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Datum

Titel

Locatie

Plaats

04-11-2017

Try- out concert

Dorpshuis

Hierden

18-11-2017

Concertconcours

De Lawei

Drachten

2-12-2017

Talentenshow: Wie wordt de nieuwe
muziekpiet? (jeugd)

Hierden

16-12-2017

Winterconcert (jeugd)

Harderwijk

22-12-2017

Kerstzangdienst

Dorpskerk

Hierden

30-12-2017

Oliebollenactie

Dorpshuis

Hierden

10-03-2018

Jeugdconcert

Dorpshuis

Hierden

7-04-2018

Voorjaarsconcert

Rumels

Hierden
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VAN DE VICE- VOORZITTER
Zoals jullie misschien wel is opgevallen komt het voorwoord dit keer niet van onze
voorzitter Debby, zij is met zwangerschapsverlof. Ik, Jacoline Timmer, mag haar
functie met veel plezier tijdelijk overnemen.
In de laatst verschenen opmaat van april ging het over het imago van de fanfare. Daar
wil ik graag nog even verder op ingaan. Op 28 juni 2017 was het 100 jaar geleden dat
Wim Sonneveld is geboren. Hij is vooral geroemd om zijn lied ‘Het Dorp’. Wij van KNA
hebben dit onlangs in ons repertoire gehad en daar veel positieve reacties op gehad.
Wat is de achterliggende gedachte dat dit lied nog altijd zo goed ontvangen wordt? Is
het de melodie, zijn het de woorden, de gedachten aan vroegere, gelukkige tijden? Ik
vind het zelf ook een erg mooi lied en heb er daarom eens over nagedacht waar dit bij
mij vandaan komt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit voortkomt uit mijn trots voor
KNA, de fanfare van ‘Het Dorp’ Hierden. Met zoveel verschillende karakters en
mensen van alle leeftijden een doel na streven is prachtig om te doen. Al die
verschillende mensen hebben samen een passie voor muziek en willen dit op een
plezierige en zo aantrekkelijk mogelijke wijze uitvoeren; het verenigingsleven! Prachtig
om het voor een ieder binnen KNA zo te maken dat men zich er thuis voelt. Of je nou
net naar het voorgezet onderwijs gaat, student bent, in het bedrijfsleven werkzaam
bent of lekker van je oude dag mag genieten, iedereen voelt het verenigingsleven bij
KNA. Dan krijgt een fanfare ineens een ander imago. Men ziet dan: “Hé, wat die met
elkaar hebben dat is iets moois!”
Ook brengt het verenigingsleven bij de fanfare veel gezelligheid met zich mee. En niet
alleen dat, saamhorigheid is ook een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven.
Ook als er een emotionele gebeurtenis plaatsvindt, zoals het overlijden van ons zeer
gewaardeerde lid Wouter Dooijeweerd, staat men voor elkaar klaar. Ook heb ik dit
ervaren tijdens de rouwdienst van Joukje Dooijeweerd, echtgenote van ons lid Gerrit
Dooijeweerd. Het maken van muziek kan iemand enorm veel steun en troost geven.
Dat vind ik belangrijk om uit te dragen.
We zijn een geweldige club mensen bij elkaar en mogen dan op z’n tijd best een
beetje fanatiek zijn als het bijvoorbeeld om een concours gaat waar we kunnen
promoveren van de vierde naar de derde divisie (18 november a.s.). Dat dit soms
misschien een beetje druk en spanning geeft voor een aantal mensen binnen KNA,
dat mag en kan allemaal. Ook dit is onderdeel van het verenigingsleven. Als we
elkaar maar blijven waarderen en respecteren, dan ben ik ervan overtuigd dat men
trots kan zijn wanneer je lid bent van een vereniging en dat het in dit geval
Fanfareorkest Kunst na Arbeid is.
“Een fanfare in goede harmonie daar vind je vriendschap voor het leven”
Hartelijke groet,
Jacoline
vicevoorzitter
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IN MEMORIAM

