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Datum

Titel

Locatie

Plaats

27-04-2017

Koningsdag

Dorpshuis

Hierden

20-05-2017

Gouden Spiker Festival

Multifunctioneel Centrum De
Wier

Ureterp

31-05-2017, 20:00 20:30

Senioren reisje

Dorpshuis

Hierden

08-06-2017

Havenconcert
Visserijdagen

Vischafslag

Harderwijk

24-06-2017

Kasteelconcert

De Essenburgh

Hierden

01-07-2017, 13:00 14:00

Boerenmarkt

Hierden

Hierden

18-11-2017

Concertconcours

De Lawei

Drachten
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Stationsplein 16 3844 KR Harderwijk
T: 0341 -414 176 F: 0341 - 431 753
E: hop065@zonnet.nl
www.weru.nl/vakbedrijven-kunststof-kozijnen/over-evert-hop/
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VAN DE VOORZITTER
De fanfare heeft helaas nog steeds te kampen met een niet populair imago. Mensen
denken al snel aan hoempapa, apenpakken en marcheren door het dorp tijdens
Koningsdag. Dit beeld blijft hangen, terwijl een fanfare ondertussen veel meer andere
dingen doet. Een fanfare heeft een hele diversiteit aan kleuren die we kunnen laten
horen en zien. Denk aan films of series die we via Netflix kijken, wat voor muziek hoor
je hier meestal op de achtergrond? Let maar eens op, dit is namelijk heel vaak een
fanfare/harmonie orkest. Zo ook tijdens een musical, hier wordt geen dj voor ingezet,
nee in de orkest bak zit vaak een bezetting die veel overeenkomt met die van
bijvoorbeeld Kunst Na Arbeid. Muziek zorgt zowel tijdens films, maar ook tijdens
musicals voor die extra intense beleving van dat wat je ziet. En wat is nou een feest
zonder muziek. Ik kan mij nog herinneren dat wij begin 2000 in Znojmo waren en dat
de mensen spontaan begonnen te dansen toen wij muziek aan het maken waren daar.
En dat allemaal door die 'hoempapa' fanfare, die als oubollig wordt bestempeld. Zo
denk ik ook aan de kroning van Willem-Alexander en het optreden van Armin van
Buuren samen met het Royal Concertgebouw Orkest. Het is dan wel geen fanfare,
maar ook het Concertgebouw Orkest heeft te kampen met het 'duffe' imago. Terwijl als
je dat optreden weer even op je netvlies haalt, dit toch echt een indrukwekkende
combinatie was van muziekstijlen met een mooi eindresultaat. Wij van Kunst Na
Arbeid willen ook van het niet-populaire imago af, dus hopelijk, door op sommige
momenten andere keuzes te maken dan de veilige, standaard keuze, gaan wij, in
ieder geval, in onze regio een ander imago creëren die ook anno 2017 de jeugd, de
dertigers en daar boven nog weet te inspireren en te behouden.
Groet,
Debby
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VOORJAARSCONCERT
Op zaterdag 11 maart 2017 gaven wij ons jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit concert vond
plaats in sportcentrum De Rumels. Het thema was: ‘The Musical Village’, en dat was
goed te horen! Allereerst speelde wij met het A-orkest vier stukken die we ook gaan
spelen op het Gouden Spieker Festival in Friesland. Dit was om het publiek een indruk
te geven wat wij daar in Friesland gaan doen, en we keken of het al een beetje in de
smaak viel.
Vervolgens gaven we met het jeugdorkest en de blokfluiters ook nog een optreden en
mocht Daniël Timmer voor het publiek wat vertellen over zijn trompet. Daarna mocht
Rick Hannessen zijn nieuwe bariton laten zien omdat hij is overgestapt van de bugel
op de bariton. Het optreden van het jeugdorkest werd afgesloten met een stuk samen
met het A-orkest. Daarna was er een pauze. In de pauze hebben enkele leden hun
instrumenten gepromoot, en de jeugd enthousiast gemaakt om ook te komen spelen.
Hierdoor lieten we goed zien dat (zoals Arno zei) we een breed podium willen bieden
voor de jeugd omdat zij onze toekomst zijn!

