheid samen!
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Leerlingenorkest
Ook het Leerlingenorkest heeft sinds het Valentijnsoncert niet stil gezeten!
Junior Play-In
Op dinsdag 31 mei was er weer de jaarlijkse Junior-Play
in. Dat is altijd de avond waarop het Leerlingenorkest
haar deuren open zet voor iedereen die een keer wil
meespelen. Zo ook op de Junior-Play in van dit jaar.
Er waren vooral kinderen van de blazersklas aanwezig,
evenals enkele HaFa-leden die voor het eerst in het orkest kwamen spelen. De opkomst was groot en voor iedereen werd een plekje gezocht
tussen de muzikanten van het
orkest zodat, wanneer nodig,
geholpen kon worden.
We speelden 3 stukken te weten: 3D Rock, Painted dessert
en Country Dance. Onder leiding van Peter gingen we deze
muziekstukken oefenen.
Na de repetitie van deze stukken was er eerst een pauze
waarin er koffie, thee of limonade met wat lekkers werd genuttigd. Daarna konden de ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden beluisteren wat we die avond geoefend hadden.
Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te zien hoe de kinderen met veel plezier in het orkest de stukken spelen.
Monique

Optreden Horizon
Op dinsdag 14 juni speelde het Leerlingenorkest in verzorgingshuis Horizon in Hoofddorp.
Het optreden begon ietsje later doordat een van de leden per ongeluk op de verkeerde locatie stond te wachten,
maar toen ook hij gearriveerd was, kon het optreden beginnen.
Voor enkele tientallen bewoners speelde het Leerlingenorkest een
afwisselend programma.
De mensen hebben weer genoten en het orkest kreeg veel leuke
reacties aan het einde van het optreden.
Helma
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Afscheid Peter Duijnmayer
Na 23 jaar op de bok te hebben gestaan als dirigent
van het Leerlingenorkest, heeft Peter Duijnmayer aan
het einde van het seizoen 2015-2016 afscheid genomen.
Op dinsdag 5 juli hebben we als leerlingenorkest afscheid genomen van Peter. Van 19.00 tot 20.00 dirigeerde hij nog éénmaal “zijn” orkest en om 20.00 uur
hebben we een aantal tafels aan elkaar geschoven en
gezellig onder het genot van een hapje en een drankje een A-B-C aan Peter voorgedragen en hem een
bosje bloemen en een flesje wijn overhandigd.
Daarna hebben diegene die er 10 juli niet bij konden
zijn afscheid genomen van Peter. Het was een gezellige afsluiting.

Peter, dank je wel voor al die jaren als dirigent
van ons Leerlingenorkest!

Pagina 5

HARMONIEUWS #38

Seizoensafsluiting en afscheid Peter Duijnmayer
Zondag 10 juli hadden we de jaarlijkse afsluitende play-in en bbq. Vanaf 14.00 uur hebben we onze tanden in een
aantal muziekstukken gezet: Country Dance, Livin’ La Vida Loca, All about that bass en op verzoek van Peter Duijnmayer, het prachtige stuk Free World Fantasy.
Peter heeft dit stuk als laatste gedirigeerd, waarna we afscheid van hem hebben genomen als dirigent.
Na een korte speech van André en Mariëtte, werden hem de cadeau’s namens de vereniging overhandigd. Op de
melodie van Pipi Lankous werd Peter ook nog toegezongen.
Aansluitend vond de bbq plaats. Zoals altijd was het
erg gezellig, smaakte het vlees heerlijk en dankzij
Geja en Thijs kon iedereen ook genieten van een
heerlijk drankje. Kortom een geslaagde afsluiting
van het seizoen.
André en Helma

