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 Leden en donateurs van Muziekvereniging “Het Gilde”, 

  

Een nieuwsbrief in digitale vorm is binnen Het Gilde een 

nieuwe verschijning. Het is geenszins de digitale opvolging 

van “De Notenkraker”. Deze uitgave is jarenlang door Henk 

en Jellien Kranenburg met grote inzet op een steeds hoger 

pijl gebracht, wat resulteerde in een goed en mooi leesbaar 

blad. Henk & Jellien vonden het tijd om het stokje over te 

geven. Hier werd helaas niet op gereageerd. 

Het gevolg is dat we op zeer korte termijn gezocht hebben 

naar een mogelijkheid om toch de leden en donateurs te 

informeren. Dit is ook de reden dat het hier om een sterk 

ingekorte uitgave gaat met een verslaglegging die eerder op 

het geheugen dan op feiten is gebaseerd. 

Hans Reijgwart 

 

Van de voorzitter 

 

2012 Al bijna verleden tijd, times fly when you’ re enjoy yourself ! 

Muziek is als een virus, een keer daarmee besmet en het wordt een 

onuitroeibare ziekte. 

Het is 23 jaar geleden dat de volksmuziekschool in Krommenie zijn 

deuren sloot en ik Con Anima ben gestart, dit werd al gauw een 

dagtaak en daaruit voortvloeiend de eerste leerling orkesten KOG, 

Corona en de jeugd als Varia. 

Dat de tijd niet stilstaat zag ik vanaf de kar met de Sinterklaas 

intocht, daar liepen 2 oud leden van het jeugdorkest achter de 

kinderwagen, bijzonder dat je bedenkt dat mijn initiatief voor het 

starten van een muziekschool tot gevolg heeft dat men met elkaar 

trouwt en kinderen krijgt.  

Oktober hadden we onze Western uitvoering waar ik met plezier op terugkijk, in een 

veelzijdig programma met een aantal lastige nummers is er uitstekend gepresteerd en alsnog 

hulde aan onze leden dat zij dit weer hebben geklaard !  

2013 wordt een rustig jaar, wij geven onze uitvoeringen 1 keer in de 1½ jaar dus dit wordt 

maart 2014, voorts is er … april een jeugdweekend met aansluitend een concert, dit keer zal 

het verhaal van Oliver Twist ten gehore gebracht worden, ook wordt er (op veler verzoek) een 

kerstconcert met het jeugdorkest gepland in de Oud Katholieke Kerk deze datum hoort u nog 

in de (digitale) notenkraker voor de grote vakantie. 

Zoals u ziet is onze vertrouwde notenkraker in een nieuwe vorm, geheel aangepast aan deze 

tijd is het digitaal, maar onze donateurs zonder computer zullen wij een papieren uitdraai 

sturen zodat zij op de vertrouwde manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in onze 

vereniging 

Mij rest u een gezond en muzikaal 2013 te wensen en tot ziens op een van onze concerten. 

 

Corrie 
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Country & Western 

 

Hoogtepunt was dit jaar natuurlijk onze “Country & Western” 

uitvoering. 

Dat aan zo’n uitvoering een zeer stevige oefenperiode  

voorafgaat zal een ieder begrijpen.  

Al maandenlang werden door de verschillende orkesten de  

speciaal geselecteerde nummers ingestudeerd. Zoals bij elke 

grote uitvoering werd deze studieperiode afgerond tijdens het 

traditionele studieweekeinde in Schoorl. Dit weekeinde, 30 en 

31 oktober, werd er door de leden keihard gewerkt om een  

niveau te bereiken dat acceptabel is voor een uitvoering met  

publiek.  

Ondanks het feit dat de behuizing in Schoorl in een toeristische 

en relaxte omgeving gelegen is, zorgt Corrie er wel voor dat 

niemand echt een vakantiegevoel krijgt. Natuurlijk is de  

zaterdagavond anders, en kan er wat stoom afgeblazen worden.   

Het weekeinde wordt dan zondagmiddag afgesloten met een 

soort “generale” waarbij ook Guillaume, onze zanger, en  

spreker Rob Schaap aanwezig zijn.  

