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20 november 2021
In een zo goed als uitverkocht Theater 
de Veste geeft Caecilia Schipluiden haar 
jubileumconcert. In actie zie je Margit van 
den Ende en Hans van Adrichem op de 
marstrom. © Lenny Martinez
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Voor het eerst een jaar waarin 

het Carnaval niet gevierd werd 

en dus voor de Knotwilgen geen 

optredens.

Door de lockdown in Nederland 

waren ook de repetities in de 

eerste helft van het jaar schaars. 

Zo rond de lente werden de 

repetities weer hervat en 

kwamen er enkele aanvragen 

voor optredens binnen. Al snel 

bleek dat ook deze optredens 

geannuleerd zouden worden.

BOERENKAPEL 
DE KNOTWILGEN

ONDERDEEL

Het jaarverslag van 2020 eindigde met in totaal 10 

optredens, met ons laatste optreden op 29 februari 

2020. Niet wetende dat het ruim 1 ½ jaar zou duren voor 

ons volgende optreden. In september 2020 ontvingen 

wij onderstaand bericht vanuit De Theebukkers:

“Het Corona-virus en de bijbehorende problematiek 

heeft ons nog steeds in een stevige houdgreep. Het 

is daarom dat wij als bestuur van De Theebukkers 

hebben besloten om alle activiteiten een jaar op te 

schorten. Dus het seizoen 2021 over te slaan.”
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Na de zomervakantie begonnen we vol 

goede moed aan de voorbereidingen 

voor de 11e van de 11e, ofwel de prins-

verkiezing bij Carnavalsvereniging De 

Theebukkers.

Tot op het laatste moment was het 

spannend of deze avond doorgang 

kon vinden omdat de maatregelen 

steeds verder aangescherpt werden. 

Uiteindelijk bleek dit het eerste optreden 

van 2021.  Even leek het erop dat dit ook 

het laatste optreden was maar gelukkig 

hadden we nog ons ‘moment of fame’ 

tijdens het jubileumconcert in theater 

De Veste waar wij als afsluiting samen 

met het Harmonieorkest “Niet Kniezen, 

Niet Zeuren” ten gehore brachten. Dit 

bleek achteraf ook het laatste optreden, 

Sinterklaasintochten en andere geplan-

de optredens werden afgelast vanwege 

de oplaaiende Corona-besmettingen.

De Knotwilgen sloten 2021 af en de 

teller eindigde historisch laag met 2 

optredens…

Eind 2021 gingen de geruchten al 

rond dat waarschijnlijk het Carnaval 

2022 geen doorgang kan vinden, bij 

het verschijnen van dit jaar verslag is 

dit werkelijkheid gebleken. Laten we 

hopen dat we in 2022 meer activitei-

ten kunnen ondernemen.

In het nieuwe jaar gaan de 

Knotwilgen weer volop aan de 

slag! Zo hebben de Knotten op 

9 april een Meezing-Matinee in 

wooncentrum Akkerleven en op 

23 april een kapellenfestival in het 

Notenschip. Houd de socials in de 

gaten en kom ons bezoeken!

/knotwilgen

/knotwilgen

/deknotwilgen

VERVOLG

http://facebook.com/knotwilgen
http://www.twitter.com/knotwilgen
https://www.instagram.com/deknotwilgen
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HARMONIE-
ORKEST

AFDELING

En vol goede moed gingen we de zomer 

in. Vanaf 30 augustus begonnen we aan de 

tweede helft van het seizoen. Nog steeds op 

1,5 meter, in 2 shifts.

De datum die steeds dichterbij kwam was de 

aftrap van ons jubileumjaar op 20 november 

in Theater de Veste. Los van of dat concert 

überhaupt door kon gaan, beseften we wel 

dat we ons alleen goed konden voorbereiden 

op het Jubileumconcert als we weer met een 

geheel orkest konden gaan spelen. 

En zo startten we vanaf maandag 20 septem-

ber met het scannen van de coronatoe-

gangspas. Met het hele orkest, zonder 1,5 

meter. De repetities werden goed bezocht en 

iedereen was enthousiast.

