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Datum

Titel

Locatie

Plaats

04-05-2018

Nationale
dodenherdenking

Begraafplaats Oostergaarde

Harderwijk

Senioren reisje

Dorpshuis

Hierden

Cash voor je club

Winkelcentrum Stadsdennen

Harderwijk

IJsselfestival

Ontmoetingscentrum Het Anker

Zwolle

Boerenmarkt

Hierden

Hierden

19:30-20:30

30-05-2018
20:00 - 20:30

02-06-2018
10:00 - 17:00

09-06-2018
19:30 - 22:30

07-07-2018
13:00 - 14:00
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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
Iedereen kent hem tegenwoordig wel van tv: Erik Scherder, de welbekende klinische
neuropsycholoog. Vorig jaar heb ik hem gezien in het Concertgebouw te Amsterdam.
Maar vooral heb ik hem gehoord. Hij vertelde hele interessante feiten over welk effect
muziek op ons brein heeft.
Hij begon de avond met een mooie uitspraak van
dirigent Kurt Masur: “Voor iedere muziekdocent die
je ontslaat, moet je honderd politieagenten
aannemen”. Hiermee bedoelt Masur dat muziek
beluisteren en vooral zelf muziek maken, bijdraagt
aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen.
Vooral muziek maken stimuleert de amygdala (deel
in onze hersenen die emoties aanstuurt en
verwerkt). Verder blijkt dat mensen die muziek
maken veel meer verbindingen hebben aangemaakt
tussen de beide hersenhelften. Meer verbindingen,
betekent een betere samenwerkingen tussen de
hersenhelften. Ook blijkt dat de prefrontale cortex
veel vaker actief is bij musici, waardoor je
gemakkelijker taken kan oplossen. Dit geldt ook nog
als je als ouder persoon een muziekinstrument gaat
leren spelen, zelfs dan zie je in de loop van de tijd
dat de prefrontale cortex vaker activeert dan
voorheen. Ook dan ontstaat er nog een vooruitgang
in de fitheid van je brein, oftewel je oplossingsvermogen. Verder krijgen mensen die
muziek maken minder vaak een burnout, omdat muziek maken effect heeft op het
verminderen van het aanmaken van het stresshormoon, cortisol. En zo had hij nog
heel veel meer leuke feiten, maar daarvoor raad ik je aan naar het Concertgebouw te
gaan!
Tot slot nog een vraag van Erik die hij die avond ook aan ons stelde:
Als je als muzikant naar muziek luistert, wanneer wordt je dan het meeste afgeleid: bij
tonale (melodische) of atonale (niet-melodisch) muziek? Als je het antwoord wilt
weten, schiet mij even aan.

Muziek maken geeft een gelukkig gevoel
Groetjes, Debby
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CONCERTCONCOURS DRACHTEN
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over het
concours afgelopen jaar en hoe ik het heb ervaren, dit
is hoe het begon:
Op een mooie dag aan het begin van de herfst kreeg
ik een telefoontje van Luberto of ik wou meedoen aan
het concours in Drachten op 18 november 2017. Daar
moest ik eens lang en diep over nadenken. Na wel
een hele seconde floepte de ja er eindelijk uit. Het
was de bedoeling dat ik de 2e Euphonium partij zou
gaan spelen. Nou had ik daar wel ervaring mee,
echter niet op KNA niveau. Dus hard aan het oefenen
geslagen. Iedere week 1 of meerdere repetities met
het orkest, daarnaast iedere vrije avond en in het
weekend de euphonium wel even gepakt. Zelfs de
grootste muziekliefhebber zou het niet waarderen om
20 keer hetzelfde loopje aan te horen en dat wou ik de
buren dus al helemaal niet aandoen, derhalve ben ik
de berging maar ingekropen om zoveel mogelijk ruimte te creëren tussen de buren en
mijn getoeter …..
Toen was het moment gekomen om de bus in te stappen op weg naar Drachten, point
of no return, ondanks de regen een gezellige rit. Zenuwen … de uitvoering … daarna
ontspanning … wachten … le moment suprême: de prijsuitreiking … geen slecht
resultaat, toch enige teleurstelling. Op de terugweg in de bus heerste er
desalniettemin een gezellige, bijna feestelijke sfeer, we werden volgepropt met hapjes
en drankjes.
Waar gaat het nou eigenlijk over? Over het concours? Neen. Het gaat over de
saamhorigheid, het met z’n allen naar iets toewerken. Ik heb er erg veel van geleerd
en voelde me zeer gewaardeerd en
welkom. KNA is een geweldige
vereniging en ik heb veel fijne
mensen leren kennen. Als er weer
eens iets te doen is doe ik (het liefst
zonder hernia) graag weer mee !!!
Muzikale groet,
Evert Aartsen
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NIEUWE LEDEN

