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We kijken terug op het jaar waarin we dan eindelijk het 

100-jarig bestaan van Caecilia Schipluiden konden 

vieren. Na de opening van het jubileumjaar op 20 

november 2021 in Theater De Veste konden we niet 

vermoeden dat Nederland opnieuw op slot zou gaan.

2022 begonnen we dan ook in lockdown zonder 

repetities. 

Op 14 januari kwam het verlossende woord dat 

Nederland langzaam weer van slot zou gaan. 

De repetities van alle afdelingen werden, met de 1,5 

meter maatregel in achtnemende, weer opgestart 

en de jubileumcommissie ging weer vol goede 

moed aan de slag met de voorbereidingen voor de 

jubileumactiviteiten. 

In maart, tijdens de Algemene Leden Vergadering 

(ALV), werd ik verkozen tot voorzitter van Caecilia 

Schipluiden. Bijzonder om in dit jubileumjaar te starten 

in deze functie!

Nu alle coronamaatregelen langzamerhand 

afgebouwd zijn startten de jubileumactiviteiten. 

De Knotwilgen en het Jeugdorkest organiseerden 

in maart een muziekfestival in het Notenschip. April 

stond in het teken van de start van de tentoonstelling 

100 jaar Caecilia in Museum het Tramstation, De 

opening werd opgeluisterd door een optreden van de 

blokfluitgroep en houtleerlingen. Het Jeugdorkest ging 

op concertreis naar Antwerpen en de voorbereidingen 

voor het “Night at the Bridge” concert werden hervat. 

Leerlingen deden examen, in totaal slaagden negen 

kandidaten voor hun A examen en vier kandidaten 

behaalden hun B diploma!

In juni was het Night at the Bridge concert. Drumpack, 

het Jeugdorkest en de Harmonie verzorgden op 18 

juni een muzikaal programma waar nog steeds over 

nagepraat wordt. Het was een fantastisch mooi 

concert op een unieke locatie en met veel publiek. 

Extra bijzonder was de uitreiking van de Koninklijke 

Erepenning door burgemeester Rodenburg tijdens 

deze avond. 

Na een welverdiende vakantie waren alle repetities 

gericht op de afsluiting van ons jubileumjaar, de 

Caecilia Academy Awards. Dit concert waar 

Drumpack, het Jeugdorkest en de Harmonie een 

bijdrage aan leverden stond geheel in het teken van 

filmmuziek. We eindigden het jaar met de benoeming 

van Peter Habraken tot nieuwe dirigent van ons 

Harmonieorkest.

We kunnen terugkijken op een heel mooi jubileumjaar 

met verenigingsbreed zo’n twintig optredens. Heel 

veel dank aan alle commissies en vrijwilligers die zich 

afgelopen jaar ingezet hebben om het jubileumjaar 

tot een succes te maken. Meer over onze activiteiten 

van het afgelopen jaar vindt u verderop in dit 

sociaal jaarverslag dat ook dit jaar weer prachtig 

vormgegeven is door Gijs Schotel, heel veel dank 

daarvoor!

Mark Weber
Voorzitter CaeCilia SChipluiden

VOORWOORD

http://www.gijsschotel.nl
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26 noVeMber 2022
Hans van Adrichem neemt zijn 

Caecilia Academy Award® voor 
‘Beste Bijrol’ in ontvangst. Hij 

kreeg deze voor de Padoem 
Pats-momenten tijdens het 

theaterconcert in november 2021
© Adam Klugkist



5Muziekvereniging CaeCilia SChipluiden
100 jaar

In april 2022 was in ons 

eigen Notenschip een heus 

kapellenfestival. Hierbij waren 

naast de Knotwilgen ook de 

Herriemenie uit Naaldwijk, DAD 

Barst Los uit Driebergen en 

Drumgabbers uit Delft van de 

partij. Iedere groep had twee 

optredens en kreeg feedback 

van een echte jury.  Het bier 

vloeide rijkelijk, er moest zelfs 

worden bijgehaald! Een 

geslaagd feest met gezellige 

muziek.

BOERENKAPEL 
DE KNOTWILGEN

SECTIE

Bij de Caecilia Academy Awards waren de 
Knotwilgen genomineerd voor ‘Beste Sectie’ 
binnen de vereniging, dit was voornamelijk voor 
het optreden tijdens de Meezingmattinee in 
Woonzorgcentrum Akkerleven. Hierbij hebben zij 
een muzikale bingo gespeeld voor de bewoners 
van het verpleeghuis.