Het tweede jaar waarin corona de scepter zwaaide! 

Het werd voor ons een jaar van uitersten. Pas op 31 mei 

hadden wij onze eerste repetitie van 2021. Daarvoor 

zagen we elkaar een paar keer via Zoom, voor de ALV, 

maar ook voor een muziekquiz en een bierproeverij. 

Omdat we tussen de muzikanten 1,5 meter afstand 

moesten bewaren, hebben we maandenlang in 2 shifts 

gerepeteerd, het zogenaamde roze en blauw-orkest. 

Maar ondertussen was het ook bijna zomer en lonkte het 

schoolplein. Buiten was er plaats genoeg voor het hele 

orkest op 1,5 meter van elkaar. En zo kwam het dat we de 

eerste 2 zondagen van juni op het schoolplein naast het 

Notenschip doorbrachten. Als vanouds weer allemaal 

samen, met een drankje na afloop. 
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Nadat we op zondag 31 oktober voor het 

eerst een doorloop van het Jubileumconcert 

deden, inclusief Petto Koop in verschillen-

de outfits, waren de muzikanten niet meer te 

houden. Nu alleen nog een vol theater!

En ook dat licht ging op groen! De horeca 

bleef dicht, maar het theater ging open. En 

hoe!

Met de gehele vereniging knalden we figuur-

lijk van het podium en ging ouderwets het 

dak eraf. Van subtiele solo’s tot meezingend 

publiek. Deze avond had alles. Wat een 

aftrap en wat een energie!

Zeer voldaan en tevreden zagen we elkaar 

weer op maandag 22 november. Een avond 

van napraten en vooruit kijken. En wat we 

toen nog niet wisten: de laatste repetitie van 

het jaar. We sloten nietsvermoedend de deur 

en zagen elkaar pas weer terug toen het 

nieuwe jaar allang begonnen was. 

VERVOLG
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20 november 2021
Petto Koop als Tambour-Maître, tijdens het 
jubileumconcert in Theater de Veste. Petto 
vervulde vele rollen, zoals bijvoorbeeld 
dirigent Vrijhoff. © Lenny Martinez
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JEUGD-
ORKEST

AFDELING

In september beginnen wij in 

volledige bezetting vol goede 

moed te repeteren met de 

muziek voor ons eerste echte 

optreden van dat jaar: het 

Jubileumconcert En zowaar, dat 

gaat door. Heerlijk samenspelen 

met de hele vereniging voor een 

geweldig publiek in het theater, 

wat een feest!

Na de orkestles van 26 novem-

ber ligt er kerstmuziek op de 

lessenaar. Helaas kunnen 

wij die al snel opbergen. De 

rest van het jaar is het op vrij-

dagavond weer stil in het 

Notenschip...

Het was om welbekende redenen stil in het Notenschip op 

vrijdagavond in de eerste maanden van 2021.

12 maart is een heel jeugdig orkest gestart met repeteren, 

namelijk de jeugd onder de

18 jaar. Pas eind mei spelen wij weer met zijn allen samen 

op 1,5 m afstand en even later kunnen wij die afstand 

loslaten tot aan de zomervakantie.
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Om diverse redenen hebben de volgen-

de mensen het Jeugdorkest helaas 

verlaten:

- Simon vd Berg(slagwerk)

- Nel van Holsteijn (klarinet) 

- Ton Keijzer (trompet)

- Lieneke van Zweeden (klarinet)

Erg blij zijn wij met de komst van de 

volgende nieuwe leden:

- Elora Duyvesteyn (trombone)

- Tristen Duyvestein (slagwerk),

- Maaike Verbeek (hoorn)

- Stein van Zwieten (trompet)

- Winkler Kraan (trompet)

EN VERDER
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DRUMPACK
AFDELING

Tijdens de lockdown kon er een deel van het jaar niet 

gerepeteerd worden in het Notenschip. Daarom heeft 

Ferry voor hen een alternatief geboden.