I'm back!
Ik ben Charlotte Kok, geboren in Lelystad op 25 november maar nu woon ik alweer
zo'n 11 jaartjes in Harderwijk. Ondertussen ben ik 17 jaar oud en studeer ik eerste
monteur mechatronica aan de Techniek Academie.
Eigenlijk ben ik voor de tweede keer lid geworden. Mijn eerste lidmaatschap was van
2009 tot 2013 bij Vrij & Blij maar na 4 jaar werd de malletband helaas opgeheven.
Daarna ben ik verder gegaan bij het slagwerkensemble van Elspeet maar de laatste 2
jaar ben ik nog wel regelmatig bij KNA geweest voor een voorjaarsconcert of
concours.
Na het concours in november 2017 kon ik het daarom ook niet laten om terug te keren
want, ondanks de wat mindere punten heb ik daar toch een hele leuke dag gehad. Dat
is overigens ook het leukste van KNA, de altijd terugkerende gezelligheid.
Naast muziek maken heb ik eigenlijk geen andere hobby's, wellicht muziek luisteren
(favoriete band zijn de Strumbellas) en hardlopen. Verder kom ik niet uit een hele
muzikale familie, alleen mijn oma heeft getrommeld en mijn opa heeft een blauwe
maandag in 1960 nog trompetles gehad van Hartger Brandsen, de oude dirigent van
Kunst Na Arbeid. En ik speel dan ondertussen alweer 12 jaar slagwerk, uiteraard met
veel plezier omdat het het meest veelzijdige instrument(en) is/zijn
Ik hoop dat ik in ieder geval hier nog vele jaartjes zal spelen en dat ik met de jongens
een mooie slagwerksectie creëer!
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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:
Woutera Besselsen – Pluim
Geboren op:
5 februari 1970
Woonplaats:
Harderwijk
Instrument:
Bariton
Sinds wanneer ben je lid van KNA?
1 december 2017
Waarom ging je bij KNA?
Ik was gevraagd om mee te doen met het concours in
november 2017. Meespelen bij KNA beviel zo goed
dat ik lid ben geworden.
Wat vind je het leukst aan KNA? Het
verengingsgevoel!
Kom je uit een muzikale familie?
Ja, mijn opa, vader en zus waren lid van Elspeets
Fanfare; daarnaast zijn veel familieleden lid (geweest)
van het Slagwerkensemble van Elspeets Fanfare.
Heb je ook nog andere hobby’s?
Creatief bezig zijn.
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik luister graag naar christelijke liederen / opwekkingsliederen
Wat is je lievelingseten?
Ik heb niet echt lievelingsgerecht.
Weet je nog goede of slechte eigenschappen van jezelf?
Ik ben niet iemand die graag stil zit. Daarnaast kan ik soms wel wat driftig zijn.
Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
Niet doen! Laat mij maar lekker slapen ’s nachts!
Overige dingen die je evt. nog kwijt wilt? Ik ben al ruim 27 jaar getrouwd met Aart
Besselsen. Samen hebben we een dochter en een zoon. Onze dochter is getrouwd,
dus hebben we ook een schoonzoon. En inmiddels zijn we opa en oma van een
kleinzoon van anderhalf jaar.
Ik ben op mijn 6e begonnen met orgelles en heb in 1987 mijn muziekschooldiploma
licht klassiek orgel gehaald. Op mijn 13e ben ik bij de drum- en lyraband van Elspeets
Fanfare gegaan. Hier heb ik melodisch slagwerk (lyra, (concert)xylofoon) bespeeld. In
die tijd heb ik ook lesgegeven. Later ben ik bij de fanfare gegaan en op de Bariton
gaan spelen. In totaal ben ik 23 jaar lid geweest van Elspeets Fanfare. Sinds 2014 ben
ik lid van Dweilorkest de Bladbloazers geworden. Hier ben ik naast KNA nog steeds lid
van. Sinds februari dit jaar ben ik voorzitter van de Bladbloazers.
Ik werk full time bij de Gemeente Putten, daar ben ik o.a. verantwoordelijk voor de
(dwang)invordering. Vanaf 2012 heb ik diverse studies gedaan en ik hoop in het
najaar klaar te zijn met de opleiding Belastingdeurwaarder.
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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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GEBOREN
Beste allemaal,
Afgelopen 17 november 2017 zijn wij trotse
ouders geworden van een dochter Julia.
Uiteraard een bijzondere aanwinst en weer
muzikaal talent voor de toekomst (je begrijpt dat
ze geen keuze heeft…).
Samen met Evi en Quinn zijn er al plannen om
het orkest KunstBabes op te richten, gaat
helemaal goedkomen dus 
Bedankt voor alle appjes, kaartjes en
kraambezoekjes…
Liefs, Rik en Ruth