Na de pauze speelde we met het A-orkest de ‘musical’ stukken. Bijvoorbeeld: Soldaat
van Oranje, I will always love you en Bui Doi. Hier was dus echt ‘The Musical Village’
goed te horen. Aan het einde van de avond was er nog een mooie verassing; Jan
Karsen en zijn vrouw waren die dag 40 jaar getrouwd! Het A-orkest speelde daarom
de klassieker; ‘Zij gelooft in mij’ van André Hazes. En als toegift speelde we Brand
New Day. Als we terug kijken kunnen we wel zeggen dat we weer een prachtig
optreden hebben gegeven en goed van ons hebben laten horen!
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HULDIGING Debby Karssen-Hamstra

Op 11 maart 2017 tijdens ons voorjaarsconcert werd Debby in het zonnetje gezet.
Al op jonge leeftijd lid geworden en altijd lid
gebleven van Kunst Na Arbeid.
25 jaar geleden zijn je broer Wilco en jij naar
een uitvoering van Kunst Na Arbeid gegaan.
Vanaf dat moment wisten jullie het: Muziek
maken zoals pappa ( Dick Hamstra, red.)
Bij Gerrit Kleermaker stonden de instrumenten
klaar. Voor Wilco een trompet en voor Debby
een bugel. Thuis moest er geoefend worden en
jullie kregen les bij Jan van Zadelhoff. Na
goedkeuring door Henk Hop werden jullie
toegelaten tot het GROTE orkest en speelde je
al snel eerste bugel.
Naast haar muzikale kwaliteiten heeft Debby
nog vele andere capaciteiten.
Je bent voorzitter van de vereniging, de jongste
ooit en de eerste vrouwelijke .
Knap wat je allemaal voor elkaar gekregen hebt
binnen de vereniging.
Namens het bestuur, de leden en het bestuur
van de KNMO mocht Jacoline Timmer Debby
een oorkonde met insigne overhandigen.
Debby gefeliciteerd op naar de volgende 25
jaar!
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OPTREDEN SONNEVANCK
Afgelopen 15 januari was het weer zover, ons jaarlijkse optreden bij verzorgingshuis
Sonnevanck in Harderwijk! Onder leiding van dominee Brandsen hebben wij een
mooie dienst weten te verzorgen. Tevens was dit één van de laatste diensten onder
leiding van dominee Brandsen, wat maakt dat dit optreden toch wel heel bijzonder
was…
Volgens sommige leden van het orkest is dit het mooiste optreden van het jaar
wegens het vele dankbare publiek. Hoe mooi is het om te zien wanneer mensen
ontroerd zijn door de muziek die wij mogen maken. Niet alleen beroering, maar ook
een blijde boodschap die we uit mogen dragen. Met name het nummer ‘Guardian of
my soul’ (Beschermer van mijn ziel) is een prachtig koraal waar veel mensen van
genoten hebben.
Niet alleen de KNA-leden hebben plezier aan dit optreden, ook de reacties van de
aanwezigen waren lovend! Op Facebook werd door KNA het volgende geschreven:
Vandaag hebben wij weer 300 ouderen en families van Sonnevanck blij mogen maken
met onze muziek. Een van de laatste diensten onder leiding van Ds. Brandsen en
daarom wilde hij graag nog een keer genieten van KNA! Bijzonder om te merken wat
muziek kan doen bij de bewoners.
Er kwamen enkele reacties van mensen die onder andere schreven hoe bijzonder het
was om te zien dat sommige bewoners zo ontroerd waren en dat zij hadden genoten.
Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd optreden. Wij willen iedereen
bedanken die aanwezig was en hopen onze bijdrage te kunnen blijven leveren aan
soortgelijke mooie diensten.
Met vriendelijke groet,
Een KNA-lid
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PIETENBAND
In november hebben een aantal leden gespeeld in de pietenband! We
moesten allemaal om 10:00 aanwezig zijn in de Rumels. In een aantal
kleedkamers hingen pakken klaar die we konden aan trekken, in een
andere kleedkamer zaten vrouwen met schmink klaar die ons tot zwarte
piet schminkte. Toen we allemaal waren aangekleed en geschminkt gingen
we patat eten, vervolgens werden wij bij slagerij v.d. Berg afgezet om een
rondje door Hierden te lopen. We liepen zelfs op de weg en over een
rotonde! Toen gingen wij naar het dorpshuis waar allemaal kinderen ons
stonden op te wachten (waar onder mijn zusje). Daar speelden we allemaal
liedjes en er was ook een clown die allemaal trucjes deed. Ook was
Sinterklaas er die samen met een paar pieten de winnaar van de
Kleurwedstrijd bekent maakte. Toen het bijna was afgelopen gingen we
samen met de kinderen dansen en zingen dat was erg leuk! Daarna gingen
wij weer naar de Rumels om ons schmink er af te halen! Ik vond het een
hele leuke dag!
Janneke van den Berg
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KOKE(N) MET JOKE
MonChoutaart met Bastogne bodem