Op zaterdag 26 augustus 2017 overleed, na een kort ziekbed,
Wouter Dooijeweerd, op 63 jarige leeftijd.
Wouter was bijna 50 jaar lid van Kunst Na Arbeid. Hoewel hij in Uchelen
woonde was hij toch altijd trouw aanwezig op de repetities en alle optredens. Ook
speelde hij elk jaar mee in het KNA volleybal team op het buurtvereniging toernooi.
Hij had veel gevoel voor humor en was altijd in voor een geintje.
Op zaterdag 26 augustus is hij overleden in het Gelre Ziekenhuis in
Apeldoorn.
Zijn lege plaats zal nooit weer gevuld worden.
Wouter, wat missen we je!!!!!
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IN MEMORIAM

Op 30 juli 2017 overleed Jacobje Dooijeweerd - Brandsen op 75 jarige
leeftijd, echtgenote van oud voorzitter Gerrit Dooyeweerd.
Mevrouw Dooijeweerd, bij iedereen bekend als Joukje van Gerrit, heeft
veel voor de vereniging gedaan.
Niemand klopte tevergeefs bij haar aan als het ging om oliebollen bakken
of een helpende hand bij andere festiviteiten. Ook was ze altijd van
de "partij " bij optredens van Kunst Na Arbeid zoals het W.M.C.in
Kerkrade, concoursen en festivals.
De laatste jaren nam haar gezondheid af en werd ze verzorgd in een
verpleeghuis in Nunspeet.
Bedankt Joukje voor alles wat je voor KNA hebt gedaan.
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KASTEELCONCERT

Het zag er niet veelbelovend uit op zaterdag 24 juni. De regen viel bij bakken uit de
hemel en de zon was ver te zoeken. Op de geplande tijd kon ook niet worden
begonnen met het concert. Tegen 20:00 uur knapte het weer wat op en kon het
programma worden afgewerkt. Veel bekende nummers passeerden de revue waarbij
dirigent Arno Groeneveld telkens tekst en uitleg gaf. Toch was er ondanks het trieste
weer redelijk veel belangstelling en applaudisseerde men erg enthousiast.
Wij verheugen ons weer op een volgend optreden bij Kasteel "de Essenburgh" in
Hierden.
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KOKE(N) MET JOKE HET BESTUUR
Als bestuur van een muziekvereniging ben je altijd bezig met vernieuwing. Nieuwe
ideeën uitwerken om je als vereniging te blijven ontwikkelen en ‘bij de tijd’ te blijven, of
liever de tijd al wat vooruit. Daarvoor is het soms nodig om ook even ‘out of the box’ te
denken. Tijdens een heidag op 30 september heeft het bestuur daar met elkaar een
hele middag over nagedacht en gesproken. Om het thema alvast een beetje in de
praktijk te brengen werd de dag afgesloten met een kookworkshop. Tijdens deze
kookworkshop werden er allemaal gerechten uit de Arabische keuken bereid. Geen
dagelijkse kost voor de meeste, daardoor vernieuwend en ‘out of the box’. Vraag de
bestuursleden gerust eens naar deze Arabische ervaring en bent u zelf al enthousiast
geworden dan krijgt u hierbij een recept van een van de gerechten:
Perzische pompoencouscous met sinaasappel uit de oven
Ingrediënten
1 kleine pompoen
1 sinaasappel
1 tl kaneelpoeder
2 teentjes knoflook
2 el olijfolie
0,5 stuks rode peper
Voor de dadel-rozijnencouscous
175 ml
kokend water
0,5 el olijfolie
2 el verse peterselie, fijn gehakt
1 ui
50 gram rozijnen
1 granaatappel
1 tl kaneel
1 tl gemberpoeder
200 gram couscous
250 gram kikkererwten, afgespoeld
2 el verse munt, fijngehakt
1 teen knoflook
sap van sinaasappel en citroen
50 gram dadels, ontpit
naar smaak peper en zout
Bereiden
Verwarm de oven voor op 200°C.
1. Pompoen overlangs doorsnijden, pitten verwijderen met een lepel en snijd ze in dunne halve
maantjes (1 cm). Leg de pompoen in een ovenschaal en voeg sinaasappel, kaneelpoeder en
knoflook toe en besprenkel met de olie en de pepers naar wens. Laat 30 minuten in de oven
garen tot de pompoen zacht is. Draai tussendoor 1x om
2. Snipper de ui en knoflook. Bak deze in de olie mooi glazig in een ruime pan met dikke bodem
3. Voeg vervolgens de couscous, dadels, rozijnen, kikkererwten, kaneel en gember toe. Giet het
kokende water eroverheen, dek de pan af en laat ongeveer 10 min rusten
4. Voeg peterselie, munt citroensap en sinaasappelsap aan de couscous toe en breng op smaak
met peper en zout
5. Roer de korrels met een vork los en doe alles over op een mooie schaal. Schep de groenten erop
en garneer met granaatappelpitjes. Serveer dit gerecht warm of op kamertemperatuur.
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GOUDEN SPIKER FESTIVAL 2017
Een spannende dag voor
Kunst Na Arbeid
Op 20 mei 2017 heeft KNA voor
het eerst in de geschiedenis
deelgenomen aan het Gouden
Spiker Festival (GSF) in Ureterp,
Friesland. Na maanden van
intensieve voorbereiding was het
zo ver; GSF 2017!
Om 10:30 uur vertrokken wij met
de bus richting Wolvega waar
we nog even gingen inspelen en lunchen. Na een goede lunch, sommige van ons bij
de McDonald’s, reed de bus verder richting Ureterp. Eenmaal aangekomen was het
tijd om ons om te kleden en te wachten wanneer wij het podium op mochten.
In de tussentijd hebben we vast een kijkje genomen bij
de prijzen. We hoopten ontzettend dat we een van de
drie ‘spikers’ mee naar huis mochten nemen. Er waren
drie categorieën waar je een prijs mee kon winnen: het
solo stuk, het verplichte werk en met het totaal
programma. Daarbij konden we een ‘gouden, sulveren of
brünzen spiker’
winnen.
In de tussentijd
hebben we nog
meegedaan aan de
meest originele foto
op Facebook, de foto met de meeste likes wint.
Dankzij jullie likes, hadden wij díe prijs alvast
binnen.
Aan het eind van de middag was het de beurt aan
ons. Wij mochten het podium op, een prachtig
podium in een mooi verzorgde zaal. Wat was het
genieten om hier te mogen spelen. KNA heeft in
14