Huub Bentvelsen
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Na drie jaren van het niet kunnen vieren 

van carnaval, was er op de Elfde van 

de Elfde toch een voorproefje van het 

carnaval dat in 2023 eindelijk weer zou 

plaatsvinden. De Knotwilgen hebben op 

die speciale datum weer mogen spelen 

in het Bukkersgat bij hun vrienden: de 

Theebukkers. Een ideale manier om 

iedereen warm te maken voor het 

carnaval van 2023.

Dit jaar hebben de Knotwilgen een 

nieuwe voorzitter. Na vele jaren de 

voorzitter geweest te zijn van de 

Knotten, werd Mark Weber tot voorzitter 

gekozen van Caecilia. Dubbel voorzitter 

zijn is lastig, dus moest er een nieuw 

persoon gevonden worden voor de 

Knotten. Gelukkig heeft Evert Gielesen 

zich kandidaat gesteld, waarmee de 

Knotten (uiteraard) unaniem in hebben 

gestemd. 

Het laatste optreden van de 

Knotwilgen in 2022 was het spelen 

van kerstmuziek op de Beestenmarkt 

in Delft, tijdens Lichtjesavond. Een zeer 

geslaagd optreden. Veel bezoekers 

van de lichtjesavond bleven hangen 

om mee te zingen met de kerstmuziek. 

Met een ware verkeersopstopping tot 

gevolg!

In totaal hebben de Knotwilgen 

veertien optredens gehad in 2022.

/knotwilgen

/knotwilgen

/deknotwilgen

VERVOLG

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


7Muziekvereniging CaeCilia SChipluiden
100 jaar

HARMONIE-
ORKEST

SECTIE

Na twee jaar afwezigheid door Covid-19 

mocht dit jaar de Dodenherdenking weer 

plaatsvinden bij het monument in Schipluiden. 

Het Harmonieorkest gaf acte de presence 

en speelde het Wilhelmus, gevolgd door een 

aantal koralen.

Net voor de Algemene Leden Vergadering 

werden wij onaangenaam verrast door het 

feit dat dirigent Bart Roobol zijn ontslag indien-

de, dit terwijl we volop in voorbereiding zaten 

voor het Night at the Bridge concert op 18 

juni. Gelukkig werden wij direct na de ALV 

verrast door de handreiking van Wim Gielesen 

die opperde om de voorbereidingen en het 

dirigeren van het concert op 18 juni op zich 

te nemen. 

Nogmaals hartelijk dank Wim!

Het jubileumjaar startte met een lockdown waardoor 

we de eerste twee maandagavonden thuis op de bank 

doorbrachten in plaats van in het Notenschip. Maandag 

17 januari, de eerste repetitie van 2022, hervatten we 

de voorbereidingen voor Caecilia Royale op 1.5 meter 

afstand.

Zaterdag 26 maart vond Caecilia Royale plaats, op diver-

se locaties in het dorp werd het publiek vermaakt met 

een diversiteit aan optredens. Het Harmonieorkest speel-

de een uiteenlopend repertoire met de radetzki mars en 

sympho fiasco. Een zeer geslaagde avond.

Mark Weber
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De maanden april, mei en juni stonden in het 

teken van het “Night at the Bridge” concert.

Onder leiding van Wim hebben we een 

fantastische avond beleefd. Een concert op 

een unieke locatie bij de molen in Schipluiden 

met het publiek op en aan het water. Door de 

kou bleven bezoekers niet heel lang hangen, 

maar alsnog een zeer geslaagde avond met 

vele positieve reacties. 

Direct na het concert hebben we een interim 

dirigent aangesteld in de persoon van Peter 

Habraken. Peter neemt de voorbereidingen 

voor het concert van 26 november voor zijn 

rekening. Terwijl de voorbereidingen voor het 

concert in volle gang zijn heeft de sollicitatie-

commissie zich gebogen over de vacature 

voor het aanstellen van een nieuwe dirigent 

van ons Harmonieorkest. Het proces wordt 

in gang gezet en na een aantal weken solli-

citeert Peter Habraken toch op de functie 

omdat hij het zo naar zijn zin heeft bij Caecilia. 

Het sollicitatieproces wordt netjes gevolgd en 

er worden naast Peter nog twee dirigenten 

uitgenodigd voor een proefdirectie. 

Het Caecilia Academy Awards concert, de 

afsluiting van ons jubileumjaar, vindt plaats 

op zaterdag 26 november onder leiding van 

Peter Habraken. Een zeer geslaagde avond 

met de gehele vereniging waarin leden van 

Caecilia in aanmerking komen voor een 

Academy Award. 

