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ONLINE SHOPPEN EN KNA SPONSOREN
Ga je online shoppen bij bol.com, Coolblue,
Wehkamp 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.
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Datum

Titel

Locatie

Plaats

JeugdIJsselfestival
(KunstWerk/ Kunstkidz)

Ontmoetingscentrum
Het Anker

Zwolle

15-06-2019 Concertfestival NVMV

‘t Huiken

Elburg

22-06-2019 Safari (jeugd)

Safaripark Beekse
Bergen

Hilvarenbeek

6-07-2019

Hierden

Hierden

13-07-2019 Feestavond

Sportcafé de Rumels

Hierden

6-10-2019

Het Visnet

Harderwijk

Muziekcentrum
Enschede

Enschede

8-06-2019
10:00- 13:00

Boerenmarkt

13:00- 14:00

Gehandicaptendienst
(KunstWerk)

23-11-2019 Concertconcours
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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
Weer een half jaar voorbij gevlogen, waarin we als muziekvereniging weer heel wat
optredens hebben verzorgd. Zowel KunstWerk als het A-orkest hebben zich veel laten
zien in Hierden en Harderwijk. En naast deze twee orkesten hebben we er vanaf
februari een ander orkest project bij gekregen, namelijk KunstKidz. Van 7-jarigen tot
75 plussers maken wij muziek. Naast het muziek maken doen we er ook alles aan om
met elkaar te verenigen. Juist in deze periode waarin alles voorbij snelt is dat zo
belangrijk. Stilstaan bij dat waar het om draait in het leven, sociaal zijn en met elkaar
zijn, voor elkaar klaar staan en samen leuke en mooie dingen creëren. De afgelopen
periode twee concerten gegeven met andere verenigingen en ook dan zien je hoeveel
inspiratie je bij elkaar kan opdoen en hoe verrassend leuk zo’n avond kan worden met
elkaar.
Volgend jaar bestaan wij als vereniging 75 jaar en daar zijn we nu al met elkaar mee
bezig. Als je dan terug kijkt in de tijd wordt duidelijk dat een vereniging als deze er
vooral ook is om te helpen wanneer mensen dat binnen de vereniging, maar ook
buiten de vereniging nodig hadden/hebben. Zo mooi om te zien dat we dit al zo lang
mogen doen, maar aan de andere kant wordt ook duidelijk dat het hard werken is om
het verenigingsleven te behouden. Het KunstKidz project is hier een prachtig
voorbeeld van. De jeugd werkt hartstikke hard om zich het muziek maken eigen te
maken. En aan de andere kant wordt er hard gewerkt om deze nieuwe muzikanten
samen met hun ouders, aan onze vereniging te binden.
Komend jaar zullen we veel energie steken in de jeugd, maar ook met al onze
verenigingsmensen terug kijken naar het verleden, om hier volgend jaar met elkaar bij
stil te staan en u hopelijk doen laten verrassen van al het moois wat we met elkaar
kunnen laten zien en horen.
Muzikale groet,
Debby Karssen-Hamstra
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Kerstdiner/Nieuwjaarsborrel
Het kerst diner dit jaar
werd gecombineerd
met de Nieuwjaars
borrel die voorgaande
jaren apart werd
gehouden. Dit jaar niet
verzorgd door een
catering maar door ons
als orkest, we werden
in groepen verdeeld die
o.a. de versiering, het
koken, serveren etc.
deden. Naast dat de
lange tafels in het dorpshuis
waren gevuld met leden, mocht
de aanhang ook aanschuiven.
We hebben heerlijk kunnen
genieten van een hapje vooraf,
een hoofdgerecht en niet
vergeten het toetje!
Tussendoor was er ook
gelegenheid om bij te praten
onder genot van een drankje.
Na afloop hielp een groep mee
met afruimen en opruimen en
konden we daarna nog met z’n
alle proosten! Een zeer
geslaagde avond dus.
Tijdens deze avond werd Charlotte Kok door de
voorzitter gehuldigd voor haar 12,5 jaar
lidmaatschap bij de KNMO.
Hoewel tamboerijn spelen nooit Charlotte’s
favoriete bezigheid was is het zo wel allemaal
begonnen in Hierden. Vervolgens is ze na een
aantal andere verenigingen gelukkig weer terug bij
Kunst Na Arbeid. Het is wel heel bijzonder dat
Charlotte nu al 12,5 jaar lid is aangezien ze pas 18
jaar is.
Charlotte volgt een opleiding als technicus
mechatronica monteur en is tegenwoordig vooral
veel bezig met haar hobby de nieuwe Fiat Panda.
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KNA tapt uit een ander vaatje
10 november 2018
Op zaterdagavond 10
november 2018 organiseerde
muziekvereniging Kunst Na
Arbeid een
gezellig evenement in het
Dorpshuis van Hierden. KNA
tapt uit een ander vaatje. Je
raadt het al, onder het genot
van een lekker hapje en
drankje kon het publiek
genieten van muzikale
entertainment.
Een relaxte sfeer en een gezellig aantal deelnemers meldden zich bij het Dorpshuis.
Het leuke was dat er door de opzet weer is een ander, lees vooral ook wat jonger,
publiek aanwezig was. Zo was er niet alleen een gevarieerd muzikaal programma,
maar ook een gevarieerd publiek!
Het hoogtepunt van deze avond was de heuse bierproeverij, waarbij een bier-expert
ons meenam en ons van alles heeft verteld over de geschiedenis van bier, het proces
van bierbrouwen, ingrediënten van bier en informatie over verschillende soorten bier
die wij uiteraard ook mochten proeven.
Al met al kunnen we spreken van een geslaagde avond, waarbij veel nieuwe biertjes
zijn geprobeerd en waarbij KNA weer een nieuw concept heeft uitgeprobeerd. Voor
zover wij hebben gehoord van het publiek was dit voor herhaling vatbaar!

