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Jubileumactiviteiten
100 jaar Bicycle
Showband Crescendo
Het gehele jaar door zullen er activiteiten plaatsvinden op dit unieke
jubileum van Crescendo te vieren.
Een speciale 100 jaar commissie
is al twee jaar bezig om vorm aan
alle festiviteiten te geven. Om een
jubileumbudget te krijgen zijn er
de afgelopen jaren tulpen- en tulpenbollen acties gehouden. Ook is
er een 99-jarig bestaan van Crescendo-fietstocht georganiseerd.
Verder gaan de leden van het korps
nog sponsorpakketten aan bedrijven en organisaties aanbieden
waardoor dit bedrijf en of personen
voor een gereduceerde prijs aan de
activiteiten kunnen deelnemen.

Aftrap jubileumjaar
met de presentatie
van een nieuw logo

De historie

Crescendo zit bij vele in het DNA
Op zoek naar een gesprekspartner over Crescendo door de jaren heen,
ligt het voor de hand dat je uitkomt bij Fokko Tolsma, die zich als geen
ander heeft verdiept in het ontstaan en de 100-jarige ontwikkeling van
wat als een dorpsfanfare begon, maar uitgroeide tot een Wereldshowband van formaat. Net als bij veel families uit Opende lijkt ook bij de
Tolsma’s en hun voorouders niet alleen muziek, maar ook Crescendo
in hun DNA te zitten. Tijdens een gesprek met Fokko, maakt hij meteen duidelijk dat het succesverhaal van Crescendo niet aan één of aan
enkele personen is toe te schrijven. Het is in zijn overtuiging vooral de
gezamenlijke inzet van alle leden en vrijwilligers door de jaren heen
geweest, waardoor Crescendo staat waar het nu op 100-jarige leeftijd
mag staan. Zonder wie dan ook tekort te doen zijn er uiteraard altijd
personen wiens inbreng en inzet van opvallend grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Crescendo.

spelen van de psalmen. Het spelen
tijdens de kerkdiensten ging tot en
met de oorlog door. Gelukkig respecteerden de Duitsers het feit dat
de instrumenten een belangrijke
functie hadden. In de oorlog werden
namelijk ook wel muziekinstrumenten door hen ingenomen om van het
materiaal kogels te laten maken.
Naast de religieuze invulling, bracht
het samen muziek maken ook toen
al voor ontspanning voor de muzikanten. Dat laatste is nog altijd het
geval.”

1922
De eerste naam welke Fokko noemt
is die van Jeen Baron. “Jeen Baron
was een broer van mijn opa. Hij was
muzikaal aangelegd en speelde tijdens zijn dienstplicht als legermuzikant, wat hem muzikaal heeft ge-

Jaren ‘50
Na de oorlog brak er voor Nederland
en daarmee ook voor Crescendo een
moeilijke tijd aan. Crescendo was
toen nog een zogenaamd ‘zittend’
korps en van een gemiddeld niveau.
Crescendo had in die tijd nauwelijks

vormd. Samen met enkele anderen
richtte hij in 1922 vanuit de Gereformeerde gemeenschap Crescendo
op. Zondags speelden de muzikanten bij gebrek aan een kerkorgel in
de kerk en Jeen Baron schreef daarvoor zelfs de muzieknoten voor het

geld en subsidies waren er ook nog
niet. De vraag of het korps wel kon
voortbestaan kwam in die tijd regelmatig aan de orde. Gelukkig diende
zich een belangrijke en ook stabiele
factor in Uilke Bouius aan. Om geld
te besparen werd Bouius reservedirigent en stond hij om de week voor
het orkest. Mede door zijn kunde en
inzet kreeg Crescendo een steviger
fundament.
De volgende personen, die belangrijk zijn geweest voor zowel het
voortbestaan als de ontwikkeling
van Crescendo zijn zondermeer Jan
Overzet en Jaap Halma.

Lees verder op pagina 3

Met de ervaring die hij had opge-

De wens van de vereniging was
om een nieuw logo te ontwikkelen.
Een logo waar ook het jubileumjaar
in kon worden aangebracht. Een
speciaal comité heeft in samenwerking met de ontwerper Marko
Kinderman uit Gytsjerk een kleurrijk logo ontworpen dat op 1 januari
op werd gelanceerd.

23 februari:
Officiële aftrap van
het jubileumjaar
Op woensdagavond 23 februari zal
burgemeester van der Tuuk van de
gemeente Westerkwartier samen
met wethouder Hielke Westra het
jubileumjaar officieel gaan openen.
Door de coronamaatregelen wordt
dit samenzijn in klein verband gehouden. Crescendo gaat eerst haar
repetitie houden maar na de pauze
zal het glas op dit jubileum worden
geheven.

Modern kan heel klassiek zijn
Strakke vormen. Moderne uitstraling. Tijdloos design. Uiteindelijk wordt het een klassieker.
Borger is dé Full-service-specialist voor moderne en klassieke tegels

en sanitair en onderscheidt zich met het #SimplebyBorger-concept.

ZOOM 11 - SURHUISTERVEEN - T 0512 36 1384 - WWW.BORGER.NL
MA OP AFSPRAAK - DI T/M VR 9.30 TOT 17.30 UUR - ZA 09.30 TOT 16.00 UUR - WO KOOPAVOND 18.30 TOT 21.00 UUR
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Crescendo zit bij vele in het DNA
daan bij het hoog aangeschreven
Pasveerkorps uit Leeuwarden, introduceerde Halma de showelementen en vervaardigde hij eigenhandig lyra’s voor het toenmalige
tamboer- en lyrakorps.
Dit korps ging later samen met de
fanfare en zo ging men verder onder de naam Christelijke Showband
Crescendo. Later kwam er een andere belangrijke pion in beeld. Dit
was Jan Overzet, die met zijn gezin vanuit Briltil in Opende kwam
wonen, waar een boerderij was
gekocht aan de Ontginningsweg.
Overzet werd in 1956 dirigent, had
zelf diverse opleidingen gevolgd en
leidde in Opende en de provincie
Groningen vele jonge muzikanten
op. Onder zijn bezielende leiding
ging bij Crescendo het niveau verder omhoog. Naast een uitstekende
trompettist was Overzet ook een
goede organisator. Hij wist verder
de juiste wegen te bewandelen om
aan financiën te komen.
Jaren ‘60
Fokko Tolsma zelf sloot zich in 1959
bij het korps aan en werd zelf ook
door Overzet opgeleid. Hij legde
als 11-jarige in 1960 zijn eerste

Vervolg voorpagina
wil het korps het maximale uit de
mogelijkheden halen. Samen met
het korps Advendo uit Sneek en het
Pasveerkorps uit Leeuwarden behoort Crescendo tot de top drie van
Noord-Nederland. Naast een hoog
muzikaal niveau, scoort Crescendo
ook hoog op het showelement en
dat is voor een belangrijk deel te
danken aan het feit dat Crescendo
zich toelegde op het fietsend musiceren.

examen met goed gevolg af. In die
periode deed binnen Crescendo ook
het marcheren haar intrede. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het
gymgebouw, waar de jeugd marcheerdiscipline werd bijgebracht.
Op de plek van het voormalige gymgebouw staat nu het BaronTheater.
Jan Overzet bleef tot 1980 aan als
dirigent, waarvan de eerste jaren
onbezoldigd. Crescendo deed onder
zijn leiding in 1966 voor de eerste
keer mee aan het Wereld Muziek

Concours (WMC) in Kerkrade, dat
om de vier jaar wordt georganiseerd. Van 7 tot 31 juli 2022 wordt
de 19de editie gehouden en in het
jubileumjaar doet Crescendo voor
de 13e keer mee aan het prestigieuze muzikale evenement. Tijdens
de laatste editie, waar 20 korpsen
uit de hele wereld aan meededen,
wist Crescendo beslag te leggen op
de hoofdprijs. De muzikale lat is bij
Crescendo door de tijd heen steeds
hoger komen te liggen en nog altijd

Jaren ‘70
De keuze in het jaar 1973 voor de
fiets als showelement, heeft Crescendo bepaald geen windeieren gelegd. Het maakte van het korps zelfs
een cultureel exportproduct. Het
was meteen ook de aanzet tot vele
buitenlandse reizen en optredens.
Over één ding is Fokko overigens
heel duidelijk en dat is het belang
van veel aandacht voor de jeugd.
“Door veel en goed in de jeugd te investeren, blijft het voortbestaan en
het niveau van Crescendo gewaarborgd. Dat de jeugd de toekomst
heeft is een cliché, maar als het om
Crescendo gaat is het een cliché dat
voor de volle honderd procent van
toepassing is.”

Vanaf de jaren ‘90
In Sietze Bandringa heeft het huidige Crescendo een bevlogen en
inspirerende dirigent, die al vanaf
1993 en dus bijna 30 jaar lang aan
het korps verbonden is. Ook tambour maitre Erik van de Ploeg geldt
de laatste 30 jaar als een steunpilaar
van Crescendo. Maar liefst 28 jaar
fietste hij voorop en nog steeds geeft
hij instructie aan de slagwerkers.
Voor choreografie was Piet van Houten gedurende 20 jaar een fenomeen
voor wat betreft het ontwikkelen van
de fiets- en showfiguren. De combinatie fiets- en loopshow werd door
genoemd instructieteam in 1997 volledig geïntegreerd en dat levert tot
op de dag van vandaag veel succes
op. Fokko schreef zelf in 2008 al eens
een boek ‘’Dorpsfanfare verovert de
wereld’’ over de geschiedenis van
‘zijn’ Crescendo, dat overigens gebruik is gaan maken van de meer
modernere en toepasselijke naam
‘Bicycle Showband Crescendo’. Hij
ziet met vertrouwen de verdere toekomst van de nu 100-jarige Showband toegemoet. “Ik ga ervan uit dat
er nog vele bijzondere hoofdstukken
over die verdere toekomst geschreven kunnen en gaan worden.”