Ingrediënten
200 gram basterdsuiker
100 gram roomboter
0,5 liter slagroom
4 x MonChou 100 grams verpakking
1 pak Bastognekoeken
2 blikken bosvruchten vlaaivulling
Bereiding
Laat de MonChou op kamertemperatuur komen.
Springvorm (doorsnee 26 cm) invetten met olie of boter.
Het hele pak Bastognekoeken verkruimelen, eventueel met een deegroller.
Boter smelten in een pannetje en de verkruimelde Bastognekoeken erdoor roeren.
Met dit mengsel de bodem van de springvorm bedekken en in de koelkast koud laten
worden.
Mix de MonChou en de suiker door elkaar tot een luchtig mengsel.
Mix in een andere kom de slagroom zonder suiker niet geheel stijf.
De slagroom met een lepel door het monchoumengsel roeren en over de bodem
strijken.
De taart ongeveer 2 uur laten opstijven in de koelkast.
De bosvruchten vlaaivulling erop strijken.
Smullen maar !!

14

Bedankt Willemijn!
Op 28 november heeft Willemijn haar bestuursfunctie voor de jeugd en opleiding van
Kunst Na Arbeid neergelegd. Die avond hebben we haar al even in het zonnetje gezet
met onderstaand gedicht en in februari is het bestuur samen met de jeugdcommissie
uit eten geweest om haar te bedanken voor alle zaken die zij vanuit haar hart voor de
vereniging heeft gedaan.
Vier jaar lang was jij voor KNA een bestuurslid
Dat deed jij met heel veel pit
De jeugd-opleiding heeft namelijk een nieuwe boost gekregen
En daar heb jij heel wat uurtjes voor krom gelegen
Naast deze verantwoordelijkheid
Zorgde jij voor handelen in gemoedelijkheid
Gedegen en onderlegd
Volgens de DISC, een diplomaat en analist, zogezegd
Naast het uitvoeren van je bestuurstaken
Weet je op de hoorn veel goede noten te raken
Ook ben je een lieve mama voor Lucas en Mijke
En vind je in Henk je gelijke
Een lieve vrouw en precieze apotheker
Als we Henk vragen, zegt hij: "O, jazeker."
Voor dit alles krijg je nu weer wat meer de tijd
Na vanavond is dat toch echt een feit
Namens de jeugd, de leden, de dirigent en het bestuur
willen wij je bedanken voor je inzet

Via deze weg nogmaals: Willemijn bedankt!!!
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DINNERCONCERT

Na een daverend succes in 2014
kon een vervolg niet uitblijven. En
dat vervolg was er op zaterdag 12
november 2016 het dinnerconcert
van KNA Hierden. Grootser,
mooier, uitdagender en nog
succesvoller!
De voorbereidingen begonnen al in
maart toen de
dinnerconcertcommissie voor het
eerst bij elkaar kwam. Al snel werd
duidelijk dat we niet voor safe
gingen en dit dinnerconcert de
eerste editie moest gaan
overtreffen. Dus een grotere zaal
(de Rumels), meer gasten (200!)
en meer uitdaging voor de
muzikanten, maar ook voor alle
andere partijen die meewerkten
aan dit succes. Wim van den Berg
catering verzorgde het diner en
een deel van de aankleding van de
zaal, de drankjes kwamen uit het
sportcafé en Legabo zorgde voor
extra sfeer met licht en geluid.
In de maanden van voorbereiding
kreeg het dinnerconcert steeds
meer vorm en inhoud. Maar ondanks alle inspanningen die al geleverd waren was het
16

