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Welkom terug 

Alweer een jaar geleden heeft u voor het laatst iets van 
ons gehoord en gelezen. Toen kondigden wij in onze 
laatste nieuwsbrief nog ons voorjaarsconcert van 4 april 
aan. Helaas…die komt er nog steeds niet. 

Je hoort je buurman gewoon niet 
Na een lock down periode mochten we eindelijk weer 
repeteren op 1,5 m afstand. Los van alle ongemakken met 
mondkapjes, geen pauze en strenge ontsmettingsregels 
was dat behoorlijk wennen. Je zou het niet verwachten, 
maar op 1,5m hoor je je buurman gewoon niet goed!  
Zijn/haar geluid gaat op in het grote geheel. Je hebt dan 
geen steun aan je maatje met dezelfde partij als jij. Maar 
alles went en je bent tenslotte al blij dat je nog bij elkaar 
mag komen. Ook al weet je dat je nog nergens naar toe 
aan het repeteren bent. De opkomst werd ook steeds 
kleiner en dus onvollediger qua partijbezetting. De 
ouderen onder ons durfden niet meer met zo veel in één 
ruimte te zitten. Begrijpelijk. 
Uiteindelijk hield alles op voor iedereen. We missen het 
samen muziek maken. In je eentje is het toch veel minder 

leuk, want eerlijk is eerlijk, na verloop van tijd pak je je 
instrument niet meer uit de koffer. De drive is weg. We 
weten helaas nog niet wanneer we weer mogen starten.. 
 

Afscheid Mark  
Tijdens het voorjaarsconcert 2020 zouden we officieel 
afscheid nemen van onze slagwerkinstructeur Mark 
Meurs. Dat afscheid heeft helaas nog niet plaats kunnen 
vinden door de Corona.  Mark had zijn debuut tijdens ons 
afscheidsconcert  van dirigent Aad Kloos op 23 maart 
2014 in ’t Fortuin. Onder Mark’s leiding zijn jonge leer-
lingen enorm gegroeid en heeft de groep weer ‘body’ 
gekregen. Mark gaf drumles aan de jeugdleden en wist 
hen ook te binden. Mark combineerde techniek en sjeu 
en trakteerde het publiek meer dan eens op originele 
acts.  We hopen Mark nog als gastdirigent te kunnen 
strikken om alsnog voor publiek officieel afscheid te 
mogen nemen van de vereniging en zijn publiek. En vanaf 
deze plek bedanken wij Mark natuurlijk ook voor alles wat 
hij voor onze slagwerkgroep en de vereniging heeft 
betekend. 
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Welkom John! 
Wel is intussen zijn opvolger John van der Schaaf gestart. 
Wij zijn heel blij met de komst van John en heten hem via 
deze weg nogmaals van harte welkom bij onze club! 
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John, zou je jezelf kort willen voorstellen?  

Natuurlijk! Ik ben John van der Schaaf, 60 jaar, woon 
samen in Enkhuizen en heb een zoon die al lang en 
breed zijn eigen weg heeft weten te vinden in het leven. 

Hoe ziet je muzikale carrière er uit? 

Zolang ik me kan herinneren vond ik trommelen leuk. 
Sprak ruim een jaar 
geleden een klas-
genoot van vroeger 
die zei: Jij hebt je 
droom waarge-
maakt. Daar moest 
ik ff over nadenken 
en vroeg hoe ze dat 
bedoelde. Het ant-
woord was: Jij zat 
vroeger ook al 
overal op te spelen. 
Aan het conserva-
torium was mijn 
hoofdvak slagwerk 
klassiek en mijn 
bijvak lichte 
muziek. Voor AMV 
schoolmuziek heb 

ik mijn propadeuse gehaald. Daarna werd ik docent aan 
de muziekschool  MOW en Stedebroec  tot die helaas 
opgeheven werden. Momenteel ben ik werkzaam als 
docent muziek op de RSG Enkhuizen en het Regius College 
Schagen. Ook ben ik dirigent van popkoor Pop4You uit 
Hoogkarspel.  

Je maakt ook deel uit van diverse formaties. Welke? 