Het cement in de samenleving
Wat is het toch ontzettend fijn dat
we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Samen sporten, muziek maken, ontspannen. En lief en leed met elkaar
te delen. Wat hebben we dat de afgelopen tijd gemist: Samen!
De coronacrisis is nog niet volledig
voorbij, maar gelukkig ontluikt de
samenleving weer voorzichtig. Voor
de harmonie in Opende komt het
einde van de lockdown net op tijd.
Want de ‘Christelijke Showband en
Wielrijderscorps Crescendo’, bestaat honderd jaar. Een eeuw! Ik wil
het bestuur en de leden, de muzikanten, namens het gemeentebestuur van Westerkwartier van harte
feliciteren met deze mijlpaal.
Crescendo werd officieel opgericht
op 11 februari 1922. Het begon met
een muziekvereniging van zestien
leden, ondersteund met een bazar
en een collecte, om muziekinstrumenten te kunnen kopen. Het korps
doorstond daarna de tand des tijds
glansrijk.
Qua bekendheid is Crescendo door
de jaren heen ver boven de gewone
dorpsfanfare uitgestegen. Door haar
hoge niveau, maar vooral ook dankzij het unieke concept waarmee het
korps in 1973 de taptoewereld verraste: de introductie van het eerste
wielrijderskorps.

Met deze succes-act is Crescendo
de hele wereld over gereisd. De uitstraling van het ensemble uit Opende is van internationale alure. En ook
in eigen dorp is het belang groot van
deze levendige harmonie, met momenteel 75 leden.
Verenigingen, zeker een hechte club
als Crescendo, zijn het cement in
de samenleving. De afgelopen jaren
hebben we aan den lijve ondervonden hoe schraal het bestaan wordt
als sport, cultuur en samenzijn ons

wordt afgenomen. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat het zo
was gebleven.
In het Westerkwartier mogen we ons
rijk rekenen met ons verenigingsleven. Ik weet zeker dat het culturele
vlaggenschip van onze gemeente
nog heel veel mooie jaren voor de
boeg heeft.
Ard van der Tuuk,
Burgemeester van de gemeente
Westerkwartier

30 april: Speciaal Take One evenement
met de topkorpsen uit Noord-Nederland
Op zaterdagmiddag 30 april zal op het sportveld van Opende een tal topkorpsen hun show vertonen. Dit evenement wordt een keer in de 4 jaar
gehouden en is de opmaat voor de deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade dat in juli 2022 zal plaatvinden. De showkorpsen die daar
aan deelnemen gaan voor hun eigen instructieteams elkaar onderling beoordelen en bekritiseren. Vanwege het 100-jarig jubileum van Crescendo
wordt dit evenement nu in Opende gehouden. De korpsen die zich tot nu
toe hebben opgegeven zijn: Pasveerkorps Leeuwarden, Drum en Showfanfare Advendo Sneek, Showband Takostu Stiens en Bicycle Showband
Crescendo. Naast deze vier korpsen zullen vanuit de jeugdklasse Jong
Pasveer en Jong Advendo hun WMC show laten zien en zal Jeugdkorps
Crescendo hun jubileumshow ‘’100 jaar Crescendo’’ laten presenteren.
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Keukencentrum Snip
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Vanaf € 4.200,-

U BENT
VAN
HARTE WELKOM
IN ONZE
SHOWROOM

Vanaf € 5.700,-

Voor elke gelegenheid elk feest, kunt
u het beste bij Eringa zijn geweest!

Vanaf € 6.400,-

Vanaf € 6.500,-

Prachtige keukens
gecombineerd met de beste
inbouwapparatuur
Industrieweg 1, Grootegast. Telefoon (0594) 61 42 56

www.keukencentrumsnip.nl

Lighting.

Sound.

Domotica.

ALC. DE VERLICHTERS.
Verlichting maakt het verschil. In een woon-, werkof winkelpand gebeuren wonderen met een goed
uitgedacht lichtplan. Verlichting creëert gevoel. Verwelkomt gasten. Betovert bezoekers. Bevordert verkoop. Verlichting is een kunst die mensen beweegt.
Een kunst die we graag met u delen. Maak kennis
met ALC. De verlichters.

AUDIO EN DOMOTICA
MAKEN HET COMPLEET
Geluid en gemak, ook daarin is ALC een van ‘s lands
enthousiaste specialisten. We bouwen of optimaliseren geluidsinstallaties voor elke denkbare ruimte. Domotica-oplossingen ontwikkelen we voor gebouwen van elke omvang. Met de belofte dat elke
investering in kwaliteit zich terugverdient.
Een inspirerend idee komt snel tot stand. Daarom
is het mooi dat u ons vandaag nog kunt bellen voor
een vrijblijvende afspraak met lichtadvies.

Provinciale weg 192-196
9865 TB Opende
tel. 0594 - 65 90 90
kledingverhuureringa@gmail.com

ALC Drachten
De loswal 14a
9206 AH Drachten
Telefoon:
0512-361224
E-mail:
info@alc-projectverlichting.nl
www.alc-projectverlichting.nl

Meander 3, 9231 DB Surhuisterveen
Tel: nr. 0512-363031
www.awizon.nl
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De trouwe fan

De band van Siebe Koop met Crescendo is voor eeuwig
In zijn appartement in Sneek komen al gauw de plakboeken op
tafel. Zoals gezegd zag Siebe het
eerste levenslicht in Opende, waar
zijn vader Anne Koop naast melkboer ook meer dan 40 jaar koster
van de Gereformeerde kerk is geweest. Anne, die inmiddels 74 jaar
oud is, was de jongste telg uit het
gezin Koop, dat maar liefst tien
kinderen telde. Er stond thuis een
orgel, waarop Anne zichzelf het
orgelspelen eigen maakte. Toen
Crescendo op enig moment op
zoek was naar nieuwe leden werd
hij zo rond zijn 10e jaar lid. Jan
Overzet gaf destijds muziekles en
bracht Siebe de beginselen van
het spelen op de trombone bij. Ook
noemt Siebe de naam van Sietze
van Dellen, die ook de jeugd lesgaf
en dirigeerde. Al gauw werd met
succes het eerste muziekexamen
afgelegd. Crescendo was destijds
een zittend korps, maar zo maakt
Siebe duidelijk: “Jan Overzet heeft
ons op de straat gezet”. Tijdens
een optreden in België raakten
Siebe en de andere muzikanten
onder de indruk van het showelement van andere korpsen en toen
ontstond volgens hem het verlangen ‘dat willen wij ook’.
Siebe weet nog goed hoe het marcheren op het schoolplein tot in
den treure werd geoefend: “Op
het schoolplein lagen mooie grote vierkante tegels, die goed van
pas kwamen om de looplijnen te
oefenen”. Hij herinnert zich nog
de eerste optredens, waarbij de
muzikanten van Crescendo een
zwarte broek, een wit overhemd
en een vliegerspet droegen. Siebe
maakte ook de introductie en de
opkomst van de fiets binnen Crescendo mee. Niet iedereen zag dat
destijds zitten en het heeft ook
wel voor wat tweespalt gezorgd.
Gelukkig heeft het allemaal heel
goed uitgepakt. Vanwege zijn werk
kwam Siebe destijds in verschillende dorpen. “Als ik ergens in
een dorp kwam, dan ging ik ook
altijd even naar de plaatselijke

Toen Siebe Koop in 1980 in verband met een nieuwe baan uit zijn geboortedorp Opende vertrok, zegde hij ook met pijn in hart zijn lidmaatschap bij Crescendo op. Maar als je vervolgens kunt vaststellen
dat hij nog altijd de verrichtingen van Crescendo volgt en daar waar
het kan ook aanwezig is bij optredens en andere activiteiten, dan kun
je zondermeer spreken van een trouwe fan.
fietsenzaak. Als ik dan een zogenaamde tweedehands opa- of
oma-fietsen zag staan, dan kocht
ik deze op. Het mocht uiteraard allemaal niet te veel kosten. Ik heb
vervolgens meerdere fietsen geschikt gemaakt voor gebruik, door
er andere sturen op te lassen. Ik
heb de groei van Crescendo meegemaakt en ben het korps altijd
blijven volgen. Zelf was ik niet één
van de beste muzikanten en zeker
geen natuurtalent. Ik moest veel
oefenen en er moeite voor doen.
Maar het is het meer dan waard
geweest.”
Na zijn vertrek uit Opende, moest
Koop zijn lidmaatschap opzeggen.
“Ik woonde tot 1980 in Opende en
woonde daarna te ver weg om lid

Expositie doeken en posters
Om het jubileum vorm te geven zullen dit jaar verschillende keren posters
en reproducties van oude foto’s worden tentoongesteld. De eerste serie
canvasdoeken met historische beelden van Crescendo zijn in januari op
groot formaat aan de voorkant van het BaronTheater geplaatst. Iedereen
die door het centrum van Opende rijdt zal zeker een glimp van deze expositie posters opvangen.