DINNERCONCERT
nog wel het meest spannend of we alle 200 kaarten gingen verkopen. Dat ging als een
trein, ruim een week voor het concert waren we helemaal uitverkocht. Geen slapeloze
nachten dus.
De avond zelf verliep ook als een trein. De gasten kregen een heerlijk 3- gangendiner
uitgeserveerd aan tafel door maar liefst 20 enthousiaste vrijwilligers en personeel van
Wim van den Berg catering.
Ondertussen verzorgde KNA het muzikale entertainment. Het programma begon rustig
met nummers van James last en Frank Sinatra, gevolgd door een blokje met solostukken. Het blokje met musical muziek viel ook goed in de smaak met veel
herkenbare melodieën. Ondertussen waren de muzikanten al lekker warm geblazen
en zat de sfeer er in de zaal goed in, tijd voor een blokje disco, soul & funk.
De avond kwam tot zijn hoogtepunt met muziek als ‘Hello James Last’ en ‘Pitri Eins
Sechs Null’.
Wat een avond! Wat een enthousiast publiek! En wat een positieve reacties! Als
commissie en als vereniging kijken we terug op een succesvol dinnerconcert. En
durven we toch wel hard op uit te spreken dat we hiermee de verwachtingen van het
publiek (weer) overtroffen hebben. We willen dan ook iedereen die hieraan
bijgedragen heeft, vrijwillig of als professional nogmaals heel hartelijke bedanken.
Kunt u ook al niet meer wachten op de volgende keer?

Wilco Hamstra
Was een prachtige avond, zowel culinair als muzikaal! Toppers!!

Gerianne van den Berg
Geweldig dinnerconcert van Kunst Na Arbeid. Wat een organisatie
top gedaan mensen!!

Marja Dekker
Het was goed. Het was mooi. Het was lekker. Het was dus een geweldige avond!!

Wim Sederel
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Prachtig dinnerconcert van KNA Hierden.
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van den Berg Verzekeringen
Zuiderzeestraatweg 135/C
3849 AC Hierden
info@kantoorvandenberg.nl
Telefoon: 0341-451360
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NIEUWJAARSRECEPTIE
De eerste maandag van het jaar KNA avond. Geen avond om muziek te maken
maar om elkaar een gelukkig en muzikaal 2017 te wensen. Dat gaat natuurlijk het
beste met een hapje en een drankje erbij. Gelukkig had de feestcommissie dat goed
geregeld.
We leerden elkaar ook van een andere kant kennen, een jeugdige kant. Bijna iedereen
had een mooie jeugdfoto ingeleverd en er kon geraden worden wie wie was.
De een was niets veranderd maar bij een ander moest je nog eens goed kijken.
Het was spannend want er waren mooie prijzen te winnen dus iedereen deed fanatiek
mee. Jacqueline maakte de uitslag bekend en er waren er toch nog heel wat die de
meeste goed hadden en met een mooie prijs naar huis gingen. Het was een gezellig
begin van het nieuwe jaar!

Deze avond werd er ook nog iemand gehuldigd namelijk Dik Hamstra als erelid
Bij KNA hebben we er weer een erelid bij,
namelijk: Dik Hamstra. Een lid waar we
trots op zijn, vandaar de titel erelid. Zo
trouw als Dik altijd bij de muziek aanwezig
was, mag een voorbeeld zijn voor de
huidige mensen van onze vereniging. We
hopen Dik en zijn vrouw Jannie nog vaak
te zien bij onze optredens, want na 62 jaar
blijft Kunst Na Arbeid nog altijd een
speciaal plekje in je hart houden, zo blijf jij
ook voor ons een speciale plek binnen de
vereniging krijgen!
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Jan Karssen B.V. Overveld 9 3848 BT Harderwijk
Telefoon: (0341) 42 47 40
www.jkarssen.nl