Pagina 6

HARMONIEUWS #38

Blazersklasnieuws
Dit voorjaar heeft de Blazersklas deelgenomen aan een van de projecten van “Meer muziek in de klas”.
In dit project ging het televisieprogramma de BZT-show op zoek naar klassen die bezig zijn met muziek en zouden
willen meedoen aan een concert voor koningin Maxima.
Natuurlijk werden de kinderen van de Blazersklas direct enthousiast en hebben, onder leiding van onze vrijwilligers,
juf Gemma (school) en Rene Anker (Pier-K), het hele voorjaar druk geoefend om een perfect optreden in elkaar te
zetten. In april is in de opnamestudio’s van Pier-K een mooie opname gemaakt en ingestuurd naar de jury.
Er zijn ruim 300 inzendingen gedaan en de kinderen waren daarom door het dolle heen, toen ze een uitnodiging
ontvingen voor een echte auditie in de studio.
Op donderdag 16 juni gingen de groepen 6/7
van de Albert Schweitzerschool naar Hilversum voor deze auditie van de BZT-show. Ze
werden uitgezwaaid door de rest van de
school.
In Hilversum aangekomen konden ze hun
prestaties tonen: eerst alleen een combo van 5
muzikanten en daarna gecombineerd met
zang en dans. Beide keren werd "Mag ik dan
bij jou?" uitgevoerd en de kinderen speelden
en zongen dat "hun leven er vanaf hing". De
jury was lovend over de geleverde prestatie en
de aankleding van het geheel (het werk van juf
Gemma). Robbie werd speciaal genoemd om
zijn hoornspel. De auditie werd gepresenteerd
door Jetske van der Elsen.
Het was een hele belevenis, maar helaas
kreeg de school eind juni het bericht dat ze
niet door zijn naar de volgende ronde met nog
maar 30 geselecteerde scholen.
Slotconcert op school
Op 7 juli gaf de blazersklas haar slotconcert voor de ouders en de andere leerlingen
van de school. Het is toch altijd weer een belevenis om daar te horen wat de vrijwilligers in 2 jaar met deze kinderen hebben bereikt. Er zat echt een orkest te musiceren
onder leiding van René Anker. Ook de ouders hadden grote waardering hiervoor.
Aan het eind werden de vrijwilligers nog in het zonnetje gezet met een witte roos en
een geschenkje.
Alle inspanningen lijken hun vruchten af te werpen, want we hebben maar liefst 7
aanmeldingen van leerlingen die graag nog meer muzieklessen willen volgen!
Wellicht zien we deze leerlingen snel in het orkest van onze vereniging terug!
Ineke
Bedankt!
Graag bedanken we allen die betrokken zijn bij
de Blazersklas voor alweer een jaar belangenloze enthousiaste inzet.
Elke donderdagmiddag staan Ger, Ineke, Marjon, Willem, Kamila en Johan klaar om de leerlingen de beginselen van het muziekmaken bij
te brengen. Samen met de nooit aflatende
steun van juf Gemma (school) en onder leiding
van Rene Anker (Pier-K) weten ze elk schooljaar weer een aantal leerlingen enthousiast te
krijgen. Daarom een groot woord van DANK
voor jullie allen!
Bestuur
Muziekvereniging Excelsior
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Terugblik Ledenvergaderingen
ALV—30 maart 2016
Eind maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin teruggekeken werd op het jaar 2015 en
alvast vooruit gekeken werd naar 2016.
Naast de gebruikelijke agendapunten (bespreken notulen, activiteitenoverzichten, terugkoppeling uit commissies en
de financiële toestand van de vereniging) was er dit jaar speciale aandacht voor de toekomst van de vereniging.
Een door het bestuur opgesteld voorstel voor de vorming van een “jeugdorkest” en een apart “evenementenorkest”
haalde het niet en de vergadering besloot om een denktank te formeren om andere mogelijke toekomstscenario’s te
onderzoeken, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
In dezelfde vergadering is een nieuw bestuur gekozen voor de Stichting Vrienden van Excelsior. Monique Landstra is voorzitter, Uwe Peijnenburg is secretaris en Johan van Krogten is penningmeester van de Stichting. Samen gaan zij
de komende tijd aan de slag om fondsen aan te schrijven of andere inkomsten
te genereren ten behoeve van het ondersteunen van onze vereniging. We gaan
van ze horen!
Een ander besproken onderwerp is het wel of niet deelnemen aan een concours
door het Harmonieorkest. De vergadering heeft besloten dat concoursdeelname om degradatie naar een lagere divisie te voorkomen, niet wenselijk is. We focussen de komende jaren op het geven van mooie concerten en schrijven
pas weer in voor een concours als daar meer draagvlak voor bestaat.
Aan het einde van de ledenvergadering is Stephan Lachner afgetreden als voorzitter. Hij heeft zich zo’n 14 jaar ingezet in het bestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. We zijn hem erg dankbaar voor alle roerige tijden waar hij
de vereniging doorheen geloodst heeft en bedanken hem voor zijn inzet in al die jaren. Hopelijk zien we hem op termijn nog weer eens terug in het bestuur.
BLV—22 juni 2016
Op 22 juni kreeg de ledenvergadering een vervolg in een Buitengewone Ledenvergadering, waarin een kledingcommissie met voorstellen voor nieuwe jassen kwam en waarin de denktank haar toekomstplannen voor de vereniging
aan de leden presenteerde.
De vergadering heeft ingestemd met het aanschaffen van nieuwe jassen voor de vereniging. Komend najaar worden
de jassen aangemeten en besteld, zodat we weer netjes voor de dag kunnen komen!
De essentie van het toekomstplan opgesteld door de denktank, is het instellen van 1 verenigingsavond op de donderdag, waardoor de vereniging meer één geheel wordt en leerlingen makkelijker begeleid kunnen worden en sneller
kunnen doorstromen.
De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met dit voorstel en dit betekent dat met ingang van het nieuwe
seizoen nieuwe repetitietijden worden ingesteld (zie pag.1 van deze Harmonieuws).
Andere aspecten vanuit het voorstel van de denktank (ledenwerving, opleiding, e.d.) worden in het komende najaar
uitgewerkt door leden van de denktank, de dirigent, het bestuur, leden uit commissies en andere geïnteresseerde en
betrokken leden. We houden u op de hoogte!
Mariette Zijderveld
secretaris

