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TERUGBLIK OP HET REUNIECONCERT 
 
Op 25 mei was het zover: de dag  van het reünieconcert. 
’s Ochtends toog een groepje leden naar De Dars om het 
podium te bouwen, stoelen neer te zetten, het grote 
gordijn ophangen en alles wat er nog meer bij komt 
kijken. DML leverde het podium, licht en geluid wat we 
graag aan hun overlaten. We hebben een korte lijn met 
DML, want Danny Louter is trompettist bij ons en 
Maurice Louter was jarenlang lid. Deze mannen weten 
precies op welke momenten de muziek om lichteffecten 
vraagt en hoe het met geluid werkt. En wat een spullen 
hebben ze! Om 14.00 uur waren alle leden en oud-leden 
ook present voor de ‘doorloop’. Onze oud-dirigenten 
Aad Kloos en Michiel Drijver namen de moeilijke stukjes 
nog even door van hun gekozen muziekstuk: Oregon 
respectievelijk Moment for Morricone. Theo, onze 
huidige dirigent, had nog wat puntjes op de i te zetten.  
 

 
en ook Mark trommelde zijn slagwerkgroep bij elkaar 
om nog even e.e.a. te oefenen.  
Voordat er een Chinees Buffet voor ons klaar stond in 
het voorcafé gingen we met z’n allen op de foto, zie 

laatste blad van deze nieuwsbrief. 
 
Om 19.30 uur stroomden de eerste bezoekers de zaal al  
in en om 20.00 uur openden we met het eerste nummer. 
Hierna werden de oud-leden één voor één naar voren 
geroepen door onze spreekstalmeester Kees Botman 
(van KaBee). Hij praatte de avond uiteraard in het 
Westfries aan elkaar. Skoftig! Vlak voor de pauze waren 
er mooie woorden, een insigne met oorkonde en 
bloemen voor 5 jubilarissen: Peter Hauwert en Nico 
Koomen wegens 25 jaar lidmaatschap. Monique Kuin, 
Dick en Richard Koomen wegens 40 jaar lidmaatschap!  
Ook na de pauze wisselden  orkest en slagwerkgroep 
elkaar af. We kijken terug op een avond met mooie 
muziek voor een volle zaal.   
 

 

    VRIENDEN-NIEUWSBRIEF  
Jaargang 1    nr 2     september 2019 

 



 
WIST U DAT 

Imara Dudink op 13 juni 2019 is bevallen van een 
prachtige zoon Sven en wij haar en Joost van harte 
feliciteren met hun grote aanwinst.  

wij blij zijn dat Imara nu weer haar partijtje met ons 
meeblaast. 

Mark Meurs 30 augustus vader geworden is van 
dochter Sanne. 

wij druk aan het repeteren zijn voor het jubileum- 
concert van 12 oktober. 

wij dit concert omgedoopt hebben tot Caecilia 
Centenary Celebration. 

Loek Manshande en Dayenne Stuyt komen zingen. 

Dick en Ton Boon en Remco Kühlman weer met ons 
mee doen op gitaar en toetsen.  

u deze avond niet mag missen! 
 
 

 

Speciale gasten voor dit concert: 

Dayenne Stuyt en Loek Manshande 

 

 

EVEN 

VOOR- 

STEL- 

LEN 

 

Ik ben Dayenne Stuyt en wat ontzettend leuk dat ik 
gevraagd ben, om te mogen zingen op St. Cecilia’s 100-
jarig jubileum. 
In mijn jeugd heb ik veel gelogeerd en gespeeld in 
Wervershoof. Dansles, uitgaan, mooie herinneringen. 
Het is me dus helemaal niet vreemd om  weer eens terug 
op het dorp te zijn.  
Ik heb in verschillende koren gezongen en daarna jaren 
o.a. in Say What en nu in m’n vertrouwde band Just 
Wednesday, met naast me o.a. ook 3 blazers. 

 
Sinds enkele jaren zing ik ook in  big band No PressSure, 
heb gelukkig dus al ervaring met heel veel blazers-
’geweld’ achter me. 
Het leuke aan muziek maken is, samen met elkaar aan 
iets werken wat je bindt. Meer of minder ervaren, dat 
maakt niet uit, als het dan uiteindelijk één geheel wordt 
is dat zo’n geweldig gevoel. 
Dat herken ik ook bij de repetities van St Caecilia.  
Samen met Loek Manshande ga ik 12 oktober o.a. een 
duet zingen. En dat is nou echt zo’n kippenvelmomentje 
waar je het allemaal voor doet. Ik ga niet verklappen 
welk nummer het is, dat mag u zelf komen ontdekken! 
 