aan de fietstocht ter gelegenheid
van het 99-jarig bestaan. Ik ga ook

zeker naar de uitgestelde reünie,
welke in oktober dit jaar wordt gehouden.”
In zijn toenmalige woonplaats
Dwingeloo werd Siebe ook gevraagd om bij het plaatselijke muziekkorps te komen spelen. Dat
heeft hij enige tijd gedaan, maar
het was niet heel goed met zijn
werkzaamheden op een plaatselijk recreatiepark te combineren.
Hij maakte er wel zijn 25-jarig jubileum als lid van de muziekbond
mee. In de jaren bij Crescendo
was hij lid van de Christelijke Bond
en in Dwingeloo van de Neutrale
Bond. De jaren werden bij elkaar
opgeteld en zo kwam hij tot 25
jaar. De grootste eer beleefde hij
echter bij Crescendo. De deelnames aan het Wereld Muziek Concours en het defilé op Koninginnedag bij paleis Soestdijk staan in
zijn geheugen gegrift. Tot slot zegt
Siebe: “Muziekliefhebber zal ik
voor altijd blijven en dat geldt ook
voor mijn band met Crescendo, die
is ook voor eeuwig’. Het is overduidelijk dat dit voor meer mensen en
families in Opende geldt.

van Crescendo te blijven. Mijn zus,
die in Surhuisterveen woont, knipte nadat ik uit Opende vertrok alle
krantenberichten over Crescendo
voor mij uit en die bewaar ik nog
steeds in plakboeken. Crescendo
zit voor altijd in mijn hart en als ze
ergens in de buurt optreden ben ik
er steevast bij. Vorig jaar hebben
mijn vrouw en ik nog meegedaan

De jongste
Yldau hoopt door te stromen naar het hoofdkorps
Tijdens het jubileumjaar mag de 9-jarige
Yldau Jelsma zich het jongste lid van Crescendo noemen. Yldau woont in Drachten en
ook haar beide ouders en oudere broer spelen muziek bij Crescendo. Om een goede
basis te leggen volgt Yldau ook lessen bij een
drumschool in haar woonplaats. Als leerling is het haar doel om via het jeugdorkest
van Crescendo ooit door te stromen om zo op
termijn samen met haar ouders en broer in
het hoofdkorps te spelen. Als Yldau gevraagd
wordt of ze door haar ouders ‘gepusht’ is om
lid te worden van Crescendo, kijkt ze even met
een schuin oog naar vader René, die bij het
gesprek aanwezig is. Haar eerlijke antwoord
luidt: “Wel een beetje”. Maar het woord stimuleren past hier beter dan pushen. Muzikale vorming en muzikale opvoeding zou namelijk voor ieder kind wenselijk zijn. Uiteindelijk
bepalen ze zelf of ze het leuk genoeg vinden
om er in door te gaan. Bij Yldau is dat al geen
vraag meer. Ze gaf aan dat ze het nu al veel
te leuk vindt om er ooit weer mee te stoppen.
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TANKSTATION VAN DER HEIDE

GROOTEGAST

ZELF TANKEN?
UUR!
KAN IEDERE DAG TOT 23.00

GOEDKOOP TANKEN

MET BEDIENING

U bent van harte welkom

TANKSTATION VAN DER HEIDE

RONDWEG 5A - GROOTEGAST

VERTROUWD ALS ALTIJD

Agrarisch loonwerk
Bomen zagen en stobben frezen
Tuinaanleg
Aanleg van bestrating voor oprit en terras
Slootschonen met 7-tons rupskraan
Leveren of zelf halen van zand, grond en grind
Aanleggen drainage en hemelwaterafvoer
Sloopwerkzaamheden

Tel.: 0594-613407 E-mail: info@wilgenburgbv.nl
Tweemat 1A 9861 TB Grootegast

www.wilgenburgbv.nl

Wij feliciteren
Crescendo met het
100 jarig jubileum!

5DDPGHFRUDWLH_.DVWHQRSPDDW_9ORHUHQ_=RQZHULQJ_+RUUHQ_'HXUHQ_7UDSUHQRYDWLH

De Wending 75, 9363 AZ Marum
De Kolk 38, 9231 CX Surhuisterveen

Hoeksema
Administratiekantoor
• salarisadministratie
• inrichten en verwerken
van administraties
• samenstellen van jaarrekeningen
• samenstellen van fiscale aangiftes
• aanvragen diverse subsidies en communicatie met klanten

Het adres!
Hoflaan 1 • 9861 BN GROOTEGAST
Tel.: 0594 - 61 20 47 • info@hoeksema-dienstverlening.nl

5DDPGHFRUDWLH_.DVWHQRSPDDW_9ORHUHQ_=RQZHULQJ_+RUUHQ_'HXUHQ_7UDSUHQRYDWLH
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De oudste

Greet Nieuwland peinst niet over stoppen bij Crescendo
Ze is 61 jaar jong, maar toch het oudste actief musicerende lid van
Bicycle Showband Crescendo. We hebben het over Greet Nieuwland,
die zich in 1976 als lid aanmeldde en dat meer dan 45 jaar later nog
steeds is. Greet beschouwt het spelen bij Crescendo als een verrijking van haar leven en een welkome afleiding naast haar drukke
werkzaamheden in een zorginstelling.
Bij de keuze om muziek te gaan
maken heeft haar moeder een belangrijke rol gespeeld. De moeder
van Greet wilde als kind dolgraag
op muziekles, maar dat mocht
niet van haar ouders. Dit heeft gemaakt, dat haar moeder haar eigen
kinderen heel bewust heeft gestimuleerd om daar wel voor te kiezen. Greet komt uit een gezin met
zeven kinderen en ze werden zonder uitzondering lid van Crescendo.
Vijf van hen, waaronder dus Greet,
zijn nog steeds lid. Het begon voor
haar allemaal met orgelspelen,
waarbij ze ook het kerkorgel heeft
bespeeld. “Daarbij ben je nogal solistisch bezig”, aldus Greet. “Toen
ik me bij Crescendo aansloot, had
ik veel voordeel van het feit dat ik
al noten kon lezen. In de toenmalige dirigent Jan Overzet had ik een
geweldige instructeur en stapte ik
over naar de saxofoon. De saxofoon
ben ik altijd trouw gebleven en dit
instrument bespeel ik nog steeds”.
Door haar lange staat van dienst
doorleefde Greet als het ware de
enorme ontwikkeling van fanfare
Crescendo naar de Showband die
het nu is. De talloze repetities, de
vele optredens in de regio en ver
daarbuiten hebben haar nooit ver-

veeld. Ze zegt daarover: “Iedere
busreis was een feestje en spelen
voor publiek is heel dankbaar om
te doen. We ervaren altijd dat we
mensen met onze muziek en optredens vrolijk en blij maken. Ik
ben met Crescendo de hele wereld over geweest en heb kennis
kunnen maken met de cultuur
in verre landen. Ik noem mezelf
daardoor geregeld een enorme
bofkont. Het zijn in alle opzichten
hele bijzondere en waardevolle
ervaringen geweest. De combinatie van samen muziek maken,
het bijhorende groepsgevoel, de
saamhorigheid en verbinding met
elkaar is iets wat ik niet had willen missen en voorlopig ook graag
mee door wil gaan.”
Greet heeft op haar beurt ook haar
beide eigen kinderen gestimuleerd om bij Crescendo te gaan.
Daar waar de ene nog steeds lid
is, is de andere gestopt. Dat laatste is voor Greet geen probleem:
“Iedereen maakt daarin zelf keuzes. Ik vind muzikale vorming wel
belangrijk voor ieder kind, maar
dat wil niet zeggen dat iedereen
in de muziek actief moet zijn of
moet blijven”. Net als anderen
benadrukt ook Greet het belang

van de jeugdafdeling: “Als je daar
niet in investeert loop je de kans
om op enig moment op dood spoor
te belanden. Het jeugdkorps doet
hele leuke dingen en ze leren door
samen te spelen wat een groepsgevoel is en hoe je als groep kunt

functioneren en het beste uit je
zelf haalt”. Greet stelt verder dat
het ook belangrijk is om goed in
conditie te zijn: “Voor een blaasinstrument heb je een goede longinhoud nodig en daar komt voor wat
betreft Crescendo bij dat je tege-

lijkertijd moet fietsen. We fietsen
geregeld met gras als ondergrond
en dan moet je stevig kunnen
doortrappen”.
Voor Greet vormen de reizen naar
verre landen als Japan, China en
Maleisië de absolute hoogtepunten. Toch moet je volgens haar niet
alleen bij Crescendo gaan voor de
uitstapjes. Het moet vooral een
keuze zijn voor het samen muziek
maken. Greet prijst zich verder gelukkig met Sietze Bandringa, die
al heel lang dirigent van Crescendo is en dat op een hele bekwame
en inspirerende wijze invult. Van
groot belang zijn volgens haar ook
bepaalde oud-leden, die in veel
gevallen bereid zijn om nog wat
voor Crescendo te doen en daarbij de Showband als het ware nog
steeds ‘dragen’. Greet hanteerde
overigens ook nog een aantal jaren de voorzittershamer. Verder
was ze ook toen al als bestuurslid
betrokken bij het BaronTheater,
waar ze onder meer verantwoordelijk is voor de programmering.
Dat voelde voor haar als ‘twee petten’, vandaar dat ze er één heeft
afgezet. De slotvraag “Hoe lang ga
je nog door bij Crescendo?”, bleek
aan Greet niet echt besteed, want
daar heeft ze nog nooit over nagedacht. Toch volgt er een antwoord:
“Zolang het me energie geeft ga ik
door”. Het ziet er dus naar uit dat
Crescendo nog lang niet van Greet
af is. Daar zal waarschijnlijk ook
niemand rouwig om zijn.