Maandag 28 november en maandag 12 

december staan in het teken van proefdi-

recties met zowel een dame als een heer als 

kandidaten. Vervolgens is het aan de leden 

om een mening te vormen. Maandag 19 

december, de laatste repetitieavond van 

2022 komen we bij elkaar in het Notenschip. 

De sollicitatiecommissie licht het gelopen 

proces toe en er volgt een samenvatting 

van alle ingestuurde vragenlijsten. Na een 

klein uur vindt de stemming plaats en wordt 

met een meerderheid van stemmen Peter 

Habraken verkozen tot nieuwe dirigent van 

het Harmonieorkest. We sluiten deze laatste 

repetitieavond van 2022 af met een gezellige 

borrel en proosten alvast op 2023 met Peter 

Habraken als onze nieuwe dirigent.

VERVOLG
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18 juni 2022
Een zeer geconcentreerde Jurjen van 
Dieteren tijdens het spectaculaire concert 
Night at the Bridge, één van de vele 
Jubileumconcerten in 2022.
© Adam Klugkist
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JEUGD-
ORKEST

SECTIE

Een week erna reisde het bijna 

voltallige Jeugdorkest met jong 

& oud af naar onze zuiderburen, 

om daar ’s middags op de 

Groenplaats in Antwerpen met 

de Concertband Antwerpen een 

spetterend concert te geven.

Gezellig uit eten, een 

avondwandeling langs de 

Schelde, spelletjesavond, 

fotospeurtocht, nog een concert 

met de Koninklijke Fanfare 

de Eendracht te Keerbergen, 

Vlaamse friet, de Beatles 

musical “All you need is love” 

en als afsluiter de Chocolade-

experience. Het was een vol 

maar geslaagd muziekweekend 

in Antwerpen!

Eindelijk! We mochten weer muzikaal losgaan met het 

Jeugdorkest op 23 april bij ons eigen Jeugdorkestenfestval.

Het orkest van Bavel liet het helaas afweten en het lukte 

niet om tijdig een vervanger te vinden. Het werd slechts 

een festival voor twee orkesten. Onze gasten van de Kleine 

Harmonie uit Delft streken uiteindelijk met de eer, ondanks 

een ritmische start met “Pulse” en een uitstekende afslui-

ting met het Award-winnende “Romanze für Tenorhorn”. 

Gelukkig draaide het om de muziek!

Diana de Vroege
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Na veel “Bloed, Zweet en Tranen” op de 

repetitie mochten we samen met de andere 

afdelingen van de vereniging, een band en 

solisten een fantastisch concert verzorgen 

aan het water bij de prachtig uitgelichte 

Trambrug.

Ondanks de koele bries op het water 

werden wij vanzelf warm van “Mr. Blue Sky”, 

“Imagine” en andere mooie klassiekers en 

heerlijke meezingers. Dank aan de concert-

commissie voor de uitstekende organisatie!

Bij de afsluiting van het Jubileumjaar sleep-

ten wij wel vier Academy Awards in de 

wacht!

- De klarinetten van het JO voor de beste 

sectie

- Tristen Duyvesteyn voor het beste ritme

- Robin Paalvast voor de beste lange noot

- Lucas Janssen voor de beste solo

De dresscode en de aankleding van de 

Dorpshoeve zorgden voor een zeer sfeer-

volle ambiance. Tijdens de show werd ook 

afscheid genomen van ons oudste lid: Rini 

v/d Ende, na een bloemenhulde werd zij 

vanwege al haar inzet benoemd tot Erelid.

Op 23 december verzorgden wij onze 

laatste muzikale activiteit van 2022: een 

Kerstuitvoering in het Notenschip, begeleid 

door glühwein en warme chocolademelk.

Naast Rini hebben de volgende muzikanten 

het afgelopen jaar het Jeugdorkest verlaten:

Ineke Schilperoort, Sven v/d Lee, Roos 

Wubben en Ted Wubben.

Jasmijn v/d Berg, Carlijn Wolters, Brecht v/d 

Heuvel, en Sarah v/d Heuvel spelen verder 

bij het Harmonieorkest

Gelukkig hebben wij de volgende nieuwe 

leden mogen verwelkomen: Charlotte van 

Poppel en Pim Boeije (beiden klarinet), 

Lucille de Kuiper (fagot) en Lisette v/d Berg 

(fluit) .

Het Jeugdorkest bestaat nu uit 40 muzikan-

ten. De secties fluit, altsaxofoon, en slagwerk 

kunnen zeker wat versterking gebruiken!