11

KunstKidz Muzieksafari 2019
Op 8 maart 2019 is de
KunstKidz Muzieksafari van
start gegaan. Wellicht heeft u
daar al iets van voorbij zien
komen. Graag vertellen wij iets
over dit project om u goed op
de hoogte te houden van de
ontwikkelingen binnen onze
vereniging. Bij KNA vinden wij
het belangrijk dat jonge
kinderen de kans krijgen om
zich te ontwikkelen. Door samen muziek te maken en op een podium te staan,
ontstaan er vriendschappen en worden de kinderen zelfverzekerder. Wij vinden het
prachtig om te zien dat de kinderen plezier hebben, vriendschappen sluiten en vooral
dat zij genieten op het podium. Daarom organiseren wij: de KunstKidz Muzieksafari bij
Kunst na Arbeid Hierden.
In de weken voorafgaand aan de Muzieksafari zijn ‘Kees Vonk’ en zijn collega naar
drie basisscholen geweest om kinderen te zoeken die mee op avontuur willen. ‘Kees
Vonk’ en zijn collega zijn bij de Parel, de Bron en het Talent geweest en hebben daar
maar liefst 16 kinderen gevonden die mee wilden doen aan de KunstKidz
Muzieksafari. Op 8 maart is de
eerste les van start gegaan. De
enthousiaste kinderen krijgen
muziekles van Dorien Jansen
Venneboer. De kinderen hebben
samen met Dorien een keuze
gemaakt voor een instrument wat
voor hun het leukste was om te
bespelen. Dit varieerde van een
bariton tot een trommel. Nu alle
KunstKidz een instrument mee
naar huis hadden genomen,
konden zij alvast gaan oefenen
voor het concert in het Dorpshuis.
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Dorien en de KunstKidz hadden namelijk al op 23 maart een concert op de planning
staan. Dit in samenwerking met KunstWerk, het jeugdorkest van KNA. Na veel
oefenen mochten zij toen laten zien en horen hoe leuk zij al samen muziek konden
maken. Het Dorpshuis was in een prachtige jungle veranderd en de KunstKidz en
jeugdorkest KunstWerk waren écht op avontuur. De kinderen speelden solo’s, waren
uitgegroeid tot echte drummers en ze vormden samen een orkest. Het Dorpshuis zat
bomvol met ouders, opa’s en oma’s en andere fans van de kinderen. Het was een
geslaagde avond, maar het avontuur is hiermee nog niet afgelopen..
De Muzieksafari gaat verder, de KunstKidz gaan mee naar Zwolle. Op 8 juni gaat
jeugdorkest KunstWerk meedoen aan het IJsseljeugdfestival en zij nemen de
KunstKidz mee als ‘gastartiesten’. Het thema van het festival is ‘dieren’, dus daar
moeten wij met onze Muzieksafari natuurlijk bij aanwezig zijn! De komende weken
zullen de KunstKidz en jeugdorkest KunstWerk hard aan de slag gaan om een
geweldig optreden te geven in Zwolle. Na het festival is het tijd om te ontspannen en
zullen we met alle kinderen de Muzieksafari afsluiten door écht op safari te gaan. Eind
juni gaan we met de kids naar Safaripark Beekse Bergen en zullen we de KunstKidz
Muzieksafari van 2019 niet gauw meer vergeten.
Wilt u op de hoogte blijven van ons avontuur? Volg ons dan via Facebook, Instagram
of via de website!
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Dubbelconcert KNA & Gelders Fanfare Orkest
Al vóór de klok van 09:00 uur was onze Frank in de weer om de vrachtwagen bij
Iveco-dealer VIKA uit Wezep op te halen waarin ons prachtige Bergerault slagwerk
vervoerd moest worden. Let wel; aanvang concert is om 20.15 uur. De vrachtwagen
was deze keer een andere dan dat wij normaal gebruiken, dus het was nog even de
vraag of alles er wel in zou passen.
Bij aankomst bij het repetitiegebouw De Triangel in Hattem bleek dat er een darttoernooi werd gehouden. Op zich geen probleem natuurlijk, ware het niet dat ons
slagwerk per abuis nog in het slagwerkhok stond en wij dus tussen de dartende
menigte door moesten om alles naar de vrachtwagen te krijgen. Gewoon blijven
lachen en sjouwen met dat spul. Ons werd terloops nog even gevraagd of we
misschien loten wilde kopen om de verenigingskas te spekken. Ja hoor, natuurlijk. De
toon was gezet en er was een goede sfeer.
Gelukkig nemen we altijd ruim de tijd voor het vervoer van onze geruisverwekkende
apparatuur. En dat bleek geen overbodige luxe: Een spelletje tetris is er niks bij! Na
zestien keer passen, meten, kist erin, kist eruit en toch ook nog wat in een auto
vervoeren, waren we klaar voor vertrek naar de concertlocatie in Harderwijk.