René Jelsma maakt keuze uit ruim honderd aanvragen per jaar
De ontwikkeling van Crescendo
van dorpsfanfare naar een showband, die zowel in binnenland als
buitenland zeer vaak voor optredens wordt gevraagd, brengt
met zich mee dat er steeds meer
achter de schermen geregeld
moet worden. Het vele werk begon de taken van de secretaris te
overstijgen en dat leidde op enig
moment tot een extra functie binnen Crescendo, namelijk die van
bandmanager.
Deze functie wordt sinds meerdere jaren uitgeoefend door de
41-jarige René Jelsma, die met zijn
gezin in Drachten woont. René, die
oorspronkelijk uit Boornbergum
komt, kwam via zijn buurman bij
Crescendo terecht. “Mijn ouders
hadden een bakkerij. We hadden
thuis een orgel, waarop ik mezelf
het orgelspelen aanleerde. Op enig
moment ben ik orgellessen gaan
volgen, maar dat vond ik helemaal
niet leuk. Maar ik was wel muzikaal
aangelegd en wilde me gaan toeleggen op drummen. Mijn ouders
waren er eerst niet van overtuigd of
dat wel bij mij zou passen en daarom werd er eerst een drumstel
gehuurd. Naast ons woonde Erik
van der Ploeg, die als slagwerkinstructeur aan Crescendo was

De bandmanager
verbonden. Hij heeft mij het drummen aangeleerd en ik vond het erg
leuk, veel leuker dan orgelspelen”,
aldus een nog immer enthousiaste
Jelsma. “Hij vroeg mij om mee te
gaan naar Crescendo. Dat was in
1994. Ik voelde me er gelijk thuis
en ben intussen ruim 25 jaar lid.
Ik speel op de bassdrum, ook wel
grote trom genoemd. Ook mijn
vrouw Sylvia en beide kinderen Xe-

nne en Yldau spelen bij Crescendo.
Mijn vrouw speelt op de bugel en
was eerder lid van een andere
brassbrand. Dat onze kinderen ook
bij Crescendo spelen vinden we alleen maar leuk, het maakt ook dat

mijn vrouw en ik ons daarop kunnen blijven richten. Stel dat je kinderen heel wat anders waren gaan
doen, dat moet je als ouders daar
ook tijd en aandacht aan besteden.
Dan zou het een stuk lastiger zijn.
Nu is het een gezamenlijke passie
en tijdsbesteding.”
‘’De functie van bandmanager werd
eerst buiten het bestuur om uitgeoefend’’ vervolgt Jelsma, “maar
later is het een bestuursfunctie
geworden. Alle aanvragen voor
optredens komen bij mij binnen en
ik onderhoud vervolgens de contacten met de aanvrager. Dat gaat
dus vanaf de eerste aanvraag tot de
facturering en alles wat daartussen zit”. De meeste kosten zitten
volgens René in het vervoer en als
het om een meerdaagse reis gaat
ook om de verblijfskosten. “We reizen toch wel altijd met ongeveer 45
personen en zeker als er met het
vliegtuig gereisd wordt, moet er
veel geregeld en afgestemd worden. Ik ben daar gauw zo’n 5 tot 6
uur per week mee bezig. Crescendo reist ook veel per touringcar en
beschikt over een eigen vrachtwagen voor het vervoer van de fietsen.
Gemiddeld komen er jaarlijks een
slordige 100 aanvragen binnen en
daar kunnen er maar 20 tot 25 van

gehonoreerd worden.”
René, die de verre reizen heeft
meegemaakt, vindt optredens in de
regio ook heel belangrijk. “Voor de
verbinding en ons draagvlak blijven
optredens in de regio heel belangrijk en die zijn ook altijd leuk. We
beseffen ons terdege dat de fiets
ons beeldmerk is. Zonder de fietsen zouden we denk ik een minder
populaire showband zijn. We hebben geen winstoogmerk en voelen
ons nergens te groot voor. De hoge
vervoerskosten maken overigens
wel dat men niet altijd met ons zaken kan doen.” De afgelopen twee
jaren, stonden de reizen en optredens vanwege de coronamaatregelen op een laag pitje, maar
René gaat ervan uit dat dit weer zal
aantrekken. Voor dit najaar staat
er bijvoorbeeld nog een optreden
in Belfast op het programma. “Ik
weet uit ervaring dat ieder optreden uniek is en daarom blijft het
leuk en uitdagend”, sluit hij af. “We
doen er met alle betrokkenen alles
aan om ierder optreden zo goed
mogelijk te laten verlopen en we
leggen de lat daarbij hoog. Onze
inspanningen zijn erop gericht om
die lat zo hoog mogelijk te laten liggen. De tijd en inzet die dat kost is
het meer dan waard”.
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tĂŶŶĞĞƌŝƐƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚŵŽŵĞŶƚ͍

Gaat
u trouwen?
ŚĞĐŬŚĞƚŽƉϴEKsDZϮϬϭϵ
ƚƵƐƐĞŶϬϵ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬƵƵƌƟũĚĞŶƐĚĞ
Moet
u huwelijkse
d^dDEd,<'
voorwaarden
maken?
ďŝũDtEŽƚĂƌŝĂĂƚŝŶ'ƌŽŽƚĞŐĂƐƚ

2 Sisters Storteboom feliciteert
Bicycle Showband Cresendo
met het 100 jarige bestaan!

Storteboom Kornhorn
Provincialeweg 70
9864 PG Kornhorn
T +31 (0)88-753 0 753
www.2sistersstorteboom.com

Van veel van onze cliënten horen wij: “Volgens de nieuwe wet sinds 2018 is iedereen
DtEŽƚĂƌŝĂĂƚĚŽĞƚŵĞĞĂĂŶĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶĐŚĞĐŬĚĂŐŽƉϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ
getrouwd
op huwelijkse voorwaarden.” Maar klopt dat wel?
Voor
wie gaat trouwen is sinds 1 januari 2018 de beperkte huwelijksgemeenschap het
,ŽĞůĂŶŐŐĞůĞĚĞŶŝƐŚĞƚĚĂƚƵƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚŚĞĞŌůĂƚĞŶŽƉŵĂŬĞŶ͍ŶǁĞĞƚƵǌĞŬĞƌĚĂƚƵǁ
uitgangspunt.
De algehele gemeenschap van goederen die gold vóór 1 januari 2018, is
ƚĞƐƚĂŵĞŶƚŶŽŐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƚŵĞƚĚĞǁĞŶƐĞŶĚŝĞƵŶƵŚĞĞŌ͍KƉǀƌŝũĚĂŐϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵ
alsƚƵƐƐĞŶϬϵ͗ϬϬƵƵƌĞŶϭϲ͗ϬϬƵƵƌĚŽĞƚDtEŽƚĂƌŝĂĂƚŵĞĞĂĂŶĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĐŚĞĐŬĚĂŐǀĂŶĚĞ
het ware ‘afgeslankt’.
AlsWE͘hďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊
u nu trouwt, komen uw geld en andere bezi�ngen van vóór de huwelijksdatum
niet meer in een gezamenlijke pot – de huwelijksgemeenschap. Die zaken die u op het
moment van voltrekken van het huwelijk al had, blijven eigendom van uzelf. Dat geldt
ookdŝũĚĞŶƐĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĐŚĞĐŬĚĂŐŽƉǀƌŝũĚĂŐϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵƐƚĂĂŶĚĞŶŽƚĂƌŝƐĞŶŬĂŶĚŝĚĂĂƚͲ
voor schulden.
ŶŽƚĂƌŝƐǀŽŽƌƵŬůĂĂƌŽŵĂůƵǁǀƌĂŐĞŶƌŽŶĚŽŵƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚƚĞďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͘ĞŶƚƵŽƉ
Daarnaast
vallen schenkingen en erfenissen die �jdens het huwelijk worden verkregen
niet
meer in de huwelijksgemeenschap.
ǀƌŝũĚĂŐϴŶŽǀĞŵďĞƌŶŝĞƚŝŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵůĂŶŐƐƚĞŬŽŵĞŶ͍EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐ
Wat
op andere wijze �jdens het huwelijk wordt verkregen (bijvoorbeeld salaris), wordt
ŽƉŽŵĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚŽŶƐƚĞŵĂŬĞŶ͘hŬƵŶƚŽŶƐďĞƌĞŝŬĞŶŽƉϬϱϵϰϲϭϮϬϯϯŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
gemeenschappelijk
en valt in de beperkte huwelijksgemeenschap. Schulden die ontstaan
ĞͲŵĂŝůŶĂĂƌŝŶĨŽΛŵǁŶŽƚĂƌŝĂĂƚ͘Ŷů
�jdens het huwelijk worden gezamenlijke schulden.
Deze we�elijke regeling geldt voor paren die:
/ƐƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚŶŽŐƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ͍
- trouwen;
tĞůůŝĐŚƚŚĞƌŬĞŶƚƵŚĞƚ͗ƵďĞŶƚũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶŐĞƚƌŽƵǁĚĞŶŚĞďƚƚŽĞŶƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶůĂƚĞŶ
- een
geregistreerd partnerschap aangaan;
ŽƉŵĂŬĞŶ͘KĨŵŝƐƐĐŚŝĞŶŚĞĞŌƵŽŶůĂŶŐƐƐĂŵĞŶŵĞƚƵǁƉĂƌƚŶĞƌĞĞŶǁŽŶŝŶŐŐĞŬŽĐŚƚĞŶ
- hun
huwelijkse voorwaarden ‘opheﬀen’ en overgaan naar het we�elijke systeem, of
ŚĞĞŌƵƚŽĞŶŵĞƚĞĞŶĞĞŶƚĞƐƚĂŵĞŶƚŽƉůĂƚĞŶŵĂŬĞŶ͘DĂĂƌǁĞĞƚƵƉƌĞĐŝĞƐǁĂƚĞƌŝŶƵǁ
hun
partnerschapsvoorwaarden ‘opheﬀen’ en overgaan naar het we�elijke systeem.
Wilt
u zelf kunnen blijven bepalen wat van wie is of wilt u juist alles in een gezamenlijke
ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐƚĂĂƚ͍tĞĞƚƵďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĂƚĞƌŐĞďĞƵƌƚŵĞƚƵǁǀĞƌŵŽŐĞŶŶĂƵǁŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͍
pottĞĞƚƵǁŝĞĚĞǀŽŽŐĚŝũĞŶŚĞƚďĞǁŝŶĚŽǀĞƌƵǁŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌŝũŐƚ͍ŶǁĂƚŐĞďĞƵƌƚĞƌŵĞƚƵǁ
terecht laten komen, dan maakt u huwelijkse voorwaarden op. Bij een geregistreerd
partnerschap
worden deze partnerschapsvoorwaarden genoemd.
ďĞĚƌŝũĨ͍
Per 1 januari 2018 is ook een nieuw wetsar�kel ingevoerd dat van belang is voor
ondernemers, ook voor degenen van wie het huwelijk vóór 2018 is gesloten. Indien een
,ĞƚůĞǀĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌƚƐŶĞů͘DŝƐƐĐŚŝĞŶŚĞĞŌƵŝŶĚĞƚƵƐƐĞŶƟũĚŬŝŶĚĞƌĞŶŽĨŬůĞŝŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
onderneming
buiten de huwelijksgemeenschap valt, ontstaat in sommige gevallen op
ŐĞŬƌĞŐĞŶ͕ďĞŶƚƵŐĞƐĐŚĞŝĚĞŶĞŶŚĞƌƚƌŽƵǁĚ͕ŚĞĞŌƵĞĞŶĂŶĚĞƌĞǁŽŶŝŶŐŐĞŬŽĐŚƚŽĨŝƐ
grond
van deze nieuwe wetsbepaling de plicht om aan de huwelijksgemeenschap een
ƵǁŚŽďďǇƵŝƚŐĞŐƌŽĞŝĚƚŽƚĞĞŶĞŝŐĞŶďĞĚƌŝũĨ͘ůĚĞǌĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶǌŽƌŐĞŶĞƌǀŽŽƌĚĂƚ
redelijke
vergoeding te betalen. Als u ondernemer bent en u bent al getrouwd of u hee�
hetƵǁƐŝƚƵĂƟĞǀĞƌĂŶĚĞƌƚĞŶĚĂƚŬĂŶŐĞǀŽůŐĞŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶĞƌ
voornemen om te gaan trouwen, dan kan het goed zijn om u over de gevolgen van
deze
nieuwe bepaling te laten informeren.
ũĂĂƌůŝũŬƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞǁĞƚĚŝĞĞǀĞŶƚƵĞĞůĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͘,Ğƚ
ŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚƵũƵŝƐƚŽƉĚŝĞŵŽŵĞŶƚĞŶƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚĐŽŶƚƌŽůĞĞƌƚ͘hǁŝůƚŝŵŵĞƌƐŶŝĞƚ

