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Bij het verschijnen van deze digitale Notenkraker denk je onwillekeurig terug aan 

dezelfde periode een jaar geleden. Toen werd mij op de  valreep gevraagd om een      

passend stuk in elkaar te draaien om voor leden en donateurs op een toepasselijke  

manier het “Gilde-jaar” af te sluiten. Vorig jaar ging dat voor mij wat gemakkelijker,   

omdat wij toen een jaaruitvoering hadden waar je best een aardig stuk over kan    

schrijven. Ondanks  dat zijn er nu toch best een aantal zaken die we de revue willen 

laten passeren. 

Lieve muziekvrienden, 

 
1989 is onze vereniging opgericht en voor wie kan tellen weet dan 
dat we in 2014 vijfentwintig jaar bestaan. Dit gaan we vieren.       
Het jubileum concert is 22  maart (uiteraard in het Bertrand Russell 
College) en dat houden we in Russische sferen, en dat dit een 
geweldig thema is zal u die avond meemaken. Veelzijdig repertoire, 
uiteraard een aantal Russische nummers maar de rest van het 
repertoire met een link naar......... zo is de muziek afwisselend zeer 
modern, klassiek en met alles wat daartussen zit en in ieder geval 
bekend ! 
Een paar van deze nummers zijn gearrangeerd door onze eigen 

leden en ik ben heel trots op het feit dat wij leden hebben die dit kunnen (en hoe !) 
Ons gastoptreden is een Rus en wel van het hoogste niveau. 
Verder zal wil ik niets verklappen, laat u verrassen de 22e. 
 
Op dit ogenblik is onze jeugd voor het kerstconcert in de Oud Katholieke kerk van 
Krommenie aan het studeren en dat is maar een van de vele activiteiten die onze     
vereniging dit jaar heeft ondernomen zo heeft het ensemble een concours gespeeld 
in  Dieren en is van de test divisie naar de 3e  divisie gepromoveerd, we gaan volgend 
jaar met de herfstvakantie weer naar Calella en hebben we afgelopen Pinksteren in 
Oostenrijk met het wereldfestival meegedaan. 
 
Ik verheug mij op de kerstvakantie met mijn familie en wat vrije tijd en wens u vanuit 
deze stoel een gezond en muzikaal 2014. 
 
Corrie Baltjes 
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Het jubileumjaar                                                                                     

Alle orkesten zijn al enige maanden bezig zijn om de nummers voor onze 

jubileumuitvoering in te studeren. Ik heb begrepen dat hier nogal wat 

moeilijke stukken bijzitten en qua niveau wordt de lat door Corrie steeds 

wat hoger gelegd, maar ik weet zeker dat dit gaat lukken. 

Om een jubileumjaar en een jubileumuitvoering goed uit te laten komen is 

natuurlijk wat meer nodig dan alleen een aantal goede muziekstukken.     

Om ons van de nodige financiële armslag te voorzien hebben we een   

aantal fondsen aangeschreven. Ook hier speelt de crisis waarschijnlijk een 

rol want helaas hebben wij, met uitzondering van één fonds, van allen een 

afwijzing gekregen. Van het overgebleven fonds, het “Honig-LaanFonds”  

werd na zes maanden (nog) niets vernomen. Men blijkt kennelijk niet over 

de nodige beleefdheid te beschikken om op onze aanvraag en diverse 

mailtjes een antwoord te geven.                                                             

Hierdoor zijn een aantal leuke initiatieven die door het bestuur ontwikkeld 

zijn niet te verwezenlijken. Ondanks dat gaan we er met al onze inzet voor 

zorgen dat we het jubileumjaar en met name de jubileumuitvoering niet 

snel zullen vergeten. 

Door onze orkesten Corona, Con Amore en Ensemble Varia werden in 

de Zaanse (en een enkele Amsterdams) bejaarden– en 

verzorgingscentra vele concerten gegeven. Hier werd ondermeer in het 

Erasmushuis, de Acht Staten, de Lishof, Torenerf, Rosariumhorst, 

Westerwatering, Pennemes en Willem Dreeshuis opgetreden. Het 

Jeugdorkest Varia hield in het voorjaar het traditionele jeugdweekend. 

Tijdens dit weekend werd niet alleen aan muziek gedacht. Ondanks dat 

werd zondagmiddag door dit orkest en enkele solisten een uitstekend 

stuk werk uitgevoerd. Het verslag van het eveneens traditionele 

kerstconcert van Jeugdorkest Varia vindt u verderop in deze nieuwsbrief.   