het verleden wel eens last gehad van lichte podiumvrees, maar dat was bij dit
optreden totaal niet aan de orde. We gingen zitten, speelden fantastisch en hadden
alleen maar een klein beetje gezonde spanning. Het was heerlijk om te ervaren hoe
relaxt we muziek aan het maken waren en hoe we daarvan genoten.

Bij dit festival speelden wij het volgende programma. We begonnen ons optreden met
de mars Lex Paciferat. Marsen spelen zit in ons bloed en op deze manier konden wij
ons optreden ontzettend sterk openen. Dat deden we fantastisch. We vervolgden ons
programma met Guardian of my Soul. Een prachtig koraal dat we met veel gevoel
konden overbrengen naar het publiek.
Vervolgens was het de beurt aan het
verplichte stuk; Rainbow Warrior. Rainbow
warrior was het Nederlandse vlaggenschip
van de milieuorganisatie Greenpeace. Een
interessant, mooi en actief stuk wat de
zweetdruppels op onze voorhoofden bracht.
Het was een lastig stuk, maar we hebben het
goed uitgevoerd. Het was een festival waarbij
wij als vereniging nieuwe dingen hebben
geleerd en uitgevoerd.
15
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Zo speelden wij als laatste Air Poétique. Een
solostuk voor hoorn en orkest en dat is niet
vaak voorgekomen. Misschien kan ik zelfs
zeggen dat we dat nog nooit hebben gedaan,
maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Zo
lang ga ik nog niet mee. Bernadette Beelen
mocht de hoornsolo op haar nemen. Het was
haar eerste solostuk en zij heeft dit prachtig
uitgevoerd. Echt knap hoe ze zo zelfverzekerd
vooraan stond. Dit was het einde van ons
mooie, fijne optreden in Ureterp. Wat was het
geweldig om op dat podium te mogen spelen.
Om even bij te komen van ons optreden, hebben we lekker patat gegeten bij de
plaatselijke snackbar. Het wachten was op de uitslag aan het einde van de avond. Zou
het lukken, nemen wij een prijs mee naar huis? We verzamelden allemaal achter in de
zaal tijdens de uitslag. Een orkest speelde nog een prachtige uitvoering van ‘Wind
beneath my wings’ voor ons, terwijl de zaal langzaam vol liep met gespannen
muzikanten. Eindelijk was het tijd voor de uitslag.. Het lukte. KNA Hierden neemt de
Brünzen Spiker mee naar huis! We kregen de derde prijs voor het totaalprogramma.
De jury was erg tevreden over ons samengestelde programma en hoe we hierbij het
publiek en de jury wisten te overtuigen dat wij een mooi optreden hebben gegeven.
Wat waren we blij! Eindelijk weer een mooi succes voor KNA. Dit moest gevierd
worden, dus een super gezellig bus feest mocht natuurlijk niet ontbreken. Een leuke
ervaring voor onze jeugd, die er voor het eerst bij was. Dit zijn de mooie herinneringen
die je bewaart, wat een fantastische dag. Het bleef nog
lang onrustig in Hierden.