Zoek dus, naast de trouwkleding, de ringen en de trouwloca�e, vooral ook uit of huwelijkse
ĚĂƚƵǁĞƌĨŐĞŶĂŵĞŶůĂƚĞƌǀŽŽƌǀĞƌǀĞůĞŶĚĞǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐĞŶŬŽŵĞŶƚĞƐƚĂĂŶ͘/ŶǀĞƐƚĞĞƌŝŶĚĞ
voorwaarden
in uw situa�e gewenst zijn! Een akte van huwelijkse voorwaarden moet
ƚŽĞŬŽŵƐƚĞŶǌŽƌŐĞƌǀŽŽƌĚĂƚƵĞƌǀĂŶǀĞƌǌĞŬĞƌĚďĞŶƚĚĂƚƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚďŝũƵƉĂƐƚ͘
getekend zijn vóór de dag van het ja-woord!
Wij kijken graag samen met u naar uw wensen en welke huwelijkse voorwaarden daarbij
hethďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊
beste passen. Ook �jdens deze Coronacrisis nodigen we u van harte uit om hierover
vrijblijvend
contact met ons kantoor op te nemen.
tŝůƚƵƵǁƚĞƐƚĂŵĞŶƚǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚůĂƚĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͍KĨǁŝůƚƵĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶ
ĞĞŶƚĞƐƚĂŵĞŶƚ͍hďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵƟũĚĞŶƐĚĞdĞƐƚĂŵĞŶƚĐŚĞĐŬĚĂŐďŝũDtEŽƚĂƌŝĂĂƚ

Graag
tot snel!
ŽƉϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϵƚƵƐƐĞŶϬϵ͘ϬϬƵƵƌĞŶϭϲ͘ϬϬƵƵƌ͘

,Ğƚ^ƚĞĞŶϭϯͲϵϴϲϭ'ƌŽŽƚĞŐĂƐƚͲϬϱϵϰϲϭϮϬϯϯͲŝŶĨŽΛŵǁŶŽƚĂƌŝĂĂƚ͘ŶůͲǁǁǁ͘ŵǁŶŽƚĂƌŝĂĂƚ͘Ŷů
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De choreograaf

Jan Hoomans zoekt
de randjes op van wat kan
Jan Hoomans is al vijf jaar choreograaf bij Bicycle Showband Crescendo. Dit jaar mag de muziekvereniging niet alleen haar 100-jarig
jubileum vieren, maar ook deelnemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Hier is het team al druk mee bezig, zo ook
choreograaf Jan Hoomans.
‘In 1993 deed ik al mee aan het
WMC’, vertelt Hoomans. ‘Ik was
toen elf jaar en speelde als slagwerker mee bij een andere vereniging. Ik heb in mijn leven zes keer
mee mogen spelen, tot 2013. In
2013 werd ik instructeur en sinds
2017 ben ik actief bij Crescendo’.
Toen er een open vacature ontstond bij Crescendo werd Hoomans gevraagd. ‘Er zijn maar een X
aantal grote namen in deze wereld.
Net zoals bij de Eredivisie kennen
mensen elkaar. De interne kring
van Crescendo was hierdoor niet
nieuw voor mij’.
Het WMC kent drie onderdelen. Crescendo doet mee aan de
Marsparade. Hoomans maakt
deel uit van het team als choreograaf. ‘In principe schrijf ik hoe
de bewegingen moeten, zowel lopend, marcherend als fietsend; het
showproduct. Het is een soort uitgelopen hobby’, vertelt Hoomans.
‘Ons thema voor dit jaar heeft te
maken met de Formule 1. We proberen een unieke Marsparade neer
te kunnen zetten, die zich nog niet
eerder in de historie van Crescendo
heeft voortgedaan. Al fietsend kun
je hele leuke dingen doen met dit
onderwerp’. Hoomans legt uit dat
er veel gespeeld kan worden met
simpele dingen als de beginopstelling, snelheden en mensen elkaar
laten inhalen. ‘Je kunt de randjes
opzoeken van wat kan, je moet de
mensen laten denken dat het maar
net goed ging. Als het in de theorie
kan, kan het in de praktijk ook’.
Dit is niet het enige waar Hoomans
inspiratie uithaalt. Hij haalt het ook
uit de wiskunde en geometrische
wereld. ‘Je maakt veel tekeningen
en berekeningen. Als je weet hoe
hard iemand fietst kun je dit berekenen met de beats per minuut
van de muziek. Je zou dan ongeveer moeten weten hoeveel meter
speelruimte je hebt en waar deelnemers ongeveer uit moeten komen’. Dit alles heeft te maken met
muscle memory legt Hoomans uit.
‘We trainen op snelheid en wat precies zo onthouden wordt. Het is een

heel proces waar je als publiek niks
van merkt’.
Het gehele proces van zo’n 12-minuut durend optreden duurt ongeveer een jaar. ‘In de zomer begint
het nadenken’, vertelt Hoomans.
‘Eerst wordt dan de muziek gekozen en geschreven. Na de muziek
komt de choreografie en het trainen hiervan’. Dit gehele proces is
een voorbeeld van waarom Hoomans vindt dat een goede choreograaf ook echt passie voor de sport
moet hebben. ‘Je moet het echt
vreselijk leuk vinden om te doen.
Er zit zoveel tijd en voorbereiding
in een optreden van slechts 12 minuten. Ideeën zweven de hele dag
door mijn hoofd en om een goede
show neer te zetten, is buiten kaders kunnen denken essentieel’.
De repetitietijd van de showband is
wel minder geworden door corona.
‘We kunnen thuis zoveel voorbereiden als we willen, maar dit moet
uiteindelijk toch met 50 man geoefend worden’, legt Hoomans uit.
‘Wij oefenende altijd in het Fries
Congrescentrum in Drachten,
maar dit is nu een prik-locatie geworden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om andere locaties te vinden’. De showband komt normaal
gesproken elke woensdag avond bij
elkaar. Inmiddels komen hier af en
toe ook vrijdag avonden en zaterdagen bij om de verloren tijd in te
halen. ‘Als het straks beter weer is,
kunnen wij gelukkig ook weer buiten oefenen’.
Op de vraag hoeveel kans Hoomans Crescendo geeft op de wereldtitel komt Hoomans met een
sterk relativerend antwoord. ‘Je
hebt zoveel kans, als de hoeveelheid energie die je erin stopt’. Hij
vult aan: ‘In mijn vijf jaar bij Crescendo is er echt een grote clubliefde bij mij ontstaan. Als ik kijk
naar hoe hard iedereen werkt op
de het veld, gun ik ze de overwinning gewoon. Voor mij zelf is dat
minder belangrijk. Ze hebben echt
de gunfactor. Dat is een diep gevoel en ik ben blij dat ik daar mijn
bijdrage aan kan leveren’.