Ja, ik ben drummer en zanger van de formatie 'NoClaim', 
drummer bij het blues project 'Double U Bean', zanger en 
percussionist bij close harmony project 'Voice Over' en 
malletspeler/zanger in het Zappa project 'Cheap Thrills'. 

Hou je dan nog tijd over voor andere hobby’s? 

Zeker! Sport is wel een grote liefhebberij, zowel actief 
(hardlopen, fitness en kickboksen) als passief: voetbal, 
atletiek, auto- en motor sport maar vooral grote 
toernooien als de Tour de France, Olympische spelen, 
EK/WK voetbal etc. volg ik graag.  
Ooit heb ik nog eens een filosofie opleiding op VWO 
niveau gevolgd, gewoon uit pure interesse. Dit had tot 
gevolg dat de wereld er op slag anders uit ging zien. 
Hetzelfde effect had mijn eerste reis in Amerika. Eerst op 
bezoek bij familie (Texas) en aansluitend een trip 'deep 
south' gedaan met bezoeken aan Nashville, Memhpis, 
New Orleans en als whisk(e)y liefhebber de Jack Daniel's 
fabriek. All good fun! Na die eerste trip was ik (waren wij) 
'om'. We zijn er nog vele malen geweest, net als in Canada 
overigens waar een van mijn beste vrienden al zo'n jaar 
of 15 woont.  

Hoe ben je bij St. Caecilia terecht gekomen? 
Vorig jaar rond deze tijd werd ik gepolst of ik interesse 
had om dirigent te worden van jullie slagwerkgroep. Het 
grappige was dat ik in al die werkzame jaren nog nooit 
voor een slagwerkgroep gestaan had. Slagwerk is mij 
bekend en dirigeren ook. De combinatie is nieuw, maar 
bevalt eigenlijk prima. Voor mij een prachtige gelegen-
heid om weer net even iets beter te worden in dit vak. 

Wat is jouw wens voor St. Caecilia? 
Dat we snel weer over kunnen gaan tot de orde van de 
dag. Gewoon lekker repeteren en af en toe een optreden 
doen om te laten zien waar we mee bezig zijn.... ik heb er 
zin in!  
 

4 mei 2020  kippenvelmoment 

Vorig jaar tijdens de dodenherdenking vond ons laatste 
officiële, unieke en tevens individuele optreden plaats. 
Vanwege de Coronamaatregelen mochten wij niet geza-
menlijk de dodenherdenking op de gebruikelijke manier 
doen. Daarom klonk in heel Nederland om 19.58 uur 
vanuit vele voor- en achtertuinen en open ramen het 
taptoe signaal “Last post”. Op sommige plekken hoorde 
je vanuit verschillende windhoeken en op verschillende 
instrumenten deze indrukwekkende klanken als echo op 
elkaar. Gelijk inzetten en eindigen was natuurlijk onmo-
gelijk. Maar het bezorgde wel prachtig kippenvel bij de 
spelers. 
 

In memoriam Jaap Lust 

Helaas hebben wij in Coronatijd afscheid moeten nemen 
van ons lid Jaap Lust. Jaap is op 85-jarige leeftijd op 31 
december 2020 overleden. Jaap kwam op 79-jarige 
leeftijd met zijn tenorsax  bij ons orkest om meer te kun-
nen integreren in ons dorp. Hij had al ervaring in het 
spelen bij een fanfare. Jaap werd ook onderdeel van onze 
vaste nazitploeg en genoot “bar” van de biertjes en sterke 
verhalen. Jaap liep zelfs mee met de collectes.  Hij was 
bakker bij molen De Krijgsman en kon lekkere Kerststollen 

bakken. Ook was Jaap 
trotse schipper op zijn 
zeewaardige boot. 
Jammer genoeg kreeg 
hij steeds minder lucht 
en moest het blazen 
tijdelijk opgeven. Na 
een korte terugkeer in 
het orkest ging het toch 
niet meer. Corona brak 
uit in verzorgingshuis 
Westerhof wat de oor-
zaak van zijn overlijden 
is geweest.  
 

“Wanneer een boot achter de horizon verdwijnt, is hij 
niet weg. Hij is alleen niet zichtbaar.” 