Louise Timmer
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van den Berg Verzekeringen
Zuiderzeestraatweg 135/C
3849 AC Hierden
info@kantoorvandenberg.nl
Telefoon: 0341-451360
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NIEUWE LEDEN
Naam:
Geboren op:
Woonplaats:
Instrument:

Anton Verweij
6 februari 1945
Oldebroek
Saxofoon bij KNA en hoorn
bij een harmonieorkest en in
een blaaskwintet

Sinds wanneer ben je lid van KNA? Op zaterdag 1 april 2017 speelde ik voor het
eerst mee tijdens een extra studiedag als voorbereiding op het Spikerfestival.
Waarom ging je bij KNA? Op de website van KNA zag ik dat er plaats was voor
saxofonisten. Ik heb lang op de bariton sax gespeeld en wilde dat graag weer
oppakken. Omdat de baritonsaxofoon onbezet was, was ik welkom bij KNA.
Wat vind je het leukst aan KNA? In de vrij korte tijd dat ik meespeel, heb ik al heel
wat mooie activiteiten meegemaakt. De repetities vind ik altijd even leuk .
Verder heb ik gemerkt dat bijna iedereen familie van elkaar is. Dat is mooi, want geeft
een sterk saamhorigheidsgevoel. Het aardige is dat ik me, hoewel geen familie, toch
opgenomen voel in de vereniging.
Kom je uit een muzikale familie? Er werd vroeger thuis veel klassieke muziek
gedraaid en we kregen allemaal orgel les. Mijn broer (cornet) en ik (saxofoon) werden
lid van ‘David’ in Oosterwolde. We zijn allebei nog steeds actief bezig met muziek .
Heb je ook nog andere hobby’s? Naast een aantal
verplichte hobby’s, zoals tuinieren en het huis
schilderen, heb ik nu tijd om kleine orgels te bouwen.
Een arbeidsintensieve klus, want alle onderdelen: (kast,
klavier, windlade en windvoorziening) moeten meestal
met de hand gemaakt worden. Het kistorgel op de foto
hiernaast heb ik eind vorig jaar afgemaakt . Er zitten 52
houten pijpen in. Ik ben er ongeveeer10 maanden mee
bezig geweest.
Wat is je lievelingsmuziek? Klassieke muziek heeft mijn voorkeur en ik krijg
kippenvel van mooie fanfareklanken. Ook veel orgelmuziek vind ik mooi.
Wat is je lievelingseten?
Dat heb ik niet, ik eet gewoon wat de pot schaft.
Weet je nog goede of slechte eigenschappen van jezelf?
Een lastige vraag, want ik weet niet zo goed wat goed of slecht is als het om
eigenschappen gaat. Ik denk niet zo in ‘hokjes’. Wel weet ik dat, als ik me iets heb
voorgenomen, mijn uiterste best doe om het dan links- of rechtsom voor elkaar te
krijgen.
Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
Volgens mij ben ik ’s nachts nauwelijks wakker te krijgen.
Overige dingen die je evt. nog kwijt wilt?
Ik vind KNA een mooie fanfare en wat mij betreft blijf ik nog lang meespelen.
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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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CONCERT VOOR VISSERIJDAGEN
Op de parkeerplaats bij de
"Visafslag " had men een
enorme grote tent
geplaatst voor alle
optredens tijdens de
Visserijdagen van 2017.
Voor KNA de eer om op
donderdag 8 juni te
beginnen met een concert.
Op een groot scherm
werden tijdens het spelen
van: the Lion King, A
Brand New Day, Soldaat
van Oranje, I will always
love you, en het Dorp
passende beelden
vertoond, opgenomen
door Jan Cornelissen.
Het was een geslaagd
concert en voor Kunst Na
Arbeid geweldig om hier
muziek te maken.