!!! Oproep !!!
Op 28 april 2018 bestaat onze vereniging alweer 90 jaar! Dat laten
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het klinkt natuurlijk nog
heel ver weg, maar voor het organiseren van een feestelijk jaar met
leuke activiteiten en optredens, moet je op tijd beginnen.
Natuurlijk doen bestuur, dirigent, harmoniecommissie en PRcommissie al veel voor-werk, maar om echt een succes te maken
van dat feestelijke jaar, zijn we op zoek naar mensen die het leuk
vinden om mee te helpen en mee te denken in / over de voorbereidingen.
In september of oktober plannen we een eerste oriënterende bijeenkomst. Wil je daar graag voor uitgenodigde worden? Meld je dan
even aan via: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
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Deelnemen spaarplan
Sinds september 2015 bestaat er voor onze leden de mogelijkheid om mee te
doen aan een spaarplan.
We sparen voor leuke activiteiten die we met en voor elkaar willen organiseren,
want behalve het samen muziek maken is het namelijk ook heel gezellig om af
en toe samen eens iets anders te doen.
Door maandelijks gelijktijdig met je contributie te sparen, hoeven we niet voor
elke activiteit een eigen bijdrage te vragen, want daarvoor kun je je
“spaarpotje” aanspreken!
Het spaarplan is heel flexibel, want je kunt per activiteit bepalen of je wel of
geen gebruik maakt van het spaartegoed. Kun je een keer niet meedoen aan
een activiteit, dan blijft je gespaarde bedrag dus gewoon staan.
Dit betekent voor de penningmeester best een flink boekhoudklusje, maar dat
doen we uiteraard graag.
De inleg is 10 euro per maand, die gelijktijdig met je contributie wordt geïnd.
Spaar je nog niet mee en wil je dat wel gaan doen, meld je dan alsnog aan
voor het spaarplan. Op de eerste repetities na de zomervakantie zijn aanmeldingsformulieren aanwezig.
Zeker met het oog op het jubileumseizoen dat er over 1,5 jaar aan zit te komen, is het wellicht een goed idee om
toch alvast mee te gaan sparen!
Overigens geldt voor iedereen: Als je een leuk idee hebt voor een activiteit, waarbij het spaargeld mogelijk kan worden ingezet, meld het dan bij het bestuur, dan kunnen we je voorstel meenemen in de organisatie van de activiteit.

Muzikale medewerking

Duo concert 12 november

Dit voorjaar zijn we benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan een muzikale activiteit bij Stichting de Aanloop in Hoofddorp.
Deze stichting, die geheel draait op vrijwilligers, organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Wekelijks maken ca. 250 mensen gebruik
van alle activiteiten die worden aangeboden.

Op zondag 12 november geven we een duo concert met
muziekvereniging G.A.Heinze uit Muiderberg.
Deze samenwerking is ontstaan door de warme banden
die onze dirigente Elivera van Sloten onderhoudt met
deze vereniging. Het is de vereniging waar zij als jong
meisje ooit begon met fluit spelen en waar haar liefde
voor de (harmonie)muziek is ontstaan.

De Stichting organiseert 1x per twee weken een muzikale avond. Tijdens die avonden bespelen de deelnemers,
met behulp van het JOSTIBAND-notatiesysteem, verschillende instrumenten. Voor de deelnemers zou het
heel erg leuk zijn als er ook een keer andere, “echte”
muzikanten meedoen. Wat zij spelen is simpel, Vader
Jacob en ‘k Zag twee beren, maar kost de deelnemers
toch veel inspanning.