Con Amore in de Rosariumhorst te Krommenie 



  

Corona in de Rosariumhorst  te Krommenie 



  

Innsbruck 2013                                             

Voor de 11
e
 keer werd in het                           

Hemelvaartweekend het internationale           

accordeonfestival in Innsbruck georganiseerd. 

Onder de 240 orkesten die zich hadden           

ingeschreven ons eigen Ensemble Varia.     

Twee dagen lang met 7000  accordeonisten in 

en rond het Kongresshaus. Vanuit Nederland 

waren er negen orkesten aanwezig.                                                              

Ons Ensemble Varia scoorde in hun klasse 21 

punten met de klassering “Zeer Goed”.         

Gaan jullie in 2016 weer? En gaan we dan voor 

“Ausgezeichnet”? 

Play-in Concertina’s                                                    

6 januari was de Play-in in de Meent in Amstelveen 

georganiseerd door de Concertina’s . Door circa      

zeventig accordeonisten, waaronder een aantal van 

Het Gilde, waren een vijftal muziekstukken 

ingestudeerd die tijdens de play-in tot één geheel 

werden gesmeed. Tijdens een studie-, herhaling– en 

generale repetitie was men tot het niveau gekomen om 

als     laatste het publiek te laten horen wat er in één 

dag was bewerkstelligd. Een zeer geslaagde dag.                   

Op 25 januari 2014 doen leden van Het Gilde weer 

mee aan deze play-in bij de Concertina’s  

Play-in NJAO te Castricum                                                 

Op 14 september werd in de Maranathakerk in Castricum in 

het kader van het NJAO-weekend de play-in gehouden. Ook 

hier liet Het Gilde niet verstek gaan. Hiervoor waren stukken 

uit “De drie bagatellen” ingestudeerd die de rest van de dag 

o.l.v. Marc Belder, de scheidende oprichter en dirigent van 

het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest gerepeteerd       

werden. ‘s-Avonds om 20.00 was het tijd om de gerepeteerde 

stukken aan het publiek te laten horen. Verder werd het 

avondprogramma gevuld door het NJAO en enkele solisten. 

Op de foto van het NJAO is helemaal rechts ons lid Jaques 

Noom te zien, die zich op deze CD-hoes naar mijn smaak 

een beetje laat wegdrukken door al die accordeons (geintje). 

Play-in Theothorne te Dieren 

Op 8 december werd deze play-in o.l.v. Stefan Hippe         

gehouden. Hippe is één van de bekendste componisten voor 

accordeon in diverse bezettingen en is tevens docent aan het 

conservatorium in Neurenberg. Leden van het ensemble   

kennen hem als jurylid in Innsbruck. Aanwezig waren naast 

het ensemble een flink aantal leden van Corona. De play-in 

werd voorafgegaan door een concours waar ons ensemble 

aan meedeed. Ze scoorden goed en dat betekende een     

welverdiende overgang van de “testdivisie” naar de “derde 

divisie”. Verder was het weer repeteren van vooraf 

ingestudeerde stukken en de uitvoering aan het einde van de 

dag. 



  

Bij alle leuke en geslaagde zaken binnen Het Gilde zijn er natuurlijk ook minder    

leuke. Er waren voor een aantal leden ziekenhuisopnames, voor ernstige maar ook 

minder ernstige zaken. Voor ons lid Hille Riem was dit wel een heel slecht jaar.    

Hille heeft de ziekte van Wegener. Dit is een auto-imuunziekte. Deze ziekte gaat  

gepaard met de nodige ups en downs. De aandoeningen zijn ernstig. Hille probeert 

voor zo goed mogelijk het wel en wee van het Gilde te volgen, maar hier speelt de   

afstand tussen Sneek en Krommenie  natuurlijk ook een rol.  

Probeer Hille op de hoogte te houden van hoe het hier gaat. Van onze kant kunnen 

wij Hille alleen maar alle steun en kracht toewensen om deze afschuwelijke ziekte 

proberen te overwinnen. 

Nieuwe website 

Dank zij het initiatief van onze leden Rianne en Enya Nieland hebben 

wij de beschikking gekregen over een professionele website. Enya 

heeft de website ontworpen en Rianne  heeft hem “gebouwd” zoals 

dat in computertermen heet. Deze site ziet er werkelijk “gelikt “ uit. Er 

zijn ondermeer verwijzingen naar video’s , de fotowebsite, de agenda  

en de nieuwsbrieven. Onderhoud en vraagbaak zijn (uiteraard) 

Rianne en Enya. 