HERDENKING OMGEKOMEN VISSERS
Na een spetterend
openingsconcert van de
Visserijdagen op donderdagavond
8 juni vond er op zaterdagochtend
10 juni een ingetogen optreden
plaats. Een ensemble met 11
muzikanten heeft de muzikale
begeleiding verzorgd tijdens de
kranslegging op de Haven.
Traditiegetrouw wordt tijdens de
visserijdagen een
herdenkingsplechtigheid gehouden
bij het monument in de haven voor
de omgekomen vissers. Het ensemble speelde een aantal koralen en door de
organisatie werden een tweetal gedichten voorgedragen. Door verschillende instanties
en verenigingen werden bloemen en kransen gelegd bij het monument.
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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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TRY- OUT CONCERT 4 NOVEMBER
Op zaterdag 18 november gaat het A- orkest op concours. Hiervoor reizen we af naar
Friesland. Daar wordt in de Lawei te Drachten het concertconcours georganiseerd
door de Friese Muziekbond OMF. De Lawei te Drachten is geen onbekend podium
voor het orkest, al 2 keer eerder gaven we daar acte de présence tijdens de Openbare
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in 2013 en 2015. Waar we in 2015 zelfs de
derde prijs behaalde in de 4e divisie.
Inmiddels zijn we al voor de zomer begonnen met de voorbereiding op het
concertconcours op 18 november a.s. En er wordt hard gewerkt! Naast de repetities
op maandagavond vinden er ook sectierepetities plaats en hebben we ook al een
aantal keren op zaterdagochtend extra repetities gehad. Hartstikke fanatiek die
KNA’ers. Uiteraard hopen we natuurlijk op een fantastisch resultaat! We spelen ook
nog eens een fantastisch programma met een prachtig inspeelwerk en 2 spetterende
concourswerken. Al een beetje nieuwsgierig geworden? Op zaterdagavond 4
november geven wij een try- out concert van ons concoursprogramma. Hiervoor
nodigen we u van harte uit, 20:00 uur in het Dorpshuis. De toegang is gratis. Als u
wat eerder aanwezig bent kunt ook een deel van de repetitie mee maken.
Heeft u dan nog niet genoeg van KNA of bent u sowieso benieuwd hoe het ons
vergaat 18 november op het podium in de Lawei, kom dan naar Drachten! We zijn om
15:30 aan de buurt. En om helemaal voor de ultieme KNA- beleving te gaan, ga dan
mee met de bus! We vertrekken om 10:30 en zijn rond 22:00 weer terug.
Voor meer info of om uw op te geven voor de bus stuurt u een mailtje naar:
info@kunst-na-arbeid.nl
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696

www.smit-keukens.nl
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VERRASSINGSCONCERT
Net voor de zomervakantie gaven we traditiegetrouw een verrassingsconcert bij een
van onze trouwe fans thuis. Wie zou het deze keer zijn? Niemand wist het nog. Het
bestuur had het heel goed geheim gehouden. Eerst hoorden we dat we naar de
Varenweg moesten en daarna dat het bij de fam. Van de Brink was.
In optocht reden we met onze instrumenten en klapstoeltjes naar de Varenweg. Daar
aangekomen bleek het echt een verrassing. Alleen dochter José die in het complot zat
wist ervan.
Het was een heel leuk concert met verschillende dirigenten, de een wat beter dan de
ander maar ze deden allemaal hun best. Het publiek stroomde ook van alle kanten toe
en iedereen genoot van deze verrassing. Na het optreden was er een drankje voor de
dorstige muzikanten en wensten we elkaar een fijne vakantie!
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WIST U DAT…
 …Kunstwerk heel goed karaoke kan zingen
 …Niels Uit den Bosch slaapwandelt
 …hij terwijl hij slaapwandelde een tas om zijn voet deed omdat hij het
koud had
 …we er op maandagavond tegenwoordig warmpjes bij zitten
 …de akoestiek in het Dorphuis te mooi klinkt en een rol
vloerbedekking (geleend van de Rumels) uitkomst bied
 …de saxsectie nu overweegt om op maandagavond pantoffels aan te
doen, omdat ze toch altijd op de tocht zitten
 …de slagwerkers een haat- liefde verhouding hebben met de dirigent
 …maar Edwin wel verdrinkt in de ogen van Arno
 … we inmiddels 3 orkesten hebben