Ik heb dit nu al verschillende jaren meegemaakt en ik vind het 

opvallend en bijna verbazingwekkend hoe, bijna chaotisch, het 

op de zaterdagmorgen begint en als je dat dan vergelijkt met die 

“generale” op zondagmiddag die vrijwel perfect is, dan vind ik 

het van Corrie en het gehele orkest een bijzondere prestatie. 

 

Dan D-Day, de uitvoering op zaterdag 13 oktober. Die dag zijn 

er al vroeg in de ochtend de nodige vrijwilligers in het Bertrand 

Russel College aanwezig.  

Een schoolaula moet worden omgetoverd in een concertzaal. 

Dus zaal inrichten, decor opbouwen, geluid- en beeldinstallatie 

en licht inregelen, podium indelen, voorraad voor de bar  

aanvullen, tombolatafel opbouwen etc.  

Om 12 uur komen de leden van de verschillende orkesten. Het 

speciaal voor deze uitvoering geformeerde “Gilde-orkest” is  

samengesteld uit leden van het jeugdorkest “Varia”, het  
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keyboardorkest “Con-Amore” en het accordeonorkest 

“Corona”. 

 

De nummers die ten gehore werden gebracht zijn eigenlijk bij 

iedereen wel bekend, maar ze moesten gearrangeerd of wel 

geschikt gemaakt worden om door een orkest als het onze  

gespeeld te kunnen worden.  

Bijzonder is dat drie van deze nummers door ons jeugdlid  

Jacques Noom op een voortreffelijke wijze gearrangeerd zijn.  

Om 20.00 uur zat iedereen klaar. De “dresscode” was 

“country”.   

 

Niet iedereen had hier 

dezelfde invulling aan  

gegeven en dat was ei-

genlijk wel leuk.  

 

 

 

 

 

Het merendeel was toch wel in cowboy/girl-outfit, maar ook 

een Indiaanse en in het publiek enkele “outlaws” waren aan-

wezig. Het tijdvak voor de pauze was voor “Het Gilde”.  

 

 

Ondanks de altijd aanwezige stress 

was de uitvoering  

voortreffelijk. Het liep als een trein 

en het publiek was enthousiast en 

deed goed mee.  

Ook Guillaume had duidelijk groei 

doorgemaakt en zette een rasechte 

entertainer neer. 

 

 

 

Na de pauze was er een optreden 

van een mondharmonica-trio onder 

leiding van Viola Barends. Het was bijna een duo  

geweest, want tijdens het optreden van het Gildeorkest kwam 

ik in de garderobe  een figuur tegen die ik het beste als 

“looser” kan omschrijven. De man was gekleed in gedateerde 

landmacht uniform kleding en liep op grote soldatenlaarzen. 
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Novam 85 jaar 

 

De Novam, oftewel de Nederlandse Organisatie Voor Accor-

deon en Mondharmonica bestaat in 2012 85 jaar. Ter gele-

genheid hiervan werd op 9 december j.l. in de schouwburg 

“Theothorne” in Dieren een orkesten festival gehouden.   

Hij zag er zeker niet uit als onze gemiddelde donateur en 

toen ik aanstalten maakte om de man de deur uit te zetten, 

kwam de conciërge net op tijd op mij af om te vertellen dat 

dit één van de leden van het mondharmonica-trio was. 

Het optreden van het trio was technisch bijzonder goed,  

alleen had ik, persoonlijk, liever wat meer muziek gehoord.  

De uitleg van Viola zal ongetwijfeld heel goed geweest zijn, 

maar was voor mij wat aan de lange en technische kant. 

Hierna kwam de spetterende finale gevolgd door de  

bloemenronde en het uitreiken van de hoofdprijzen van de 

tombola. 

Rond 22.30 startte ons huistrio en later kwartet met Corrie, 

Frank, Michel en Sabine en rond 24.00 uur werd afgesloten. 

Zowel voor publiek als leden was het een zeer geslaagde 

avond. 

 

En nu, het loopt inmiddels naar eind december, is men in de 

verschillende orkesten al weer aan het brainstormen voor de 

uitvoering in maart 2014. 

2014 is het jaar waarin het 25-jarig jubileum van  

“Het Gilde” gevierd zal worden. Er is binnen de vereniging 

gekozen voor een avond in het teken van de Russische  

muziek en muziek die betrekking heeft op Rusland.  