Het concert wordt gehouden in de Marktpleinkerk in
Hoofddorp en begint om 20.00 uur.
Meer informatie over het concert en over de kaartverkoop volgt in september.

We vinden het een prachtig initiatief en hebben daarom
toegezegd onze leden op te roepen om eenmalig een
keer hier aan mee te werken.
Wil jij hier aan meewerken en heb je tijd op vrijdag-

avond 8 april van 19-21 uur?
Meld je dan aan via:
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
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Opbrengst Anjercollecte

Korte berichten

Op donderdag 2 juni hebben we gecollecteerd voor
het Anjerfonds. Dit jaar is er voor het eerst voor gekozen om op één avond te collecteren in plaats van
op 3 avonden. Slechts 12 leden hebben meegelopen
en daardoor valt de opbrengst erg tegen.

Volg ons op Twitter of
Facebook:

Met een opbrengst van slechts € 480,77 hebben we
bijna € 200 minder opgehaald dan in eerdere jaren.
Omdat wij als vereniging graag een beroep willen blijven doen op gelden uit het
Anjerfonds, moet de bijdrage volgend jaar écht omhoog. Hierbij dus de dringende oproep om alvast de week van 14-20 mei 2017 in uw agenda te zetten.

Beëindigen lidmaatschap:

Contributie 2016-2017

Personalia

www.twitter.com/muziekexcelsior
www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp

Op de Algemene ledenvergadering is de contributie voor komend seizoen als
volgt vastgesteld:
a.
b.
c.

Leden t/m 15 jaar, die tevens muzieklessen volgen bij Pier-K
€
60,00
HaFa-leden van 16 jaar of ouder, niet spelend in een orkest
€
90,00
Leden Instapgroep (én niet behorend tot a.)
€ 145,00

Welkom oud-blazersklasleerlingen
Na 2 jaar lang het blazersklasprogramma gevolgd te hebben, zijn 7 kinderen zo
enthousiast geworden over het muziek maken, dat ze graag nog een jaartje door
willen gaan met muzieklessen. Dit zijn:
Eefje op dwarsfluit,
Lars op saxofoon,
Michelle op klarinet,
Demi en Kristen op trompet
Nefeli en Alex op bariton.
We vinden het superleuk dat jullie doorgaan en wensen jullie
veel muziekplezier!

We hopen natuurlijk dat je nog lang lid
blijft, maar mocht je toch besluiten om op
te zeggen dan kan dat per 1 september of
per 1 januari.
Opzeggingen ontvangen we graag schriftelijk of per email op het adres van het
secretariaat.
Opzeggingen per 1-9-2016:
Harmonie:
Saskia, Pieter, Barbara,
Leerlingenorkest:
Edith, Dainey, Louette, Twan, Sebastiaan,
Marjo, Thea
HaFa-leden:
Will, Lanxiang, Yuri
Aanmeldingen:
x

Kopij volgende nieuwsbrief

Graag inleveren bij het secretariaat via
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
De sluitingsdatum voor volgende
HARMONIEuws is op 1 oktober 2016.

Foto’s en filmpjes.

De PR-commissie kan altijd leuke foto’s
en filmpjes van optredens van het orkest
gebruiken.
Heeft u nog digitale foto’s en of filmpjes
kunt u ze mailen naar
pr@excelsior-hoofddorp.nl

Agenda komende periode
Datum

Activiteit

Waar

Bijzonderheden

25-aug-16

eerste repetitie donderdag

Boerderij

avond

30-aug-16

eerste repetitie dinsdag

Boerderij

avond

3-sep-16

Polderparade

Cultuurgebouw

middag/avond

11-sep-16

Koffieconcert

Joannes de Doper kerk

ochtend

7-okt-16

Muziekavond in De Aanloop

De Aanloop

avond

23-okt-16

Gezamenlijke repetitie met Muiderberg

Marktpleinkerk Hoofddorp

middag

12-nov-16

Duo-concert met Muiderberg

Marktpleinkerk Hoofddorp

middag-avond

5-dec-16

Inhalen Sinterklaas

A.S.school

ochtend

kerstsamenspel met blazersklas

A.S.school

avond

26-dec-16

Kerstdienst

Joannes de Doper kerk

ochtend

3 of 5 jan

nieuwjaarsinstuif

Boerderij

ntb

1-mrt-17

ALV

Boerderij

avond

9-apr-17

Voorjaarsconcert

De Meerse

hele dag

n.t.b.