Investeren in jeugd waarborgt
het voortbestaan van Crescendo

De jeugd
Hoe succesvol en hoe populair de Bicycle Showband Crescendo ook mag
zijn, het is toch vooral de jeugdafdeling, welke als de levensader geldt. Alleen door voldoende in de jeugd te investeren blijft het voortbestaan van
Crescendo op de langere termijn gewaarborgd. Dat besef is binnen Crescendo duidelijk aanwezig en daar wordt ook naar gehandeld.
De muzikale leiding over de jeugdafdeling is sinds 2007 in handen van
Leonard Tolsma. Samen met Sjouke
Jan Veenstra, Femke Nieuwland,
Frieda Helmholt en Martin Groen
geeft hij binnen Crescendo vorm en
inhoud aan het opleiden van jonge
beginnende muzikanten, die daarmee voorbereid worden op doorstroming naar de Showband. Leonard
stroomde destijds al op zijn 13e door
naar het ‘grote’ korps. Tegenwoordig speelt de jeugd tot 15 jaar in het
Jeugdkorps, voordat ze de overstap
maken. Uit het gesprek met Leonard

1 t/m 7 mei:
Oranje tentoonstelling
BaronTheater Bloemendefilé expositie
Ter gelegenheid van de verjaardag van de toenmalige H.M.
Koningin Juliana nam de Chr.
Showband Crescendo uit Opende 50 jaar geleden deel aan het
‘bloemendefilé’ in de tuin van
paleis Soestdijk. Speciaal was,
dat deze aubade werd uitgevoerd
met 49 soldaten van de Adolf
van Nassau kazerne uit Zuidlaren. Zij waren verkleed als watergeuzen en traditionele Prins
Willem kostuums. Dit spektakel
werd live op de TV uitgezonden.
Hierdoor kwamen er ’s avonds
duizenden toeschouwers naar
het sportveld in Opende om dit
schouwspel, wat Crescendo met
de soldaten nogmaals uitvoerde,
te bewonderen. Tijdens deze
expositie zullen beelden van dit
defilé worden getoond. Tevens
zullen portretten en relikwieën
uit het Gronings Oranje Museum,
samengesteld door de heren Albert Wierenga en Pieter Winter,
worden tentoongesteld. Opening
tentoonstelling: elke middag van
14.00 – 17.00 uur. Entree gratis.

wordt duidelijk dat hij zijn hele ziel en
zaligheid in de Jeugdafdeling legt.
Voorafgaand aan toetreding tot het
jeugdkorps, wordt de jeugd met het
oog op een geleidelijke doorstroming
eerst geplaatst in het leerlingenorkest. Leonard, die zichzelf kwalificeert als perfectionistisch, schetst
over de jeugdafdeling verder het volgende beeld: “Vanuit het Kunstkwartier, dat actief is binnen de gemeente
Westerkwartier maken kinderen in
het basisonderwijs kennis met muziek. Wij zijn daar vanuit Crescendo
bij betrokken. Nadat de kinderen
eerst een brede interactie wordt geboden met alle mogelijkheden binnen de muziek, kunnen ze als ze dat
leuk vinden bij ons lessen volgen in
het BaronTheater. Uiteraard hopen
we dat dit voor ons nieuwe muzikanten gaat opleveren en dat gebeurt
ook wel. Jeugdleden krijgen van
Crescendo een instrument in bruikleen en betalen pas contributie als ze
vanuit het Jeugdkorps doorstromen.
Ik geniet er enorm van om de jeugd
te helpen bij hun muzikale ontwikkeling. Veel van onze jeugdleden komen
uit gezinnen en families waarvan de
ouders en grootouders ook lid zijn
of zijn geweest. Ik zie geregeld het
karakter en de capaciteiten van de
ouders terug in deze jeugdleden. Geweldig vind ik dat. Uiteraard hebben
we ook muzikanten zonder binding
met het dorp. Ze komen ook van buitenaf en iedereen is welkom om bij

Crescendo te komen spelen. Met ons
jeugdkorps doen we jaarlijks mee aan
het Open Dutch Showcorps Championships in Assen. In 2017 werden we
Nederlands kampioen met door ons
zelf gecomponeerde muziek en een
zelfgemaakte show. Tevens haalden
we 85.13 punten zo hoog hadden we
nog nooit gescoord. Dit geeft wel aan,
dat ons Jeugdkorps een hoog niveau
heeft. Daar haal ik veel voldoening uit
en het is meteen ook mijn uitdaging.
Samen met anderen wil ik het korps
in alle opzichten groot houden. Ik ben
daar net zo intensief mee bezig dan
met mijn eigen ontwikkeling”.
De jeugd zelf aan het woord
Hoe ervaart de jeugd zelf het maken
van muziek bij Crescendo. De Streekkant legde deze vraag voor aan de
jeugdleden Daniek van der Dijk en
Ties Nieuwland, beiden 10 jaar oud.
Daniek, die sinds januari 2020 lid is,
speelt op de bugel. Ze geniet enorm
van het samen muziek maken. Ook
haar vader, broer en zus spelen bij
Crescendo. En daardoor was het
voor haar niet alleen leuk, maar
ook logisch dat ze lid van Crescendo
werd. Ze heeft een duidelijk doel voor
ogen, wat ze wil op termijn hoe dan
ook doorstromen naar de Showband.
Ties is pas sinds kort lid en heeft voor
het slagwerk gekozen. Ook bij hem
was er sprake van een soort logica,
omdat er veel familieleden bij Crescendo spelen. Naast muziek, zit hij
ook op voetbal. Dat gaat nu nog samen, maar het kan zijn dat hij in de
toekomst voor één van beide moet
kiezen. Op de vraag waarvoor hij dan
gaat kiezen kwam een kort en duidelijk antwoord: “Crescendo”.
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BROOD VAN BAKKER HAMERSMA
DAAR ZIT MUZIEK IN.

TROTSE SPONSOR VAN 100 JARIG CRESCENDO
GEFELICITEERD MET JULLIE JUBILEUM.
MAANDAG T/M DONDERDAG

ALLE BRODEN
6 HALEN
MAAR 5 BETALEN
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Wij feliciteren Crescendo!
Wi�eveen Surhuisterveen
Bezoek-/postadres:
Lauwersweg 3
9231 GR Surhuisterveen

Wij feliciteren Crescendo met het
100 jarig jubileum!

Provincialeweg 66a, 9865 AK Opende
Tel. 0594-657401
Email: info@makelaardijvanderwier.nl
Internet: www.makelaardijvanderwier.nl
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06-23 763 287
0512 36 14 87
Kevin@wi�eveensurhuisterveen.nl
www.wi�eveensurhuisterveen.nl

Wij feliciteren Crescendo met het 100 jarig jubileum!
Wij verzorgen o.a.:
• Schoolreisjes
• Personeelsuitjes
• Ver voer naar feesten en concer ten
• Reisjes voor ouderen
• Verenigingsuitjes
• Dagarrangementen
Klauwer tswel 14
9248 SE Siegerswoude
E-mail: b.wiebenga@zonnet.nl
Tel: 0512-301470
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Zaterdagavond 4 juni: Concert van de
Fanfare Bereden Wapens in De Veste

De dirigent

Sietze Bandringa bijna dertig
jaar aan Crescendo verbonden
Sinds 1993 is de in Leeuwarden woonachtige Sietze Bandringa als dirigent aan Crescendo verbonden. Het bijna 30-jarige dienstverband
houdt ongetwijfeld in, dat beide partijen goed bij elkaar passen en
er is nog niets dat erop wijst dat het einde van dat dienstverband in
zicht is. “Als het op een gegeven moment niet meer had gewerkt tussen het korps en mij, dan was ik natuurlijk al weggeweest”, bevestigt Bandringa. “Vanaf het eerste moment bevalt het me heel goed
bij Crescendo en ik ben dan ook nog geen avond met tegenzin naar
Opende gereden. Crescendo is een hechte en warme club. Het woord
hecht moet daarbij niet negatief opgevat worden, want Crescendo
staat open voor iedereen. Ik neem wel eens een gastspeler mee en
die voelen zich altijd meteen welkom en geaccepteerd.”
Sietze is oorspronkelijk afkomstig
uit Marum en speelde daar jarenlang in de plaatselijke showband.
Met de keuze om verder te gaan
dan alleen het bespelen van een
instrument, trad hij in de voetsporen van zijn vader. Die onder
meer dirigent van Showband Marum en daarna nog druminsructeur van Crescendo in de jaren 60
is geweest. Zijn vader wilde beroepsmuzikant worden, maar de
omstandigheden waren er toen
niet naar om die keuze te kunnen

maken. Toen Sietze rond 1985 bij
de Showband Marum inviel voor de
toenmalige dirigent, beviel dat zo
goed dat hij dat is blijven doen. Hij
had ook besloten van muziek zijn
beroep te maken en werd toegelaten tot het conservatorium. Als dirigent is hij bij verschillende korpsen werkzaam geweest en kan
dus bogen op een lange staat van
dienst. Toen Crescendo een maand
voor het Wereld Muziek Concours
in 1993 zonder dirigent kwam te
zitten, was Sietze de man die wilde