Het enige optreden dit jaar was tijdens het jubileumcon-

cert in theater De Veste. Daar hebben ze in een paar 

nummers de ‘slagwerk-geschiedenis’ binnen onze vereni-

ging weergegeven. Het laatste stuk was een uitvoe-

ring van het in de lockdown geoefende Konokol-ritme, 

ondersteund door een instrument wat door één van de 

leden zelf was gemaakt.

Helaas hebben dit jaar 6 leden hun lidmaatschap opge-

zegd. Er is wel 1 nieuw lid bijgekomen. De groep bestaat 

nu uit 6 slagwerkers.
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20 november 2020
Tim Janssen op saxofoon tijdens de allerlaat-
ste toegift door de Knotwilgen: Niet Kniezen, 
Niet Zeuren! Enthousiast meegezongen door 
het publiek en orkest. © Lenny Martinez
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OPLEIDINGEN
AFDELING

Ellen Baksteen liet weten na de zomer niet terug 

te komen als fluitdocente. We zijn erg blij met onze 

nieuwe docente Nadja Zhelnina, die direct na de 

zomer is begonnen als dwarsfluitdocente. Ellen: Dank 

je wel voor je inzet! Nadja: Van harte welkom bij onze 

vereniging!

Cultuurmenu

Door de maatregelen rondom corona gingen de 

lessen aan groep 5 van de basisscholen in het kader 

van het Cultuurmenu niet door. Wel hebben de leer-

krachten van de groepen 5 in Schipluiden gebruik 

gemaakt van het aanbod om met onze muziek-les-

koffer zelf één of meer lessen te verzorgen.

Caecilia’s Young Talent

Het is een mooie traditie om ieder jaar een aantal van 

onze leerlingen een muziekstuk voor publiek te laten 

spelen bij onze activiteit Caecilia’s Young Talent. Toch 

kon ook dit niet doorgaan door de coronamaatrege-

len. Net als in 2020 hebben leerlingen filmpjes opge-

nomen. Deze zijn in delen op Facebook geplaatst. Je 

kunt deze nog terugzien op onze Facebookpagina en 

op ons YouTubekanaal.

Examens

De leerlingen, die al in juni 2020 examen zouden 

doen, zijn allen op 5 juni 2021 geslaagd voor hun prak-

tijkexamen: Cecile Janssen (cornet), Liam van der 

Marel (trompet) Maartje Peters (dwarsfluit), Marilou de 

Vette (cornet), Maybritt van der Lee (klarinet) en Roy 

de Vreede (trombone) behaalden hun A-diploma 

HaFaBra. Het B-diploma werd behaald door Lucas 

Janssen (euphonium) en Tjibbe Gielesen (trompet). 

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Dit jaar kende af en toe online lessen, omdat contact in 

het Notenschip niet mogelijk was. Gelukkig was het  voor 

het grootste deel van het jaar mogelijk om één op één  

lessen in het Notenschip te geven.

Onze standaard activiteiten, zoals het optreden in 

Akkerleven, konden niet op de gebruikelijke manier door-

gaan, maar de gesprekken met de docenten, de tien-

minutengesprekken met de leerlingen en het jaaroverleg 

met de docenten ging of on- of offline gewoon door. 

En ook dit jaar waren er leerlingen die hun instrument 

voldoende beheersen om mee te gaan spelen in het 

jeugdorkest. Samen spelen, daar doe je het toch voor?

http://www.facebook.com/caeciliaonstage
https://www.youtube.com/channel/UCtr43mo5SyMt_wE2bEgYa-Q
https://www.youtube.com/watch?v=yx9l1J0_7Ds
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In de loop van dit jaar zijn 6 nieuwe leer-

lingen gestart. Daan van Koppen heeft 

er twee leerlingen bij (Anne-Sophie 

Trouwborst op saxofoon en Laura 

Langer op klarinet),  Youri Kemps één 

leerling (Lukas Langer op trompet) en 

Nadja Zhelnina één leerling (Nathanja 

van Leer op dwarsfluit). Voor sommi-

ge instrumenten hebben we zelf geen 

professionele leraar. Daarom gaat 

Marynn Boender, onze nieuwe hobo-

leerling, naar de SRMO.