Fahrenheitstraat 36a 3846 BN Harderwijk

0341-452889
www. vofbeelen.nl
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Geweldige sponsoring voor
de jeugdopleiding van Kunst
Na Arbeid
De jeugdopleiding van Kunst Na
Arbeid is volop in ontwikkeling en
beweging. Sinds 2010 vormt deze
opleiding een speerpunt binnen
onze vereniging. Met deze
ontwikkeling is veel tijd en geld
gemoeid. Inmiddels zijn er ruim 20
jonge muzikanten opgeleid voor het A- of B diploma. Van de Brink Vastgoed B.V. is
sinds 2014 als sponsor nauw betrokken om hierin jaarlijks financieel bij te dragen. Als
vereniging en bestuur zijn wij hier bijzonder blij mee. Het geeft ons een enorme impuls
om zo invulling aan onze visie en doelstellingen te kunnen geven. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen over een technisch goed werkend instrument kunnen
beschikken. Hiermee wordt het muziekplezier van de leerling vergroot. Deze
sponsoring maakt dit mede mogelijk. Eigenaar Dirk van de Brink heeft onlangs
besloten het sponsorcontract met nog eens drie jaar te zullen verlengen. Geweldig om
te ervaren dat onze zakelijke en particuliere sponsoren onze vereniging een warm hart
toe dragen.
Kunst Na Arbeid besteedt bijzonder veel aandacht aan goed en vakkundig onderwijs
en werkt hierbij intensief samen met TacT Muziek. Leerlingen en ouders zijn op deze
manier verzekerd van professionele muziekeducatie. Er wordt op individueel niveau
onderwijs gegeven waarbij de ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig wordt
bijgehouden. Daarnaast spelen de iets gevorderde leerlingen ook met elkaar samen in
een zogenaamd opstaporkest. Dit bevordert de onderlinge band waarbij het natuurlijk
leuk is om gezamenlijk het geleerde in praktijk te brengen. Als vereniging stimuleren
we het muziekonderwijs aan kinderen, maar ook voor volwassenen bieden we hiertoe
de mogelijkheid. Je bent immers nooit te oud om te leren. Zo zien we dat men soms
op latere leeftijd alsnog een muziekinstrument leert bespelen waarmee een lang
gekoesterde wens wordt ingevuld.
Kunst Na Arbeid heeft een duidelijke visie daar waar het de ontwikkeling van de
vereniging in algemene zin en in specifieke zin de rol van de jeugd betreft. Zo wordt er
veel nagedacht en uitvoering gegeven bestaande en toekomstige
opleidingsconcepten. Het resultaat is dat jongeren enthousiast raken om bij Kunst Na
Arbeid een muziekopleiding te volgen. Zij maken spelenderwijs contact maken met
muziek en de cultuur van een muziekvereniging. Zo worden er regelmatig clinics op
verschillende basisscholen georganiseerd en vinden er daarnaast zogenaamde “kijk
en doe uurtjes” plaats. Kinderen kunnen dan zelf een instrument uitproberen. Tijdens
deze evenementen zijn er altijd één of meerdere coördinatoren vanuit de vereniging
aanwezig. Belangstellenden kun zich bij één van hen melden voor nadere informatie.
De jeugdcommissie van onze vereniging organiseert meerdere malen per jaar een
leuke activiteit voor onze jonge muzikanten. Naast het serieuze opleidingswerk is er
veel ruimte voor ontspanning. Een mooie mix om kinderen te blijven boeien en binden.
Van de Brink Vastgoed nogmaals dank voor jullie betrokkenheid bij Kunst Na Arbeid.
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Oostermheenweg 1 3849 PA Hierden
Tel. 0341 – 45 19 85 fax. 0341 – 41 62 22
E-mail: wouter.vanden.berg@hetnet.nl
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De Jeugdpagina’s van KNA
Voor en door de jeugd!
Kerstmarkt Basisschool De Parel
Op woensdag 21 december 2016 werd er een kerstmarkt georganiseerd
door basisschool de Parel. Op het plein van de school stonden allemaal
kraampjes waar verschillende spulletjes werden verkocht en KNA had ook
een kraampje. Het jeugdorkest speelde verschillende liedjes. Ik mocht
Jingle Bells spelen met Marijn en ik heb ook nog in m’n eentje Komt allen
tezamen gespeeld met m’n rode kerstmuts op. Iedereen kon bij de kraam
van KNA voor 50 cent raden hoe lang de buis van een hoorn en een bugel
was en hiermee kon je kaartjes winnen voor het voorjaarsconcert. Iedereen
die geraden had, kreeg een kazoo. Ik vond het wel koud op de kerstmarkt
maar het was erg leuk.
Daniël Timmer
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Contactgegevens