 



In memoriam Jan Mol 

Op 19 december 2020 heeft 
ons lid en bestuurslid Dora 
Mol afscheid moeten nemen 
van haar geliefde echtgenoot 
Jan Mol. Sint Caecilia zal Jan 
missen als trouw bezoeker en 
fotograaf bij onze concerten. 
Hij wist menig concert en 
muzikaal moment vast te 
leggen in prachtige foto’s. 
Voor deze herinneringen zijn 
wij hem zeer dankbaar. 
Daarnaast was Jan ook jaren-

lang donateur van onze vereniging. Wij wensen Dora, 
kinderen, kleinkinderen en alle familieleden heel veel 
sterkte bij dit grote verlies. 
 

Sponsornieuws 

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
heeft Stichting Vrienden van Sint 
Caecilia een nagekomen subsidie-
bedrag van € 2.500 ontvangen welke 

we hadden aangevraagd voor het 
jubileumjaar. 
De Rabo Clubsupport heeft € 247,92 
opgebracht voor de Stichting Vrienden 
en € 841,63 voor de Muziekvereniging. 
Het spaarsysteem Tank & Schenk van 

Peut heeft ons vorig jaar een mooi bedrag van € 368,37 
opgebracht. 
Hartelijk dank aan allen die op ons hebben gestemd of 
ons bij het tanken hebben gekozen! 
De 66e editie van de Gemeenschapsveiling Wervers-

hoof heeft in 2021 totaal € 38.469 euro opgebracht. In 2021 
is nog niet tot verdeling over gegaan. Vorig jaar hebben 
wij € 4.500 ontvangen.  
 

Vriendenbijdrage 

In mei zullen wij de vriendenbijdrage weer incasseren. 
Hartelijk dank voor uw onmisbare bijdrage! 
 

Muzikale wandeling 

Eindelijk weer eens goed nieuws! De organisatie van de 
Muzikale wandeling heeft een datum geprikt! 4 juli! 

Wij hopen ontzettend dat dit gezellige muzikale festijn in 
de achtertuinen van Wervershoof door kan gaan. En dat 
we tijd genoeg zullen hebben om met elkaar te kunnen 
repeteren en een leuk programma neer te zetten. Want 
momenteel weten we nog niks. 
 

Nieuws voor de leden 

Op korte termijn willen Theo en een deel van het bestuur 
online de koppen bij elkaar steken om te evalueren en 
toekomstplannen maken. Wellicht ook alvast een 
programma in elkaar zetten voor de Muzikale wandeling. 

Dat willen we deze keer samen met de slagwerkgroep  
doen. We krijgen 3x een half uur podium. Rekening 
houdend met de vermoedelijk korte voorbereidingstijd, 
kunnen we daar samen wel wat mee. Zodra we een 
programma in elkaar hebben gezet, zullen we jullie op de 
hoogte brengen zodat er hopelijk weer motivatie is om 
alvast de spinnenwebben uit de toeters en trommels te 
blazen en slaan!  
Online ontmoeting? 
Als de online vergadering met Theo lukt, willen we ook 
nadenken over een online contactmoment met de leden. 
Hoewel het bestuur niet unaniem eens is over deze vorm 
van vergaderen/ontmoeten, zoeken we toch naar een 
manier om elkaar na deze maanden van radiostilte weer 
eens te zien. Buurtverenigingen hebben zelfs de jaar-
vergadering al online gedaan. We realiseren ons dat niet 
iedereen zo handig is om op zijn pc een Teams/Zoom/ 
Skype meeting voor elkaar te krijgen, dus daar moeten we 
nog iets op verzinnen. Ideeën zijn welkom! 

Nieuwe voorzitter en bestuurslid 
We zijn heel blij dat we Ed Meester bereid hebben gevon-
den om na 10 jaar voorzitterschap van Richard het stokje 
over te nemen. Ook hebben we Iwan van der Pol als 
vertegenwoordiger vanuit de slagwerkgroep in het 
bestuur mogen verwelkomen! Natuurlijk moeten we dit 
nog officieel ter goedkeuring voorleggen aan de leden en 
zoeken daar nog een vorm voor. 
Afscheid 
En zodra mogelijk zullen we op passende wijze  stilstaan 
bij het aftreden van Richard. 
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