Loek Manshande 

zou u kunnen ken-

nen als drummer 

van de vroegere 

coverband BREAK. 

Maar ook van zijn 

populaire Loek a 

like Neil Diamond 

optredens. Op 12 

oktober krijgt u 

daar ook iets van 

te horen evenals nog meer bekende popmuziek. Loek 

zweept zijn publiek op en is een echte entertainer. 

Ter afwisseling mag u een mooi optreden van de 
slagwerkgroep verwachten waarbij het moeilijk stilzitten 
is met die lekkere percussieritmes. 
 

Caecilia Centenary Celebration 
Zaterdag 12 oktober 2019 
De Dars 
Aanvang: 20.00 uur  Zaal open: 19.30 uur 
Entree: € 15,00 
Voorverkoop € 12,50 bij Rheino’s op de Dorpsstraat 
en via www.caecilia-wervershoof.nl/voorverkoop 
Vrienden krijgen een kop koffie. 

 
GROTE VRIENDENKRING 
We hebben inmiddels een vriendenkring van ruim 200 
vrienden. Daar zijn we heel blij mee om verschillende 
redenen. Ten eerste voelt het gewoon goed om te weten 
dat er zoveel mensen iets met St. Caecilia op hebben en 
ons financieel steunen. Het feit dat u ons vrienden-
formulier heeft ingevuld is namelijk ook een gebaar dat 
u vindt dat deze muziekvereniging er toe doet. De 
incasso van degenen die na mei vriend zijn geworden 
vind in oktober plaats. 
We zullen graag nieuwe vrienden blijven verwelkomen. 
Helaas hebben we ook een goede vriendin verloren. 
Mevrouw Afie Commandeur,  moeder van ons lid Dora, 
is op 29 augustus 2019 vlak voor haar 102e verjaardag 

http://www.caecilia-wervershoof.nl/voorverkoop


overleden. Afie was een van onze meest trouwe 
bezoekers en was al donateur toen haar man Piet 
Commandeur nog bij de fanfare speelde. Wij wensen 
Dora en familie veel sterkte met dit verlies. 
 

FLOW 

Voor de leden van leerlingenorkest FLOW is de vakantie 

alweer lang voorbij en de eerste repetities zijn achter de 

rug. We starten elke oefensessie met een paar toon-

ladders, waarbij we zelf moeten bedenken welke 

toonladder het moet zijn. Orkestleider Theo vraagt ons 

om bijvoorbeeld de toonladder van klinkend Bes, D of C 

in te zetten. Voor velen van ons wekelijks giswerk en we 

mogen er ook nog zelf de kruizen bij bedenken... Gelukkig 

kunnen de oudgedienden steunen op de jeugd, want 

Anna, Merijn, Melissa, Stefan en Sjaak weten alles van 

grote en kleine tertsen, mineuren en majeuren. Na een 

paar verkeerde noten zitten de meesten spoedig op het 

juiste toonladderspoor.  

De jongeren kunnen straks, als zij dat willen, aansluiten 

bij het grote orkest, maar we wachten eerst het jubileum-

concert van 12 oktober aanstaande af.  

De laatste tijd hebben we vrolijke en vlotte muziek 

gespeeld, zoals Three Little Pop Tunes en het drieluik 

Blues, Promenade and Happy Tune en nu hebben we 

Swingin’ Saxophones voor onze neus. Zoals de titel al 

doet vermoeden, kunnen de drie jonge saxblazers hun lol 

op en dat is precies waar het om draait. FLOW stelt de 

jongeren in staat om te wennen aan het spelen in een 

orkest, waardoor zij straks de stap naar het echte werk 

gemakkelijker kunnen maken. Voorlopig gaan we vrolijk 

verder onder leiding van Theo. 

Ed Meester 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reünieconcert met leden, oud-leden en oud dirigenten  

Sponsors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden, oud-leden en (oud) dirigenten tijdens het reünieconcert 25-05-2019 

Repetitie van FLOW, elke dinsdag 

van 19.30 tot 19.45 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoutenoptiek.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/west-friesland/
https://mantelovertoom.nl/
https://www.tankenschenk.nl/deelnemers/peut-koper-wervershoof/
https://www.deen.nl/
https://tothebone.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/