GEBOREN: EVI KLAASSEN
Op 28 augustus is Evi Klaassen geboren. Dochter van Paul en Annemieke, zusje van
Nathan van Sem. Annemieke speelt 1e trompet in het A- orkest.
Van harte gefeliciteerd!
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BOERENMARKTCONCERT
Nadat het optreden bij de Essenburgh in het water dreigde te vallen, leek dit ook te
gaan gebeuren bij ons optreden op de Boerenmarkt. De dag begon ‘s morgens weer
met regen. Toch lieten we er ons niet van weerhouden om naar de Boerenmarkt te
komen. Het was even zoeken maar op het veldje bij de Wouterskampen vonden we
een redelijk droog plekje onder de partytenten. Helaas pasten de dirigent en
slagwerkers hier niet meer bij, echte bikkels, doorspelen in de regen. Het A- orkest
was uitgebreid met de jeugd van opleidingsorkest "Kunstwerk ". Met elkaar hebben
we, ondanks het slechte weer, toch een mooi concert gegeven.
Judith den Boef
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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
28

BOWLEN MET KNA
KNA was op 22 september jarig! (dan zijn Marijn en ik ook jarig!) Om dit te
vieren gingen we met het A- orkest bowlen. Dat was super leuk!
We bowlden bij het bowling centrum in Drielanden. Ik kan eerlijk gezegd
niet zo goed bowlen, maar alsnog was het een gezellige avond. We
hadden twee banen; Eén voor de jeugd en één voor de volwassenen.
We dronken drankjes, gooiden strikes, aten bitterballen, gooiden in de goot,
dronken nog meer drankjes en namen afscheid.
Kortom een hele leuke en gezellige avond!

Janneke van den Berg

29

GESLAAGD!
In dit half jaar zijn er weer een aantal leerlingen geslaagd! Rick Hannessen en
Lieke de Groot hebben hun theorie A gehaald, Laura Prophitius haar theorie B en
Marijn van den Berg zijn praktijk B! Van harte gefeliciteerd Rick,
Lieke, Laura en Marijn!

Schilderen bij De Blije Bende
Je moest een familie lid meenemen. We gingen eerst naar het huis van Marlies,
daar hadden we een gezellige high-tea met lekkere cakejes, ander gebak en drinken.
Daarna gingen we een eindje wandelen, maar we wisten niet waar naartoe want dat
was een verassing. Uiteindelijk liepen naar het atelier De Blije Bende aan de
Varenweg. Daar mochten we samen met ons meegebrachte familie lid gaan
schilderen. Het was erg gezellig en ook
interessant. Er kwamen mooie resultaten
uit en we mochten het schilderij mee
nemen naar huis. Ik vond het een
geslaagde middag!
Rick Hannessen

30

Kamp 6 en 7 oktober
Nadat wij met succes de afgelopen twee jaar een slaapnacht hebben gehad was er
dit jaar weer een slaapnacht gepland. Helaas kon deze niet doorgaan omdat er maar
weinig kinderen konden komen. Maar de jeugdcommissie kwam met een ander –
nog leuker- idee! Ze organiseerde een muzikaal kamp samen met de Harmonie
Nunspeet! We sliepen met z’n allen in het harmoniegebouw en we oefende voor
een concertje. Omdat wij elkaar nog niet zo goed kenden deden we een leuk
kennismakingsspel na de eerste repetitie. Vervolgens gingen we in twee groepen
een dropping/spooktocht doen in de bossen! Toen we allemaal weer veilig terug
waren werden er nog wat marshmallows ‘geroosterd’ en maakten we ons klaar om
te slapen. Sommige gingen daadwerkelijk ook slapen maar anderen, waaronder ik,
wisten wel beter! We gingen naar de bar en zongen daar alle klassiekers mee; Het
werd een groot feest. Uiteindelijk moesten we wel naar bed want: we moesten nog
spelen! We ontbeten met een
lekker ontbijtje en gingen weer
repeteren. En na het middag
eten – met knakworsten!gingen we onder andere een
speurtocht doen.