Postadres
Wijtgraaf 2B
3849 PN Hierden

Telefoon
06 - 23 37 28 23
0341- 45 18 40

Harderwijk
Tel: 0341-412767
Mob:06-46505999
www.bouwbedrijfhenryhaklander.nl
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De Jeugdpagina’s van KNA
Voor en door de jeugd!
Voorjaarsconcert: blokfluitcursus
Ik heb dit jaar blokfluitcursus gevolgd bij juf Rhode van de Velde. IK heb
super veel geleerd en vind het jammer dat het afgelopen is! Ik mocht op 11
maart mijn allereerste concert geven, ik had goed geoefend en mocht zelfs
een keer op maandag avond met het Jeugdorkest oefenen! Ik vond het erg
spannend en voelde allemaal kriebeltjes in mijn buik. Helaas was juf Rhode
er niet maar haar dochter Lienke wilde het gelukkig overnemen, zij deed het
super goed! We speelden allemaal liedjes zoals: It’s Halloween (samen met
het Jeugdorkest), up and down, de Visboer, Mieke houd je vast, dans, suite
en Trien en Trijntje. Ik vond het super leuk!
Maartje van den Berg
(5 jaar)
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696
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www.smit-keukens.nl
De Jeugdpagina’s van KNA
Voor en door de jeugd!
Nieuwjaarsdiner 2017
Zoals ieder jaar dat ik nu bij KNA zit, en dus ook het jeugdorkest, hielden
we weer een gezellige avond met elkaar terwijl we zelfgemaakte maaltijden
aten. Natuurlijk hebben we heel erg genoten met z’n alle, en dit soort
dingen zijn natuurlijk altijd voor herhaling vatbaar ;D Een typisch voorbeeld
van hoe leuk we het met elkaar kunnen hebben terwijl we dan een keer
geen muziek maken! Ik zeg natuurlijk: volgend jaar weer!
Laurens van den Berg
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Molenweg 9 3849 RK Hierden
Tel.: 0341 451589 Fax: 0341 451589

www.jacobsmanagementenadvies.nl

www.snelder.nl
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De Jeugdpagina’s van KNA
Voor en door de jeugd!
Glowgolfen
Met het Jeugdorkest gingen wij glowgolfen! We werden om 17:30 verwacht
en reden met een aantal leden en ouders naar de glowgolf baan. Daar
gingen wij eerst patat eten, we hadden dit nog nooit gedaan dus we waren
erg benieuwd. Al die nieuwsgierigheid was niet voor niets want wat was het
mooi! Je was in een grote zaal die helemaal donker was met allemaal “glow
in the dark” hindernissen, er waren allemaal banen en die werden steeds
moeilijker. Ik kan zelf niet zo goed golfen maar alsnog vond ik het super
leuk!
Janneke van den Berg

Marijns Moppentrommel!
Arno heeft sinds kort een bijbaantje als saxofoonstemmer. Mensen huren
hem in zodat hun saxofoon weer wordt gestemd. Opeen dag staat Arno
voor de deur van Jantje die sinds kort sax speelt. Waarop Jantje verbaasd
zegt: “ik heb helemaal geen saxofoonstemmer gehuurd!”, waarop Arno
zegt: “inderdaad, maar de buren wel!”.
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Even voorstellen…
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Naam:
Geboren op:
Woonplaats:
Instrument:
Sinds wanneer zit je bij
KNA?

Daniël Timmer
08-12-2007
Hierden
Trompet
Sinds mei 2015 op les en sinds
september 2016 in het
jeugdorkest.
Waarom ging je bij KNA? We hadden een keer een themaweek op school over muziek. Toen
mocht ik verschillende
instrumenten van KNA proberen.
Mij leek trombone het leukst,
maar omdat ik daar nog te jong
voor was ben ik begonnen met
trompet. Ik vond het toen meteen
al een leuk instrument!

Wat vind je het leukst aan
KNA? / Wat is het leukste
dat je hebt meegemaakt
met KNA?

Tirza Bosveld
31-07-2006
Harderwijk
Hoorn
September 2016

Omdat mijn moeder bij het A-orkest speelt
en ik graag hoorn wilde leren spelen.

De gezelligheid van de repetities
Ik vond het Voorjaarsconcert erg leuk
en de uitjes. Ik vind Arno erg
om een nummer mee te mogen spelen.
grappig, maar hij kan ook wel
streng zijn! In 2015 hadden we een
slaapnacht, dit was erg leuk
(behalve de spooktocht ). Voor
een ander uitje zijn we naar het
Klimbos geweest en dit was ook
super. Het oliebollen verkopen
vind ik ook leuk om te doen.

Kom je uit een muzikale Best wel. Mijn moeder heeft
familie? vroeger in een mandoline-orkest
gespeeld en speelt nu nog wel
eens piano. Mijn oudste zus speelt
piano en mijn andere zus speelt
dwarsfluit. Mijn broertje is 5 jaar
en hij speelt triangel.