14 november 2017 was het eindelijk zover. Na 14 dagen over tijd te zijn geweest, werd
hij geboren. Quin Thijs Karssen, een flinke jongen, want hij was ruim 9 pond. De
eerste maanden zijn we alweer doorgekomen en zoals jullie zien is het een leuke
lachebek.
Mila is een lieve grote zus, want tot op de dag van vandaag kan ze nog steeds hem
kussen alsof ze hem voor het eerst ziet.
Jullie allemaal bedankt voor de kaartjes en cadeaus!
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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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KOKE(N) MET JOKE
Limoenmascarponetaart
Taart voor 8 personen
Ingrediënten:
 140 g bastognekoekjes


40 g roomboter



175 g witte basterdsuiker



5 blaadjes witte gelatine



3 limoenen



250 g mascarpone



250 g Griekse yoghurt

Extra nodig: springvorm doorsnede 20 cm

Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier door de ring over het papier
heen vast te zetten. Knip het papier wat uitsteekt buiten de vorm af.
Verkruimel in een keukenmachine of met de hand de bastognekoekjes.
Smelt in een steelpannetje op laag vuur de boter.
Meng de gesmolten boter door de koekkruimels totdat alles bedekt is en donker van
kleur. Verdeel het koekmengsel over de bodem van de taartvorm en druk goed aan
met een lepel. Laat in de koelkast de taartbodem minstens 30 minuten opstijven.
Week de blaadjes gelatine 5 minuten in een kom met koud water.
Boen de limoenen schoon en rasp 2 limoenen boven een kommetje, rasp de derde
limoen apart en bewaar deze voor de garnering.
Pers alle limoenen uit tot je 80 ml sap hebt.
Verwarm in een steelpannetje op laag vuur het limoensap.
Knijp de gelatineblaadjes goed uit en roer een voor een door het warme sap zodat ze
oplossen. Laat het sap een beetje afkoelen totdat het dikker wordt.
Klop ondertussen met een mixer in een grote kom de mascarpone, yoghurt,
limoenrasp (van 2 limoenen) en de suiker tot een gladde massa.
Giet er in een dun straaltje, al roerend met een garde, het sap van de limoen door.
Schenk het yoghurt-limoenmengsel over de taartbodem, strijk het glad met een lepel
of spatel en bestrooi de taart met de laatste limoenrasp. Laat de taart minstens 3 uur
opstijven.
De taart kan ook gemaakt worden in een springvorm doorsnede 24 cm. De taart wordt
dan iets lager.
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696

www.smit-keukens.nl
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JUNGLE PARTY
Op zaterdag 4 februari had het A- orkest een party in thema Jungle! We vierden dit in
het café an de Rumels die helemaal versierd was, Ook hadden we de opdracht
gekregen om je te kleden naar jungle. Dit leverde leuke resultaten ( foto’s zijn te zien
op onze facebook) op. Er was een wedstrijd uitgeschreven voor de leukste en gekste
outfit. Ook hebben we een lopend buffet gegeten en dat was heerlijk! We hebben ook
hele leuke spelletjes gedaan, kortom een hele leuke en zeker geslaagde avond!!

De winnaars van de beste jungle outfit
19
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Cash voor je club actie
Winkelen én je favoriete vereniging steunen? Van
zaterdag 12 mei tot en met zaterdag 21 juni 2018
maakt winkelcentrum Stadsdennen in Harderwijk
dat mogelijk met de actie ‘Cash voor je club’.
Winkelcentrum Stadsdennen bestaat 50 jaar en
verdeeld €5000,- onder 5 deelnemende
verenigingen. Samen met 4 andere verenigingen
zijn wij als KNA Hierden geselecteerd om mee te
mogen doen met deze actie.
In de periode van zaterdag 12 mei t/m zaterdag 21
juni krijg je in iedere winkel van het winkelcentrum
een Stadsdennenmunt bij besteding van iedere
€5,- (tot een maximum van 10 munten per
besteding). In het winkelcentrum heeft iedere
vereniging zijn eigen inleverdisplay, deze staan duidelijk opgesteld, hierin kunnen de
Stadsdennenmunten gedeponeerd worden. Hoe meer munten je als vereniging
binnenhaalt hoe groter het sponsorbedrag wordt.
Iedere zaterdag in deze periode zullen de deelnemende verenigingen zich
presenteren. Op zaterdag 2 juni zijn wij aan de beurt. Wij zijn de hele dag aanwezig in
het winkelcentrum om KNA te promoten en zullen dan ook een of meerdere concertjes
geven.
Dus steun KNA en doe je boodschappen in mei en juni bij winkelcentrum
Stadsdennen!
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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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HENK 50
Op 17 januari jl. heeft Henk Hop Abraham gezien! En dat werd groots gevierd. Een
feestavond in sportcafé de Rumels met als thema: Oostenrijk. De hele
muziekvereniging was ook uitgenodigd en gekleed in lederhosen en dirndljurken werd
de mars ‘Anton aus tirol’ gespeeld voor de jarige.
Henk nogmaals bedankt voor de uitnodiging en de onvergetelijke gezellige avond!