Zaterdagochtend/middag 4 juni:
Jubileum fietstocht met kinderprogramma
Evenals vorig jaar zal er een fietstocht van ruim 40 tot 50 kilometer
worden gehouden. Deze zal door de Lommerrijke omgeving van Opende en de zuidelijke route richting Bakkeveen gaan. Op verschillende
momenten zullen de muzikale klanken van Bicycle Showband Crescendo en het Jeugdkorps Crescendo klinken. De kinderen zullen deze
ochtend hun eigen fiets versieren waarna een korte route door het
centrum van Opende zal worden gehouden. Natuurlijk zal een springkussen aanwezig zijn om de feestvreugde te verhogen.

helpen, en daarna besloot hij om
er dirigent te worden. Hij oefende
het vak muziekleraar ook meerdere jaren uit binnen het Gevangeniswezen, waarbij gedetineerden zijn
leerlingen waren. Toen daar vanwege bezuinigingen een einde aan
kwam, trad hij als beleidsadviseur
Cultuur in dienst van de gemeente
Leeuwarden. Op de vraag waarin
Crescendo zich onderscheidt van
andere korpsen volgt een logisch
antwoord: “Fietsen”. Van de reizen
naar het buitenland, die te danken
waren aan de fietsen, maakte hij er
meerdere mee. De toekomst van
Crescendo ziet Sietze op zich positief in, al plaatst hij wel een kanttekening. “Het is belangrijk om de
jeugd aan je te binden en ze een
goede muziekopleiding te bieden.
Het is daarbij de vraag wanneer je
ze laat doorstromen. Dat moet niet
te vroeg, maar ook niet te laat. We
lopen er tegenaan dat de jeugd na
een behoorlijke investering geregeld afhaakt. Het is een landelijke
trend, maar volgens mij dus een
punt van zorg. Bij Crescendo wordt
overigens een goed beleid voor wat
betreft de jeugd gevoerd en is die
zorg daardoor minder groot”.
Naast Crescendo is Sietze ook
sinds een jaar of zeven dirigent van
het hoog aangeschreven Pasveerkorps in zijn woonplaats Leeuwarden. Op het laatste Wereld Muziek
Concours (WMC) werd dat korps
wereldkampioen. Dit jaar gaat hij
ook met Crescendo weer naar het
WMC toewerken. Hij schrijft op
basis van zijn jarenlange ervaring
en expertise daarvoor zelf de programma’s en de muziek.

In het kader van het 100-jarig bestaan van ‘Bicycle Showband Crescendo’ wordt deze avond een concert verzorgd door de Fanfare Bereden Wapens uit het Brabantse Vught. Dit korps, dat zo nu en dan op
een internationale taptoe met de doortrappers een show weggeeft,
was het voorbeeld voor Crescendo om zelf op de fiets te stappen.
Deze avond verzorgt de Fanfare Bereden Wapens een zittend concert
aangevuld met visuele beelden. De vrolijke uitvoering, dat als relatieconcert wordt aangeboden, zal een knipoog zijn richting de jubilerende Bicycle Showband Crescendo.
Afterparty met T.Brass
Deze avond wordt feestelijk afgesloten met een swingende after party
met T.Brass uit Sneek. Deze groep staat bekend om haar opzwepende
en swingende muziek en laat de Veste op haar grondvesten schudden.
De Veste zal voor deze avond worden omgebouwd tot een grote feestzaal
en de bezoekers worden verzocht in feestelijke kledij te verschijnen.
Aanmelden via reserveringen@bicycleband.nl
Entree: € 10,00 zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 30 juli: Marsparade bij het WMC in Kerkrade
Deze dag zal Bicycle Showband Crescendo deelnemen aan de
Marsparade-wedstrijden op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
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10 jaar Barontheater Opende
Zie het programma 2021-2022

Welkom in ons
knusse theater!

dĞ<ŽŽƉtŽŶŝŶŐ

Ğ>ĂƵǁĞƌƐϭϬƚĞ'ĞƌŬĞƐŬůŽŽƐƚĞƌ͘

dĞů͘ϬϲͲϱϱϯϯϲϴϯϵ


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


Ğ>ĂƵǁĞƌƐϭϬƚĞ'ĞƌŬĞƐŬůŽŽƐƚĞƌ͘

dĞů͘ϬϲͲϱϱϯϯϲϴϯϵ


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


www.barontheater.nl
Verlaatsterweg 10
9873 PA Gerkesklooster

GAZELLE | BATAVUS | SPARTA | VICTORIA | CORTINA | SENSA
GRATIS HAAL- EN
BRENGSERVICE

WIJ FELICITEREN CRESCENDO MET
HET 100 JARIG BESTAAN!
E-BIKE EN FYTS SPECIALIST SURHUISTERVEEN
Dr. van Kammenstraat 2, Surhuisterveen
Telefoon 0512 - 221 912

Tiengastraat 13 | 9865 CH Opende
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De reizen

Geppie Nieuwman melde zich als
10-jarig meisje als lid aan bij de
vereniging, tevens was Kornelis
Weening ook op deze jonge leeftijd
erbij. Hij werd al lid rond zijn 10e
jaar. Beiden blikken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
‘hun’ showband met De Streekkrant terug op hun bijzondere
reiservaringen. Beiden tekenen
daarbij aan dat de reizen een hele
mooie bijkomstigheid is, maar dat
het samen muziek maken en het
plezier wat daaraan beleefd wordt
wel de kern is en blijft. Kornelis, die
op de sousafoon speelt, drukt dat
als volgt uit: “Ik geniet van ieder
optreden en het maakt me daarbij
niet uit of het om een buitenlandse
reis gaat of om een kerkdienstbegeleiding”. Geppie was nog niet
eens zo lang lid in het grote korps,
toen zij werd uitverkoren om mee
te gaan naar Japan. Voordat ze zich
bij Crescendo aanmeldde hadden
twee nichtjes van haar, beide lid
van Crescendo, haar al blokfluit
leren spelen. Ze had daardoor al
een goede basis om bij Crescendo
op de bugel te gaan spelen. In 1992
vierde ze als jongste van het hele
gezelschap haar 15e verjaardag in
het land van de rijzende zon.
Deze reis maakte veel indruk op
haar en ze beleefde het als een
ware cultuurshock. Kornelis heeft
dezelfde ervaring. Beiden herinneren zich dat hun eerste reis op jon-

Leden gaan de hele
wereld over met Crescendo

Als tiener de wereld over om muziek te maken, dat is maar voor slechts
weinig jongeren weggelegd. Geppie Nieuwman en Kornelis Weening
maakten het allebei mee en voelen zich daardoor nog altijd bevoorrecht. Als kind raakten ze al gefascineerd door de Bicycle Showband
Crescendo, als het korps door hun geboortedorp marcheerde of fietste. Los van elkaar wisten ze toen al één ding zeker: ‘Dit wil ook’. Die
wens kwam voor beiden uit.

ge leeftijd best wel wat voeten in de
aarde had. Ze moesten drie weken
vrij van school zien te krijgen om
mee te kunnen. Vanuit het bestuur
van Crescendo werd een brief
naar de schoolleiding gestuurd,
met een goede uitleg en onderbouwing waarom ze vrijaf zouden
moeten krijgen. Dat lukte, mede
omdat werd gesteld dat het een
leerzame en educatieve reis zou
zijn. Of scholen er in de huidige tijd
ook nog toestemming voor zouden
geven is maar zeer de vraag. “De
Japanners vonden het geweldig”,
vertelt Geppie. “Iedereen wilde met
ons op de foto. We hadden één dag
in de week vrij en dan gingen we
met de groep op reis om wat van
Japan te zien en te ontdekken. Het
was geweldig. In totaal ging Geppie
vijf keer mee naar Japan. We gingen telkens met ongeveer 25 muzikanten en het was elke keer de
vraag wie er wel mee zou gaan en
wie niet. Dat werd dan besproken
en loste zich altijd wel op. Er waren wel fietsen voor ons in Japan,
maar ik weet nog dat we zelf de
sturen meenamen. Die waren aangepast en werden daar op de fiet-

sen gemonteerd”. Crescendo zou
na die eerste reis nog zeven keer
naar Japan gaan, om er optredens
te verzorgen in Holland Village. Dit
is een compleet nagemaakt Hollands dorp, dat heel veel bezoekers en toeristen trok. Crescendo
trad er vier tot vijf keer per dag op,
uiteraard op de fiets en gehuld in
klederdracht uit Volendam. Naast
meerdere reizen naar Japen, hebben Geppie en Kornelis ook landen
als Maleisië, Turkije, Noorwegen
en Ierland op hun lijstje staan.
Voor Kornelis komt daar nog een
verblijf van meerdere maanden in
de Verenigde Staten bij. Hij vertelt daarover het volgende: “Op
het WMC van 2001 in Kerkrade
kregen we contact met leden van
het Empire Statesmen Drum and
Bugle Corps uit Rochester, dat in
de staat New York ligt. Ze vonden
ons fietsende korps geweldig en
wilden ons naar Amerika halen.