Kortom, het belooft weer een heel speciale avond te  

worden.  Verder zijn er de voorbereidingen voor het  

jeugdweekeinde op 20 en 21 april. 
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Vanuit “Het Gilde” ging het ensemble “Varia” met een 

aantal leden van “Corona” op zondagochtend in alle 

vroegte richting Dieren. Varia speelde tijdens het concours 

dat aan dit festival verbonden was “Zita” van  

Astor Piazzolla en het overbekende en La Storia van  

Jacob de Haan. Na afloop was bij de jurering van deze 

nummers uitsluitend positieve kritiek te horen. 

Verder waren er de nodige workshops , gastoptredens en 

oefenperiodes.  Speciaal ter gelegenheid van dit 85-jarig 

bestaan had de componist Thijs Dercksen het nummer 

“Anniversary” geschreven. Het was de bedoeling dat dit 

nummer, waarvan de partijen al voor die tijd individueel 

ingestudeerd waren, nu door alle aanwezige muzikanten 

uitgevoerd zou worden. Dit moeilijke muziekstuk dat  

kennelijk door de fervente accordeonliefhebber hoog  

gewaardeerd werd is na de nodige oefensessies met succes 

uitgevoerd.  

Na een goed verzorgd diner ging men huiswaarts 

Al met al een zeer leerzame en goed georganiseerde dag. 

Kerstconcert Corona  

 

Op 13 december werd in  

“De Kaaik” in Assendelft tijdens de 

traditionele kerstmarkt door Corona 

het kerstrepertoire ten gehore  

gebracht. De markt bleek een  

mini-marktje en de aanloop was  

gering. Dit lag zeker niet aan de  

organisatoren of aan Corona, maar 

wel aan de finale van  “The Voice of 

Holland”. 
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Daar kon zelfs Corona niet tegen op. Om te beginnen een 

compliment voor de outfit van de Coronianen. Met name 

de dames, die mij toch wat eerder opvallen, zagen er  

fantastisch uit. Ondanks het weinige maar wel  

enthousiaste publiek zag Corrie toch kans om Corona twee 

maal het complete kerstrepertoire te laten spelen. Het viel 

mij op dat na de pauze het spel aan de linkerzijde wat  

frivoler werd. Of dit door een aantal glaasjes gluhwein 

kwam? 

Door het geringe publiek zag Frank kans om wat met zijn 

verzwaarde rechtervoet te improviseren. 

Als leek maar wel als enigszins gevorderde toeschouwer 

vond ik het een geslaagd en feestelijk optreden. 

De laatste repetitie Corona in 2012 

 

Vorig jaar kwam bij een aantal leden van Corona, met  

name Elly Teuthof, het idee op om bij de laatste repetitie 

van het jaar de leden van Con-Amore uit te nodigen om er 

een gezellige avond van te maken. Er werd toen door  

Corona de nodige stukken uit het kerstrepertoire  

uitgevoerd die door de aanwezige leden van Con-Amore 

met hun zoetgevooisde stemmetjes vocaal werden  

ondersteund. Daarna werd er gezellig geborreld aangevuld 

met een uitstekende catering (wraps!!) gemaakt door 

Frans en Elly Teuthof. Dit geheel viel zo in de smaak dat 

het dit jaar wel herhaald moest worden. De opkomst was 

goed. Iedereen deed echt zijn best om mee te zingen, be-

halve de fotograaf die ontheffing had. Je kan op artistiek 

niveau natuurlijk maar één ding tegelijk. Na de repetitie 
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Tot slot 

 

Zoals ik in het voorwoord al schreef is dit slechts een 

“nooduitgave”. Zoals de kenner misschien zal zien is deze 

nieuwsbrief in zeer korte tijd geschreven en in elkaar  

gezet. Of hier nog een vervolg aangegeven wordt zal nog 

besproken moeten worden, waarbij vorm en inhoud ook 

een rol spelen. 

In ieder geval heb ik van hieruit de unieke mogelijkheid 

om u allen een geweldig, vooral gezond en natuurlijk ook 

muzikaal 2013 toe te wensen. 

 

Hans Reijgwart 

Frans & Ellie hadden zich op culinair niveau volledig over-

troffen. Qua hoeveelheid zou ik bijna zeggen dat wij vol-

gend jaar op deze dag de avondmaaltijd thuis maar over 

moeten slaan . Geweldig, onze complimenten. 

 