EN VERDER
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DRUMPACK
SECTIE

DrumPack heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan 

de mooie concerten voor het jubileumjaar.

Tijdens Night at the Bridge kwamen ze op een verrassende 

manier ten tonele: Op een grote platte schuit kwamen 

ze aanvaren met een swingend ritme. Na het aanmeren 

brachten ze nog een technisch en ritmisch ingewikkeld 

stuk ten gehore. Ondanks de hinder van de harde wind 

klonk het uitstekend!

Bij het galaconcert Caecilia Academy Awards verzorgde 

DrumPack een deel van het concert. Vermeldenswaardig 

is zeker de uitvoering van ‘Three DrumPackers’, een 

stuk geschreven door één van de slagwerkers Robert 

Brandenburg. Maar liefst twee leden waren genomineerd 

voor een award: Laurens v/d Boogert en Tristen 

Duyvesteijn. Tristen wist zijn nominatie voor Beste Ritme 

te verzilveren. Dirigent Ferry Vogelaar ontving de award 

voor Beste Dirigent. Helaas is na dit concert één van de 

leden gestopt, omdat het niet meer te combineren was 

met zijn werk. Met een beetje slagwerkervaring ben je 

van harte welkom om je bij Drumpack aan te sluiten!

Margit van den Enden
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26 noVeMber 2022
Magische outfits en de beste filmmuziek. Het 
afsluitende Jubileumconcert was een avond 
genieten!
 © Adam Klugkist
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OPLEIDINGEN
SECTIE

Niet voor alle instrumenten hebben we een eigen 

leraar. Voor hobo- en hoornlessen hebben we contact 

met docenten die in de omgeving les geven. 

Een speciaal woord van dank willen we dit keer in het 

verslag opnemen voor onze eigen docenten, Daan, 

Ferry, Nadja en Youri. Hun leerlingen spelen met veel 

plezier in Jeugdorkest/Drumpack of inmiddels zelfs al in 

het Harmonieorkest. Wij, de Opleidingscommissie, zijn 

erg blij met hen en ook van de leerlingen krijgen we 

positieve berichten. Een vaste docent en een goede 

klik tussen docent en leerling is erg belangrijk voor het 

plezier in het muziek maken. De enige wisseling is dit 

jaar de blokfluitgroep. Onze dwarsfluitdocente Nadja 

Zhelnina gaf de eerste groep blokfluitleerlingen les. De 

tweede groep die in november is gestart krijgt les van 

onze docent ‘hout’, Daan van Koppen. 

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. 

Jaarlijks voorafgaand aan de examens organiseren 

we dit evenement om de leerlingen die examen gaan 

doen van tevoren hun ingestudeerde stukken te laten 

horen aan (groot)ouders, vrienden, medemuzikanten 

en andere belangstellenden. Gelukkig kon dat dit jaar 

weer doorgaan.

In juli werd bij Akkerleven een concertje gegeven 

door de blokfluitleerlingen onder leiding van Nadja 

Zhelnina. Aansluitend lieten leerlingen op andere 

instrumenten van zich horen.  

Na de vakantie werd de tentoonstelling 100 jaar 

Caecilia opgevrolijkt door de fluittonen van de 

blokfluitgroep en een aantal leerlingen.

In 2022 was het gelukkig mogelijk om de draad weer 

op te pakken. Dat betekende weer fysieke lessen, 

theorielessen en examens en kleine optredens. 

We konden weer een optreden verzorgen bij Akkerleven 

én in het Tramstation bij de tentoonstelling over onze 

100-jarige vereniging. De tienminutengesprekken met de 

leerlingen werden iets later in het jaar gehouden, maar 

konden doorgaan. En er zijn acht nieuwe leerlingen, er 

zijn twee leerlingen doorgestroomd naar Jeugdorkest. 

Drumpack heeft dit jaar (nog) geen versterking vanuit 

de opleidingen gekregen. In november is er een nieuwe 

blokfluitgroep gestart met vier leerlingen.

Inge van den Heuvel
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Ondanks een lastige voorbereiding 

door coronabeperkingen hebben 

veertien leerlingen van Caecilia 

Schipluiden op 2 april in Pijnacker 

bij de Zuid-Hollandse Bond van 

Muziekverenigingen (ZHBM) hun theorie-

examen voor A of B-examen gemaakt. 

Caecilia is trots dat ze allemaal met 

uitstekende resultaten zijn geslaagd. 

