
Bevrijdingsconcert van de EHAV was van een hoog niveau!

Grootorkest o.l.v. Paula van Wanrooy

Afgelopen zaterdag 27 november
Accordeon Vereniging, dat aanvankelijk gepland stond voor 4 april 2020 en vanwege Covid 
al uitgesteld was, kon onder strikte veiligheidsregels
heid rond het virus was ook zeker
zichtig en het concert was op het allerlaatste moment ook 
de middag. Echter door de stoelen
Het concert stond in het teken van 75 jaar bevr
had als thema meegekregen: ‘A Tribute to the Libera
cifieke muziek met een klik naar
landen van onze bevrijders.  

Het concert werd geopend door het Grootorkest met 
kest beelden verschenen van de landing in Normandië, typerender kon d
worden. Het Grootorkest o.l.v. dirigent Paula van 
volgde hun programma met o.a.
die pure levensvreugde en positieve ene
met als ondertitel ‘Marching through Geo
Amerikaanse Burgeroorlog, maar 
de Amerikaanse troepen in hun tocht uit Normandië volop gezo
gen werd; ‘Novam-mars’, een mars met een ceremonieel karakter, 
qua moeilijkheid eigenlijk misschien een tandje te hoog, maar 
orkest speelde hier boven hun kunnen en 
een compliment voor hun spel. Vervolgens kon men genieten van
‘Petite Suite’ een heel mooie en
en na ‘Funky Dashboard’, waarvan de titel voor zich spreekt werd 
er een medley van Schotse en Ierse mel
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27 november was het eindelijk zover het jaarconcert van de 
dat aanvankelijk gepland stond voor 4 april 2020 en vanwege Covid 

onder strikte veiligheidsregels nu wel doorgaan. De regels en alle onzeke
zeker er de oorzaak van dat er niet zoveel publiek was, 

zichtig en het concert was op het allerlaatste moment ook nog eens verschoven 
de stoelen en de zitjes wat ruimer uit elkaar te zetten

Het concert stond in het teken van 75 jaar bevrijding en was een eerbetoon aan onze bevrijders en 
A Tribute to the Liberators’. Er was als rode draad 

naar de bevrijding, maar ook voor andere herkenbare

concert werd geopend door het Grootorkest met ‘Le jour le plus long’ waarbij a
beelden verschenen van de landing in Normandië, typerender kon dit concert niet geopend 

o.l.v. dirigent Paula van Wanrooy ver-
o.a. ‘Polska, Polska!’ een compositie 

vensvreugde en positieve energie uitstraalt; ‘Georgia’ 
‘Marching through Georgia’, een liedje uit de 

maar dat een wereldhit werd en door 
se troepen in hun tocht uit Normandië volop gezon-

, een mars met een ceremonieel karakter, 
schien een tandje te hoog, maar het 

de hier boven hun kunnen en kreeg van de dirigent 
. Vervolgens kon men genieten van 

een heel mooie en harmonieuze suite van Tonny Eyk 
, waarvan de titel voor zich spreekt werd 

er een medley van Schotse en Ierse melodieën ten gehore ge-

Bevrijdingsconcert van de EHAV was van een hoog niveau!  

het jaarconcert van de Eerste Hoekse 
dat aanvankelijk gepland stond voor 4 april 2020 en vanwege Covid al drie 

e regels en alle onzeker-
dat er niet zoveel publiek was, men is voor-

verschoven van de avond naar 
uit elkaar te zetten leek de zaal toch vol. 

ijding en was een eerbetoon aan onze bevrijders en 
als rode draad gekozen voor spe-

herkenbare muziek uit de 

waarbij achter het or-
it concert niet geopend 



bracht waarbij het orkest bijgestaan werd door twee jonge 
Hoekse muzikanten Daniël(doedelzak) en Nathalie(Schotse 
snare-drum) Moerenhout, die in daarbij behorende kle-
ding stonden. Zij oogsten veel applaus! Tijdens het voor-
laatste nummer vertrok de dirigent tot verbazing van de 
aanwezigen ineens voor het orkest vandaan naar de nood-
uitgang, gelukkig ging het orkest gewoon door en kwam ze 
als Piet uitgedost weer te voorschijn. Deze Piet, die eigen-
lijk op zoek was naar Sinterklaas en deze zou vinden in de 
Hoek zo was haar verteld, wilde dolgraag meespelen met 
het laatste nummer van het Grootorkest ‘Traüme von Pa-
ris’ en dat gebeurde ook en zij strooide geen pepernoten, 
maar allerlei muzikale loopjes er door heen!  

Na de pauze, Piet was inmiddels weer vertrokken want de Sint was er niet, opende het A-orkest 
met een compositie van Jacob de Haan met de veelzeggende titel ‘Free World Fantasy’. In deze 
compositie wordt de droom gesymboliseerd van een wereld zonder oorlog en wie zou dat nou niet 
willen! Na een medley van allemaal Franse melodietjes en ‘Friends Forever’ was het de beurt aan 
onze ‘gasten uit Schotland’ Daniël en Nathalie, zij brachten: ‘Crossing the Minch’ ten gehore, 
waarvoor zij een daverend applaus kregen en de complimenten van Paula. Het orkest vervolgde 
hun programma met muziek die Rogier van Otterloo 
schreef voor de film ‘Soldaat van Oranje’ in een ar-
rangement van diens zoon Thijs, gevolgd door ‘Russi-
sche Fantasie’ Paula was zo onder de indruk van het 
spel, dat zij ook even apart applaudisseerde voor 
haar orkest. Natuurlijk kan bij een dergelijk concert 
de muziek van Glenn Miller niet ontbreken en in de 
‘Glenn Miller Story’ kon het publiek o.a. genieten van 
‘Moonlight Serenade’en ‘Pennsylvania 6-5000’.  

Na dit nummer bedankte de voorzitter Johan Schot de leden van de beide orkesten voor hun inzet 
deze middag, volgens hem hadden zij boven hun kunnen gepresteerd! Iets wat ook cultuurregis-
seur Annet Schipper zich liet ontvallen: “Dit is niet amateuristisch, dit is haast professioneel”. Pau-
la complimenteerde de orkestleden in nagenoeg dezelfde bewoordingen. Er was een speciaal 
woord van dank voor onze ‘Schotse vrienden’ Daniël en Nathalie Moerenhout voor hun muzikale 
bijdrage aan dit concert, Theresa van Wanrooy achter het drumstel en voor John Witkamp, echt-
genoot van één van onze speelsters, die op het allerlaatste moment bereid was om de power-
point-presentatie te bedienen, zodat bij elk nummer toepasselijke plaatjes getoond konden wor-
den. Ook de beheerder(s) en vrijwilligers van Vitis Welzijn voor hun hulp en last but not least Paula 
van Wanrooy, die er toch voor gezorgd heeft dat de orkesten tot deze topprestatie in staat waren. 

Na dit slotwoord werd deze bijzonder geslaagde en super gezellige middag, zo als ik vernam van 
toeschouwers, afgesloten met de toepasselijke medley ‘Vera Lynn Forever’ waarin haar overbe-
kende liederen ten gehore werden gebracht en sloot de voorzitter de middag af met: “We ‘ll meet 
again”, hopelijk volgend jaar!  

Dit concert werd mede mogelijk door een financiële bijdrage van    


