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VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE. 

Voor jullie ligt de eerste editie van “Notenvariee”.  Tijdens het jubileumjaar zal deze nieuwsbrief        

regelmatig verschijnen. Hierin kunnen jullie lezen welke activiteiten er georganiseerd gaan worden.        

 

Ook zal er een verslag zijn van de activiteiten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Tevens vinden 

jullie er ook  een woordje vanuit het bestuur. Een stukje van de dirigent. Maar ook een               

moppenrubriek, een lekker recept of een kleurplaat zullen in de nieuwsbrief te lezen zijn. 

 

Als eerste zal de jubileumcommissie zich aan u voorstellen: 

 

 

    Frank Zwart         Mirian Koopen            Wanda Poots                  Sanne Heesmans                Fred Rijns 

 

In deze nieuwsbrief vinden jullie ook een agenda met de diverse activiteiten welke georganiseerd 

gaan worden. Schrijf ze vast in jullie agenda, zodat jullie geen enkele activiteit hoeven te missen. 
. 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2018 

Editie 1 

NOTENVARIEE. 
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Woordje vanuit het bestuur. 
 
7 noten slecht … moet je mixen, 
met ‘t juiste ritme en magie. 
Als je ‘t goed doet, dan ontstaat er … 
een betoverende melodie. 
 
Een melodie om naar te luisteren, 
zelf te zingen of te spelen. 
Op je eentje heel alleen, 
saam met enkelen of met velen. 
 
Muziek, doet een mens ontspannen, 
geeft hem vleugels, nieuw moed. 
Brengt meer vreugde in zijn leven, 
‘t doet hem écht maar goed. 
 
7 noten slechts … ‘t is een wonder, 
wat j’er allemaal mee kan. 
Ze brengen mensen bij elkaar, 
Iédereen … geniet ervan! 

Even voorstellen: de dirigent. 
 

Vanaf september 2018 is Lindy Karreman het nieuwe gezicht op de bok van 
De Spaarnebazuin. Lindy woont sinds 2016 met veel plezier in Haarlem en 
heeft veel zin om in haar ‘eigen’ stad muziek te maken. 

Lindy studeerde in 2015 af aan het Conservatorium van Amsterdam als   
dirigent en hoornist. In 2017 behaalde zij haar masterdiploma hoorn met onderscheiding aan 
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.            De afgelopen jaren was zij als (interim)
dirigent verbonden aan Fanfare Sursum Corda uit      Andijk, de Abcouder Harmonie en Muziek-
vereniging Venhuizen. Ook heeft zij de muzikale    leiding over het Zeeuwsch Koper Collectief. 

Naast dirigent is Lindy actief als freelance hoornist bij diverse orkesten en ensembles.           
Met haar kwintet “het Epos Ensemble” maakt zij muzikale voorstellingen 
(www.eposensemble.nl). Ook geeft ze les bij onder andere MuziekLab in Haarlem en           
Leerorkest Stichtse Vecht. 

Met De Spaarnebazuin hoopt zij veel verschillend repertoire te spelen, zodat elke  muzikant en 

elke luisteraar een leuk concert beleeft. Ze hoopt de muzikanten mee te kunnen slepen in haar 

enthousiasme voor de blaasmuziek. 
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Winter-recept: Erwtensoep. 
 

Met het koude en grauwe weer, vind ik het heerlijk om thuis te zitten 

en dan een lekkere kop soep te eten, waaronder erwtensoep. Je hebt 

voor erwtensoep wel wat meer tijd nodig, maar dan heb je ook wat!  

Je zou de erwtensoep ook de avond van te voren kunnen maken, om 

deze de volgende dag lekker op te eten met een broodje erbij. 

Tijd: 90 min. 
Recept voor 4-6 personen 

Benodigdheden: 

• 400 gram spliterwten 

• 1 ui 

• 1 peen 

• 1/4 knolselderij 

• 1 prei 

• 2 takjes selderij 

• 1 rookworst 

• flink snuf peper 
klein snufje zout 

 

Bereidingswijze: 

Begin met het opzetten van een pan met 2 liter water en de      

spliterwten. Als het water kookt laat je dit circa 45 minuten     

zachtjes pruttelen. Vergeet niet om af en toe te roeren en het 

schuim weg te scheppen. 

 

 

 

Ondertussen snijd je de groenten in ringen en blokjes. 

 

 

 

Na 45 minuten voeg je de gesnipperde ui, de stukjes peen, knolselderij, 

ringen prei en wat fijngesneden selderij toe aan de pan. Laat dit nu 

weer circa 30 minuten pruttelen. 

 

Snijd ondertussen de rookworst in plakjes of stukjes en voeg deze de laatste 5 minuten toe aan 

de soep. Breng de soep op smaak met een flinke snuf peper en een klein snufje zout. 
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Zondag 6 januari 2019  Nieuwjaarsreceptie. 

    Locatie:  scoutinggebouw Brigitta. 

    Tijdstip:  14.00 -  17.00 uur. 

 

Februari / Maart  schaatsen / bowlen o.i.d.   

 

Zondag 14 april 2019  Bloemencorso-concert. 

    Locatie:  Haarlem-Centrum. 

    Tijdstip:  13.00 - 15.00 uur. 

Zaterdag 27 april 2019  Koningsdag-concert. 

    Locatie:  Muziekkoepel Spaarndam. 

    Tijdstip:  12.00 - 13.00 uur. 

 

Zaterdag 4 mei 2019  Dodenherdenking. 

    Locatie:  Dreef, Haarlem-Centrum. 

    Tijdstip:  19.30 -  20.30 uur. 

Zaterdag 18 mei &  Studieweekend. 

Zondag 19 mei 2019  Locatie:  Stayokay Noordwijk. 

    Tijdstip:  zaterdag 09.00 uur -  zondag 17.00 uur 

Donderdag 30 mei 2019  Rondje van Haarlem. 

    Locatie:  fietstocht in en om Haarlem. 

    Tijdstip:  14.00 -  17.00 uur. 

 

Zondag 16 juni 2019  Scratch. 

    Locatie:  Mariakerk Haarlem-Noord 

    Tijdstip:  10.00 -  17.00 uur 

 

 

 

VAKANTIE 
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Vrijdag 27 september,   3-daagse wijn-reis langs de Moezel. 

Zaterdag 28 september en 

Zondag 29 september 2019  

 

Zondag 10 november 2019 Project-concert Eten en Klinken, 

    Locatie:  n.n.b. 

    Tijdstip:  n.n.b. 

 

Zaterdag 30 november 2019 Optreden pietenband. 

    Locatie:  winkelcentrum  Marsmanplein. 

    Tijdstip:  14.00 -  15.00 uur. 

 

Zondag 15 december 2019 Kerstconcert. 

    Locatie:  winkelcentrum Hoofddorp. 

    Tijdstip:  14.00 -  16.00 uur. 

 

Zaterdag 21 december 2019 Kerst Sing-In 

    Locatie:  Mariakerk Haarlem-Noord 

    Tijdstip:  16.00 -  17.00 uur 

 

Dinsdag 24 december 2019 Kerst-samenzang. 

    Locatie:  Nieuwe Kerksplein, Haarlem-Centrum. 

    Tijdstip:  00.00 -  01.00 uur. 
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