Dit was een goede voorbereiding 

op het praktijkexamen, waaraan 

de meeste leerlingen op 4 of 18 juni 

hebben deelgenomen. Gefeliciteerd 

Debby Bogaard (slagwerk), Jurjen 

Dieteren (trombone), Elora Duyvesteyn 

(trombone), Winkler Kraan (trompet), 

Kick Nette (klarinet), Charlotte van 

Poppel (klarinet), Maaike Verbeek 

(hoorn), Philipp Wiele (dwarsfluit) en 

Stein van Zwieten (trompet) met jullie 

A-examen en Bastiaan Colin (slagwerk), 

Tristen Duyvesteyn (slagwerk), Roy de 

Vreede (trombone) en Marit Wessels 

(slagwerk) met het behalen van het 

B-examen.

In december volgde Charlotte van 

Poppel.  Zij ontving haar diploma voor 

de klarinet.

In de loop van dit jaar zijn acht nieuwe 

leerlingen gestart.  Daan van Koppen 

heeft er drie leerlingen bij gekregen: 

Pim Boeije en Marilou Bus maken snel 

vorderingen op de klarinet. De derde 

leerling is helaas na een paar maanden 

gestopt. Nils Roessen startte bij Youri 

Kemps op de trompet, Nadja Zhelnina 

geeft Nienke Weber vanaf dit jaar les op 

de dwarsfluit en Ferry Vogelaar kreeg 

er in totaal drie slagwerkleerlingen bij. 

Keira Last en Nina Smits hebben de 

beginselen inmiddels al aardig 

onder de knie. De derde leerling haakte 

ook helaas na een paar maanden 

af. Nathanja van Leer is gestart op 

dwarsfluit,  Anne-Sophie Trouwborst op 

saxofoon en Laura Langer op klarinet. 

Van harte welkom en veel plezier bij 

Caecilia allemaal!

Margit en Marielle hebben van 13 oktober gedurende zes weken dertien kinderen, 

verdeeld over twee groepen de beginselen van de muziek bijgebracht. 

Deze cursus werd afgesloten met een bezoek aan de repetitie van het Jeugdorkest, 

waar de kinderen aan het eind van de bijeenkomst bij hun favoriete instrument 

mochten plaatsnemen. Zij gingen allen met een diploma naar huis. Enkele van 

hen zijn inmiddels op een ‘echt’ instrument gestart!

In november is er een nieuwe blokfluitgroep met vier kinderen gestart. De blokfluitles 

wordt op maandagmiddag gegeven door Daan van Koppen, onze hout-leraar. 

Er werd direct vaart gemaakt met de lessen, want alle vier de leerlingen gingen 

ervoor om op 5 december een Sinterklaasliedje te kunnen spelen. 

VERVOLG
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Nadat we de afgelopen 2 jaar 

door corona nauwelijks konden 

meewerken aan het Cultuurmenu, 

was het dit jaar gelukkig wel 

mogelijk.

We hebben aan alle scholen onze 

muziekles in het kader van het 

Cultuurmenu kunnen aanbieden. 

Dat waren maar liefst 11 groepen 

op 5 scholen: In Den Hoorn 3 van de 

Mariaschool, 4 van het Galjoen, 2 

van het Talent, en in Schipluiden van 

de Jozefschool en de Ark ieder een 

groep. 

De kern van de les bestond uit het 

kennismaken én uitproberen van 

melodisch slagwerk en van de 

blaasinstrumenten uit het orkest. 

De kinderen en de leerkrachten 

waren erg enthousiast. Twee weken 

voor de les gegeven zou worden 

kregen ze al een ‘muziekleskoffer’, 

met suggesties en materiaal voor 

proefjes en spelletjes met geluid, en 

een USB-stick met muziekfilmpjes. 

Door een aantal leerkrachten was 

hier goed gebruik van gemaakt. 

Na afloop van de les kregen alle 

leerlingen een lesblad, met info over 

de behandelde instrumenten en 

onze vereniging.

De lessen van 5 kwartier waren 

verdeeld over 5 dagen. Bij iedere 

les (op gewone schooldagen!) 

waren 3 of 4 muzikanten van onze 

vereniging aanwezig om de les te 

geven. Bijzonder veel dank aan alle 

leden die meegeholpen hebben bij 

deze lessen!

CULTUURMENU
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18 juni 2022
Ruim 800 bezoekers genoten zichtbaar van het 
geweldige Night at the Bridge concert. Vanaf 
tribunes en vanaf het water. Een uniek concert 
om 100 jaar Caecilia goed te vieren!
© Adam Klugkist
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