Op de volgende blz. staat het
vervolg!
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Vervolg: Kamp 6 en 7 oktober
Uiteindelijk toen echt iedereen
helemaal wakker was moesten we
ons concertje spelen! Dit klonk
erg goed en het werd helemaal
leuk toen we een stuk genaamd
‘Drums in the air’ gingen spelen.
Daar was het orkest het drumstel
en maakte dus allemaal geluiden
en de drummers moesten vooraan ‘lucht drummen’! Het was echt een super
gezellig kamp en ook nog eens erg leerzaam! Thuis moesten we wel even onze
slaap inhalen want het was erg laat geworden; heel laat eigenlijk, maar zeker de
moeite waard!
Hierbij willen we namens alle jeugdleden de organisatoren erg bedanken voor al
hun werk!
~ Marijn van den Berg
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KunstWerk en KunstBende!?
Zoals u weet hebben wij naast het A orkest ook een opleiding orkest: "Het
Jeugdorkest". Het orkest vond het tijd voor vernieuwing! De jeugdcommissie
schreef daarom een wedstrijd uit, je kon in een groot versierde doos een strookje
met de nieuwe naam erin doen! Er zaten super veel namen in! Uiteindelijk is er een
nieuwe naam uitgekomen namelijk; KunstWerk. Natuurlijk moest dit wel gevierd
worden en met wat kun je dat dan niet beter doen dan........ TAART! Dus vanaf nu
heet het opleiding orkest kunstwerk.
Vanaf dit jaar hebben we ook een opstaporkest! In dit orkest spelen /mensen die
nog geen A diploma hebben, natuurlijk zit er wel wat versterking uit het orkest
Kunstwerk bij. In het orkest leer je goed samenspelen. Dit is soms best lastig want
hoe speel je nou niet te hard en te snel, in het orkest hebben we daarom een
dirigent: Arno ( hij dirigeert ook in het opleiding orkest en in het A orkest). Maar
natuurlijk klinkt opstap orkest een beetje saai, daarom heeft ook dit orkest een
nieuwe naam gekregen; KunstBende! Uiteraard werd dit weer met taart gevierd.
Janneke 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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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!

36

Naast de bedrijven die adverteren in deze editie zijn
ook deze bedrijven lid van de `Club van 100´en
steunen daarmee

Apotheek De Akker

W. Hop Lasbedrijf

Evert Jan Hop
Metselbedrijf

Bed & Breakfast
A.Mons

Slijterij H. Timmer
Hierden

Henk Dooijeweerd
Klussenbedrijf

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
Dit was alweer een nieuwe editie van de Opmaat! Als opmaatcommissie streven wij
naar een clubblad dat voor iedereen (van jong tot oud) toegankelijk is en waar
iedereen zijn/ haar bijdrage aan kan leveren.
Verder proberen wij regelmatig vernieuwingen door te voren, zodat ons clubblad bij de
tijd blijft. Voel je dus vrij om jouw eventuele briljante ideeën aan te dragen bij één van
de redactieleden van de Opmaat.
Iedereen die op welke manier dan ook maar mee heeft gewerkt aan deze auditie:
‘ Bedankt!’ Een vereniging houd je samen draaiende, dus ook voor het schrijven van
de Opmaat zijn altijd vrijwilligers nodig om de Opmaat gevuld te krijgen. Toch lukt het
iedere keer weer om een goed gevulde Opmaat af te leveren, hier zijn we erg blij mee.
Wij hopen dat jullie weer op de hoogte zijn van het wel en wee van KNA.
Nog geen genoeg van KNA? Blijf via social media altijd op de hoogte van KNA.
Bedankt voor het lezen & tot de volgende editie!
Met muzikale groet,
Judith
Marijn
Janneke
Marijke
Marinke
Ruth
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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
39

OpMaat
Nummer 31, Oktober 2017

MUZIEKVERENIGING
KUNST NA ARBEID
HIERDEN
*
40