12,5 jaar lid
Edwin Vierhout en Marijke van Steinvoorn zijn
op de gezellige nieuwjaarsreceptie in het
zonnetje gezet. Edwin omdat hij al 12,5 jaar
slagwerker is. Begonnen bij Vrij & Blij en nu al
jaren onze vaste slagkracht bij KNA.
Marijke van Steinvoorn is al minstens 12,5 lid
en zit altijd vooraan in het orkest op de
sopraansaxofoon. Ook als secretaris zet ze zich
in voor KNA.
Beiden kregen een bronzen speldje, een
oorkonde en een mooie bos bloemen uitgereikt
van de voorzitter
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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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ONLINE SHOPPEN EN KNA SPONSOREN
Ga je online shoppen bij bol.com, Coolblue,
Wehkamp, Zalando of een andere webwinkel?
Of wil je een reis boeken via Booking.com of
Expedia? Ga dan naar deze websites via één
van de links op onze Sponsorkliks pagina. Dit
kost je niets, maar het levert Kunst Na Arbeid
veel op. De aangesloten websites betalen
namelijk een commissie voor iedere bestelling
die via Sponsorkliks wordt gedaan en 75% van
deze commissie gaat direct naar de
vereniging. Draag je Kunst Na Arbeid dus een
warm hart toe, doe je online aankopen en
boekingen dan in het vervolg via deze pagina.
Alvast hartelijk dank voor je steun!
Ga naar www.kunst-na-arbeid.nl en klik op de homepage op het logo van
sponsorkliks.

Rabobank clubkasfonds- Bedankt voor het stemmen!
In het najaar van 2017 hebben we weer meegedaan aan de Rabobank clubkasfonds.
Gedurende een aantal weken konden leden van Rabobank Randmeren o.a. op onze
vereniging stemmen. Op 30 oktober werden de cheques uitgereikt. Als vereniging
mochten wij een mooie cheque in ontvangst
nemen met het bedrag van €164,-. Iedereen die
op ons gestemd heeft, bedankt hiervoor!
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Voorjaarsconcert 24 Maart
Op 24 maart heeft kunstwerk, KunstBende en Kunstkidz een optreden
gehad. Dat was voor Kunstkidz de allereerste keer, maar dat ging super
goed! Ze hadden goed geoefend en hadden net als andere stukken
voorbereid en de 3 orkesten speelden zelfs nog samen een liedje; ‘muziek
is cool doe ook eens mee!’ Het hele concert was geregeld door leden van
kunstwerk en KunstBende; PowerPoint, gastvrouwen, lekkere hapjes,
presentatoren, versiering en zelfs over kleding was nagedacht; we
moesten zwart aan en kregen daarbij een ‘glitter detail’! We voerden
allemaal een programma op en aan het einde was er een kijk en doe uurtje
waar veel mensen nieuwe instrumenten probeerden!
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Kerst Concert 16 december

Op 16 december heeft kunstwerk een kerst concert gegeven in de stad!
We gingen allemaal met een kerstmuts op en speelden veel kerst liedjes;
van Little drummer Boy tot stille nacht. Dat was super leuk. Het was wel
een beetje koud maar samen was het toch een leuk concert! Na het
concert hebben we door de hele stad flyers uit gedeeld, samen hebben we
natuurlijk opgeruimd. Kortom het was een super leuk Concert.
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Projectorkest KunstKidz

Zoals u misschien al las, trad KunstKidz 24 maart op! Nou hoor ik u
denken: “KunstKidz, wat is dat nou weer?’’, dat ga ik u uitleggen. Omdat
de jeugd natuurlijk erg belangrijk is voor de toekomst van KNA, besteden
we hier veel aandacht aan. Zo is er dus een projectorkest gemaakt voor
basisschoolkinderen die graag een keertje ook een instrument wilden
spelen. En met succes! Ze kregen in totaal 8 lessen + een optreden. En wat
ging het goed! Hun laatste les kregen ze na het optreden, waarin ze ook
hun diploma kregen (zie foto!).
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Fotoshoot!
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Fotoshoot!
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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!

32

33

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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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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MUZIEKVERENIGING
KUNST NA ARBEID
HIERDEN
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