Ja. Mijn vader en moeder spelen allebei
saxofoon. We hebben inmiddels 4
saxofoons in huis. Mijn broer speelt
basgitaar en ik heb nu nog pianoles.

Heb je ook nog andere Ik zit op hockey wat erg leuk is om
hobby’s? te doen!
Wat is je lievelingsmuziek? Heb ik niet echt, ik luister van alles

Ik rijd elke week paard en daar geniet ik
heel erg van.
Heb ik niet.

Wat is je lievelingseten? Wiener schnitzel met patat
Weet je nog goede en
slechte eigenschappen van
jezelf?
Waar kunnen we je ’s nachts
voor wakker maken?

Ik ben enthousiast en behulpzaam.
Verder kan ik niet zo goed stil
zitten.
BITTERBALLEN!
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Spareribs
Ik ben behulpzaam, maar soms een
beetje te.
Voor een strandrit op een paard.

Wil je alles weten over de leukste muziekvereniging van de Veluwe?
Ga dan naar onze website:

www.kunst-na-arbeid.nl
en je vindt er alles wat je zoekt! De concertagenda, informatie over onze
opleiding, onze orkesten en onze dirigent, foto's en nieuwtjes! Je vindt ons
ook op facebook en twitter en instagram!
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Naast de bedrijven die adverteren in deze editie zijn
ook deze bedrijven lid van de `Club van 100´en
steunen daarmee

Apotheek De Akker

Agri-Service
Kraanverhuur

Evert Jan Hop
Metselbedrijf

Bed & Breakfast
A.Mons

Slijterij H. Timmer
Hierden

Henk Dooijeweerd
Klussenbedrijf

W. Hop Lasbedrijf
Als lid van de club van 100 steunt u de vereniging bij al haar activiteiten en wordt u
nauw betrokken bij de vereniging.
Wat krijgt u als lid van de club van 100:
 Informatie over activiteiten binnen onze vereniging
 2 keer per jaar ons clubblad “De OpMaat”
 Naamsvermelding op de club van 100 plaquette
 Uitnodiging voor het bijwonen van onze concerten
 Bedrijven gratis naamsvermelding in ons clubblad “De OpMaat”
 Hoofdsponsor, gratis advertentie in ons clubblad en op de website met link
naar uw eigen site (kosten €100,= per jaar)
 Een blijk van waardering dat mede dankzij uw steun onze vereniging kan blijven
bestaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie
sponsors@kunst-na-arbeid.nl.
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NAWOORD
Beste muziekvrienden,
Dit was alweer een nieuwe editie van de Opmaat. Deze keer vanuit een vernieuwde
redactie. De oplettende lezer heeft waarschijnlijk opgemerkt dat we afscheid hebben
genomen van Bernadette Beelen en dat Janneke en Marijn nieuw in de redactie zijn.
Tijdens de laatste ledenvergadering is Bernadette in het bestuur gekozen en heeft
daar het stokje van Willemijn overgenomen voor wat betreft het jeugdwerk. Daarom
heeft ze bedankt voor de Opmaat. Via deze weg willen we Bernadette bedanken voor
haar inzet in de redactie van de Opmaat. Bedankt!!!
Gelukkig hebben we 2 ‘jeugdige’ opvolgers gevonden: Janneke en Marijn van den
Berg. Met zo’n snel groeiende jeugdopleiding zijn we blij dat er nu ook jeugd lid is
geworden van de redactie, zij zullen o.a. het schrijven van de jeugdpagina’s op zich
gaan nemen. Janneke en Marijn welkom en succes!
We hopen dat jullie weer helemaal op de hoogte zijn van het wel en wee van KNA.
Nog geen genoeg van KNA? In de komende maanden geven we nog wat leuke
concerten en via social media blijf je altijd op de hoogte van KNA.
De groeten van de redactie,
Ruth
Judith
Marijn
Janneke
Marinke
Marijke
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BESTUUR
bestuur@kunst-na-arbeid.nl

Contact:
Voorzitter
Debby Karssen 06-47002884
Secretaris
Marijke van Steinvoorn
Busken Huetlaan 19
3842 CR Harderwijk
0341-460746
secretaris@kunst-na-arbeid.nl
Jeugd
Bernadette Beelen
opleiding@kunst-na-arbeid.nl
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