Voor zover jullie niet al ingelogd hebben : 

www.hetgildekrommenie.nl  

Fotoboek 

Verder heb ik nog een verzoek aan de leden. Vorig jaar is uit het      

archief van Het Gilde aan de Kruisstraat de fotomap verdwenen        

(dit gebeurde in 2009 ook al!). Hierin staan de foto’s van het eerste uur 

van Het Gilde. Natuurlijk zou het mooi zijn als degene die deze map 

geleend heeft hem weer ongemerkt in de kast terugzet.                     

Het is met name voor het jubileumjaar natuurlijk heel leuk als wij tijdens 

de uitvoering via de beamer foto’s van de beginjaren van Het Gilde 

kunnen laten zien. Gelukkig heeft Jopie de Boer (een vooruitziende 

blik?) enige jaren geleden een gedeelte van deze foto’s ingescand. 

Hier hebben we dus de beschikking over, maar als er leden zijn die 

mogelijk uit de beginperiode van Het Gilde nog foto’s hebben dan    

zouden jullie me blij maken als ik die (liefst digitaal) mag ontvangen. 

Foto’s krijgen jullie (uiteraard) nadat ze door mij ingescand zijn, retour.  

Calella 2014 

Ook is dit jaar weer het initiatief ontstaan om weer mee te gaan doen aan 

het muziekfestival in oktober 2014 in Calella. Zowel in 2007 als in 2011 werd 

door Het Gilde meegedaan en ik kan niet anders zeggen dan dat dit een 

groot succes was, zowel muzikaal als recreatief, want uiteindelijk is het ook 

een vakantieweek in een uitzonderlijk gezellig Spaans stadje.  

Voor het komende festival is de organisatie en muzikale leiding in handen 

van Frank Binsbergen. Het is de bedoeling om met een repertoire te komen 

dat internationaal aanspreekt. Frank kijkt op de foto nog heel ontspannen, 

maar dat zullen wij in de loop van 2014 zien veranderen, want er zal een 

hoop te organiseren en te oefenen zijn, maar jullie horen spoedig meer. 



Laatste repetitieavond Corona 

20 december was de laatste repetitie-

avond van Corona.  Omdat het 

initiatief van Ellie en Frans  Teuthof 

vorig jaar goed aangeslagen was 

werd het dit jaar ook weer 

georganiseerd.    Corona speelde de 

Kerstnummers vocaal ondersteund 

door de    “Gouden Keeltjes” van Con-

Amore.  

De opkomst was goed, mogelijk door 

de meer dan voortreffelijke catering 

van Frans & Ellie.  

Kerstconcert Varia                      

13 december betekende voor ons 

Jeugdorkest Varia het bijna         

traditionele kerstconcert in het    

kleine, en overvolle schilderachtige            

Oud-Katholieke kerkje aan de  

Noorderhoofdstraat in Krommenie. 

Er werd prima gemusiceerd.       

Alle nummers kwamen er goed uit, 

zeker Music, weliswaar geen   

kerstnummer maar al jaren het   

favoriete nummer van dit orkest. 

Bijzonder was dat een aantal    

nummers door de jeugdleden  

Enya, Loena en Jacques waren 

gearrangeerd.                              

Een aantal nummers werden 

gezongen door Sandra Bakker. Varia Jeugdorkest 

Goede poster Jop –strak ontwerp 



Omdat de meeste tijdschriften en nieuwsbrieven tegenwoordig zo vlak voor de kerst besluiten met een recept voor 

de feestdagen, kan ik natuurlijk niet achter blijven. Om e.e.a. een beetje aanschouwelijk te maken volgt hier het  

relaas van mijn zwager die u precies vertelt hoe je het gerecht “canard ivre” kan bereiden.   

Recept  “Canard Ivre” 

Koop een eend van ongeveer 5 kg voor zes personen, twee grote flessen Schotse whiskey, spekreepjes en een fles 

olijfolie. De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout;  de oven voorverwarmen op 180 graden 

en een longdrinkglas voor de helft vullen met whiskey. De whiskey opdrinken tijdens het voorverwarmen van de 

oven. Daarna de eend op een muur-/vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whiskey inschenken.                

Het tweede glas whiskeyopdrinken en de eend in de oven zetten. Na twintig minuten de oven op 200 graden zetten 

en twee glaven vubben met whiskey. De glaven opdlinken en scherven van et eelste eglav oplaapen.                   