Net voor de zomer werd via de scholen 

een flyer over muzieklessen bij Caecilia 

gedeeld. Hierop kwamen veel reacties 

waardoor we 18 kinderen van verschil-

lende leeftijden in drie groepen kennis 

konden laten maken met muziek en 

onze vereniging. 

Tot vorig jaar werd blokfluitles gegeven 

op de Ark. De Ark is hiermee gestopt. 

Toch blijkt er vraag naar blokfluitles-

sen te zijn, daarom hebben wij dit als 

Opleidingscommissie opgepakt. Op het 

moment van schrijven is de werving van 

leerlingen ingezet. 

Op donderdagmiddag zullen na school-

tijd groepslessen van een half uur per 

week worden gegeven door de fluitdo-

cente Nadja Zhelnina. Meer informatie 

hierover is op de website te lezen. 

VERVOLG

https://www.caeciliaschipluiden.nl/bij-caecilia-nu-ook-blokfluitles/
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VERDER IN HET JUBILEUMJAAR

/caeciliaonstage

/caeciliaschipluiden

/caeciliaschipluiden

/stcaecilia

Volg je ons 
eigenlijk al?

26 maart

9 april

30 april - 3 mei

18 juni 2022

19 nov. 2022

Bedenk een Weense balzaal, champagne en de Radetzky 
Marsch. In de Dorpshoeve speelt het harmonieorkest een 

ietwat verlaat Nieuwjaarsconcert. Op twee andere plekken 
zijn ook concerten van Maurits Draijer en De Maxima’s.

In verzorgingstehuis Akkerleven spelen de leden van 
Boerenkapel de Knotwilgen de mooiste liedjes van vroeger. 

Het is uiteraard de bedoeling dat er mee gedeinsd, gezongen 
en gelachen wordt . Inclusief een lekker advocaatje!

Het Jeugdorkest gaat op tournee!  Richting de zuiderburen. 
Samen met orkesten uit de regio Antwerpen gaat het 

Jeugdorkest een internationaal avontuur tegemoet. Houd hen 
op de hoogte via de sociale media!

Een bijzonder groot concert/festival bij een ondergaande zon. 
Molen de Korpershoek en de Trambrug zijn het decor. 

Denk aan bekende muziek, gespeeld door de hele vereniging 
én een koor. Deze avond wordt spectaculair!

Het jubileumjaar van Caecilia Schipluiden wordt in stijl 
afgesloten met een muziekgala, inclusief muzikale prijzen en 

filmische muziek! De vraag is: 
wie gaat er met de awards vandoor?

Caecilia Royale

Meezing Matinee

23 april Overdag gaan de jeugdleden hun kwaliteiten laten 
horen aan een professionele jury, waar alleen positieve 

feedback wordt gehoord. In de avond spelen verschillende 
boerenkapellen het dak eraf in een goed gevulde zaal!

Jeugdorkestenfestival
Kapellenfestival

Jeugdmuziekreis

Night at the Bridge

Caecilia Academy Awards

http://www.facebook.com/caeciliaonstage
https://www.instagram.com/caeciliaschipluiden
https://www.youtube.com/channel/UCtr43mo5SyMt_wE2bEgYa-Q/videos
http://www.twitter.com/stcaecilia
http://www.instagram.com/caeciliaschipluiden
http://www.twitter.com/stcaecilia
https://www.youtube.com/channel/UCtr43mo5SyMt_wE2bEgYa-Q/videos
http://www.facebook.com/caeciliaonstage
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20 november 2021
Jelle Gielesen speelt met opperste 
concentratie tijdens het jubileumconcert ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
vereniging. Theater de Veste. 
© Lenny Martinez
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Colofon

Auteurs:
Knotwilgen:   Mark Weber
Harmonieorkest: Jet van Paassen
Jeugdorkest: Diana de Vroege
Drumpack: Margit van den Enden
Opleidingen: Inge van Paassen
Verder in het 
jubileumjaar: Gijs Schotel

Fotografie:
Lenny Martinez, screenshot YouTube

Samenstelling en vormgeving:
Gijs Schotel  -  www.gijsschotel.nl

www.caeciliaschipluiden.nl
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