Dat bleek niet haalbaar en toen
ontstond het idee om met twee
muzikanten heen te gaan om daar
samen met hen op te treden. Folkert-Hans Tolsma en ik zijn toen
er toen samen geweest, waarbij
we zelf de vliegtickets hebben betaald. We namen twee fietsen mee
in het vliegtuig en wisten niet wat
ons te wachten stond. Het werd
een geweldige ervaring, waarbij
we in gastgezinnen verbleven en
overal mee naar toe werden genomen. Op onze fietsen verzorgden
wij een kort solo-optreden tijdens
hun showwedstrijden. We hebben
daar toen ook nog contact gehad

met de uit Opende afkomstige familie Baron. Deze familie is van
veel betekenis geweest voor de
oprichting van Crescendo in 1922”.
Zowel Geppie als Kornelis kunnen zich geen leven zonder muziek voorstellen en daarmee ook
geen leven zonder Crescendo. De
kinderen van Geppie zijn intussen
lid, die van Kornelis zijn nog te
jong. Hij zal ze net als Geppie deed
niet gaan pushen om lid te worden, maar wel gaan stimuleren.
In Opende zit het Crescendo-DNA
in veel families opgeslagen. Het is
dus maar de vraag of stimuleren
wel nodig zal zijn.

Ga jij met ons mee?

Ga jij als supporter mee naar het Wereld Muziek
Concours om Bicycle Showband Crescendo aan te
moedigen?!
Op zaterdag 30 juli zal Bicycle Showband Crescendo
voor de 13de keer deelnemen.
Met een supporters bus vertrek je zaterdagochtend
richting Kerkrade, voor een unieke muziekervaring in
het Parkstad Limburg Stadion.
Jullie steun helpt ons om weer een topprestatie neer te
kunnen zetten!
Geef je voor 12 maart op via: wmc@bicycleband.nl
De kosten worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
De WMC commissie
Bente Nauta
Lijanne Tuintjer
Albertha Hoekstra

www.bicycleband.nl
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De toekomst

Initiatieven van Crescendo worden nog
altijd door alles en iedereen omarmd
Hoekstra is ondertussen alweer
drie jaar lang voorzitter en het
moment waarop ze begon, staat
haar nog bij als de dag van gisteren. ‘Ik ben al ruim veertig jaar lid
van Bicycle Showband Crescendo,
dus heel lang hoefde ik niet na te
denken toen ik werd gevraagd om
voorzitter van Crescendo te worden. Ik heb Crescendo eigenlijk
met de paplepel ingegoten gekregen, want vroeger stonden de
fietsen van de leden altijd bij ons
in de boerderij tussen repetities
en optredens door. Niet veel later
werd ik zelf lid en dat ben ik altijd
gebleven en met heel veel plezier
kan ik vanaf deze plek wel zeggen.
Natuurlijk zijn de afgelopen jaren
voor onze vereniging een hele lastige periode geweest, want je bent
enorm aan regels gebonden, maar
tegelijkertijd zag ik ook heel veel
mooie dingen gebeuren om de
sfeer in de vereniging goed te houden. Zo werd er een online pubquiz
gehouden en werd er ook online
gerepeteerd zolang we niet samen
mochten komen. Het zijn van die
kleine dingen waaraan je merkt
dat we zelfs na 100 jaar nog altijd
de juiste koers te pakken hebben.
Gelukkig zijn de maatregelen zo
goed als verdwenen, want komende zomer maken we ons alweer op
voor een reis naar Tsjechië.’
Door de jaren heen heeft Bicycle
Showband Crescendo vele hoogtepunten gekend. Met name de
buitenlandse avonturen maakten

Bicycle Showband Crescendo bestaat 100 jaar en dat mag iedereen
weten. Waar de jubileumviering door corona nog heel even op zich
laat wachten, is het wel al tijd om terug te blikken en vooral vooruit te
kijken met Bicycle Showband Crescendo-voorzitter Albertha Hoekstra
en bastrombonist Alex Nieuwland.
diepe indruk vervolgt Hoekstra.
‘We hebben zoveel mooie momenten gekend met z’n allen dat
het gevoel weer helemaal terugkomt als ik eraan terugdenk. Zelf

Jonge leden hebben zin om te ‘shinen’ op WMC
Op de foto staan de jongste muzikanten van Bicycle Showband Crescendo. Vier jaar geleden zaten ze nog op de tribune om als Jeugdkorps
supporters de club te steunen. Op 30 juli zullen ze zelf voor het eerst
mee doen aan het Wereld Muziek Concours. Daar kijken deze leden
ontzettend naar uit. Ze hebben er zin in om te ‘shinen’ in Kerkrade.
In 2017 werden ze kampioen op het Open Dutch Showcorps Championships (ODSC) in Assen: ‘’Met de prijsuitreiking in ons uniform liepen
wij het veld op. Dit was misschien nog wel het spannendste moment
van de dag. De 4e, 3e en 2e plaatsen werden genoemd en dit betekende dat wij eerste waren! Met
85.13 punten haalden wij onze 1e
plak binnen en dit geluk maakte
bij velen nogal wat emotie los.
Nog nooit had het Jeugdkorps
zoveel punten gehaald. Iedereen
kreeg een medaille en we kregen
twee bekers mee. Een geweldige
dag die niet snel vergeten zal
worden! Kampioen..!’’
Voor al deze jonge leden was dit
toch wel één van de hoogtepunten in de periode met het Jeugdkorps Crescendo. Nu juichen ze
de anderen niet meer toe, maar
spelen ze mee in het grote korps
en worden de belevenissen nog
spannender.

ben ik met Crescendo onder meer
drie keer naar Japan geweest,
maar ook naar Maleisië en Hong
Kong. Los van het feit dat we heel
veel in het buitenland actief zijn,
moet ik zeker niet voorbijgaan aan
de dingen die we dichtbij huis in eigen regio doen. Met name het spelen van kerstliederen in de straten
voor iedereen die wel wat steun en
bemoediging kan gebruiken is een
mooi voorbeeld op eerste kerstdag.
Dit doen we al zo ontzettend lang
dat ik zo langzamerhand niet meer
precies weet wanneer we ermee
begonnen zijn. Wat ik wel weet is

De WMC debutanten

Op de foto van links naar rechts: Bettine van der Ploeg, (saxofoon) Sita
Helmholt, (bugel) Evert Everts, (snare trom) Ise Nieuwland, (trompet)
Femke Nieuwland, (snare trom). Afwezig op de foto maar ook debutanten zijn de zusjes Minke en Durkje Nicolai.

dat ze door alles en iedereen worden omarmd. De afgelopen twee
jaar was er niets mogelijk, maar
gelukkig was het initiatief dat Alex
Nieuwland bijvoorbeeld nam een

schot in de roos.’
Zelf zegt Nieuwland, die ondertussen al bijna dertig jaar lang lid
is, daarover het volgende. ‘Je kunt
vinden wat je wilt van de coronamaatregelen die de afgelopen twee
jaar golden, maar wij vinden dat je
mensen ieder jaar moet kunnen
geven waar ze recht op hebben
in moeilijke tijden. Als vereniging
mochten we niks doen en toen heb
ik zelf tijdens de traditionele eerste kerstochtend maar de stoute
schoenen aangetrokken en ben
ergens gaan spelen in de hoop
dat meer mensen het voorbeeld
zouden volgen. Daardoor werd
het vanuit een gewijzigde opzet
toch nog een groot succes. Natuurlijk hopen we met z’n allen dat
we volgend jaar gewoon weer de
traditie nieuw leven kunnen inblazen, want zoals het nu lijkt is alles in de toekomst weer mogelijk.’
Voorlopig is Nieuwland zeker nog
niet van plan om Bicycle Showband Crescendo te verlaten. ‘Ik
heb het nog ontzettend naar mijn
zin en hoewel je natuurlijk in vorm
moet blijven verlaat ik Crescendo
denk ik pas op het moment dat
mijn voeten de pedalen niet meer
kunnen vinden. Het is een fantastische groep mensen.’

Vrijdag 21 oktober: Jubileumconcerten Crescendo
Het uitgestelde concert dat eerst op 25 februari zou worden gehouden vindt nu
plaats op vrijdag 21 oktober. Het concert staat volledig in het teken van 100 jaar
Crescendo. Het verhaal van Crescendo zal met een dwarsdoorsnede door 100
jaar muziek verteld worden. Dirigent Sietze Bandringa heeft voor dit concert
een speciaal arrangement gemaakt. Daarnaast zal Crescendo het muzikale
programma presenteren dat tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade
is gespeeld. Het belooft een avond te worden waarin u zowel muzikaal als visueel meegenomen wordt in oude en nieuwe tijden. Het Jeugdkorps van Crescendo mag natuurlijk niet ontbreken, het slagwerk zal in de spotlight worden
gezet en zult u kunnen genieten van bijzondere solistische bijdragen. Al met al
belooft het een bijzondere en feestelijke avond te worden.
U moet aangeven voor welk tijdstip u wilt reserveren
Aanvang 1e voorstelling: 19.00 uur en 2e voorstelling: 20.30 uur
Entree: € 7,50 | Aanmelden via reserveringen@bicycleband.nl

Zaterdag 22 oktober:
Reünie voor de oud-leden van Crescendo
Deze dag zullen oud-leden met hun aanhang elkaar weer ontmoeten en de
herinneringen ophalen. Tijdens deze dag zullen oude relikwieën foto’s en posters met de historie van Crescendo worden tentoongesteld.

Vrijdag 30 december: Slotavond waar Crescendo, met
haar eigen aanhang, het jubileumjaar gaat afsluiten.
Oud-leden kunnen zich tot 1 september opgeven om hieraan deel te nemen