Nog en nalff glav insjenke en opdlinke. Na en nalff uul de hoven opedoen omdeend te sjekkn.  Blantwondezalff in 

de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen. Denove nen sgiop geve. Twee glave whiskiisjenke 

en tmiddeste glaf leegdwinke. Denove opedoen naadattet  eesrte gklaf leegis en de sjotel vastpakke.                

Blantwondezalff op tbinnekand van de regtehantoen en deend oprape. Deend nogis oprape en metten nantdoek de 

bwantwondesalv vandeheent fege. Ze hande ontvette me visky en de tube mesalv  veeroprape.                      

Tkapotte glazzopvege en deent teurg in dehove doen. Deent oprape hen de ove eers opedoen. De twwwiede flesj 

bisky opedoen en regtopzette. Opstaan van de floe en tochma blijfe zitte. De bles op de gronf neerzette.                    

Uide bles dlinken wande glave opof kabot. Denove afzette, dooge sluiten en amfalle.                                            

Laat de volgende morgen de eend degusteren met citroen en mayonayse. De hele middag en de vroege avond de 

rotzooi van de muren en het plafond verwijderen en de keuken opruimen. De glasscherven en de flessen naar de 

glasbak brengen en op de terugweg paracetamol en maagzout kopen.         

Groeten  Hans (ja, hij heet ook Hans) 

Voor het geval dat u dit recept voor de feestdagen wil gaan bereiden, wil ik met enige nadruk stellen dat dit geheel 

buiten verantwoordelijkheid van de samensteller van deze nieuwsbrief en dus geheel voor eigen risico is.  Verder 

kan ik nog vertellen dat dit één van de eerste culinaire ervaringen van mijn zwager was. Hij is inmiddels geheel 

afgekickt en waagt zich niet meer aan dergelijke explosieve  combinaties. Let wel: hij drinkt nog wel whiskey en hij 

kookt ook, maar hij doet dit niet meer tegelijk.  

Muziek is emotie 

Dit is een zin die Anneke kort nadat zij bij Corrie op les is gekomen te horen kreeg. Ik denk dat de meeste leerlingen 

dit ook te horen krijgen, want als Corrie de zin brult “Wat is muziek?” wordt zelden of nooit een verkeerd antwoord 

gegeven. Dat is je natuurlijk geraden ook. Waarom heb ik die zin ook onthouden? Omdat ik het er volledig mee 

eens ben. Daarom zie ik in de orkesten ook de verschillen. Dit heeft niets met ervaring of klasse te maken. Nee, 

omdat ik veel fotografeer kijk je ook veel naar gezichten, naar uitstraling, ik word tijdens het voorspelen niet afgeleid 

door fouten, want die hoor ik meestal niet, nee ik zie bij spelers, of dit nou keyboard of accordeon is, of ze met “hun 

hart” spelen of puur technisch. De eerste categorie die hebben vaak een wat dromerige blik en de ogen enigszins 

gesloten. Fouten lijken hun niet echt te deren. De tweede categorie, “de techneuten” of “de knoppendrukkers” 

werken zich met een strakke blik door het muziekstuk heen.  Let wel: dit is geen oordeel, want beide categorieën 

kunnen waarschijnlijk even goed spelen. En wat ik zeg kan je als geroutineerde musicus simpel naast je neerleggen 

want ik kan op dit gebied helemaal niets. Nou niets is ook niet waar. Enige jaren geleden heeft Frank Binsbergen 

als docent een poging gewaagd om mij in één les de kernbegrippen van het keyboard bij te brengen. Ik kon met 

één vinger het eerste gedeelte van “Oh when the Saints” spelen ondertussen door Frank met enige krachttermen 

aangevuurd om het in één keer te doen. Na afloop zag ik aan de ogen van Frank dat hij in mij niet de ideale leerling 

zag. Ik zag dat eigenlijk ook niet. Vandaar dat ik liever observeer en luister en dan soms ongevraagd mijn 

commentaar geef. Overigens dreigt Frank mij de laatste tijd tijdens het “Voorspelen” dat wij samen tijdens dit 

gebeuren een keer “Oh when the Saints” gaan spelen.  

Hans 

Rest mij, en Anneke, nog om aan het einde van deze nieuwsbrief (Corrie had gerekend op 2 a4-tjes) alle leden met 

hun gezinsleden, en alle verdere aanhang fijne feestdagen en een fantastisch 2014 te wensen en allemaal tot ziens 

in ons jubileum jaar. 

Hans Reijgwart 