Een prachtig klein, maar sfeervol theater met een podium dat een meter of vier boven
straatniveau ligt. Dus mochten we gebruik maken van een grote lift om alles uit de bus
en in het theater te krijgen. Heel fijn dat we daarbij hulp kregen van onze collegaslagwerkers van KNA Hierden. Wat er voor zorgde dat we precies op tijd alles hadden
staan voor de geplande voorrepetitie.
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Het concert verliep prima en beide orkesten hebben laten horen heel wat in hun mars
te hebben, zo bleek uit alle lovende reacties van de mensen in het publiek die in grote
getale naar Harderwijk waren afgereisd. En dan na het concert aan ons slagwerkers
de schone taak alles weer in te pakken, vervoeren, op de plek te zetten waar het
vandaan kwam en een klein drankje doen.
U leest: zo'n concert is een hele toer voor de slagwerkers. Reken maar dat het, het
allemaal waard en supergaaf om te doen is !!!
Tekst; Willem slagwerker GFO
Fotografie; Benno Wonink

JUBILEUM WOUTER KARSSEN
Tijdens het concert op 16 februari 2019 met het Gelders Fanfare Orkest werd Wouter
Karssen gehuldigd voor 50 jaar muzikant. Wouter is op 9 jarige leeftijd
begonnen bij Crescendo waar zijn 88 jarige vader al jaren speelde samen met zijn zus
Alie. Later is hij overgestapt naar Kunst Na Arbeid. In zijn diensttijd speelde hij bij de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Ook zijn vrouw Trudie werd in het zonnetje
gezet omdat zij als onze "huisfotograaf" altijd prachtige foto's maakt. Na het
overhandigen van de oorkonde mocht Trudie de insigne opspelden.
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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: Wendy Mulder
Naam:
Geboren op:
Woonplaats:
Instrument:
Sinds wanneer ben je lid
van KNA?
Waarom ging je bij KNA
en wat vind je het leukst?

Kom je uit een muzikale
familie?
Heb je ook nog andere
hobby’s?
Wat is je lievelingsmuziek
om te spelen?
Wat is je lievelingseten?
Weet je nog goede of
slechte eigenschappen
van jezelf?

Wendy Mulder
05-03-1997
Nijkerk
Trompet
April 2018
Via mijn collega Joke hoorde ik van KNA en ben ik
meegegaan naar een repetitieavond. Nadat ik had mee
gespeeld, werd ik enthousiast. De muziek die er werd
gespeeld sprak me aan net als de gezellige sfeer.
Ja eigenlijk wel, mijn vader zingt en mijn twee zussen
hebben beide een instrument gespeeld. De een saxofoon
en de ander dwarsfluit.
Vooral leuke dingen doen met familie en vrienden... een
terrasje pakken of lekker shoppen en wijntjes drinken met
vriendinnen.
Lastig... ik denk vooral de bekendere pop stukken die je
herkent en snel mee kan spelen.
Lasagne pesto!! Of gewoon een wit bolletje kaas, daar
kan je mij echt voor wakker maken.
Ik ben erg sociaal, spontaan en vrolijk, maar kan ook erg
direct zijn wanneer ik mijn menig geef...

Foto van jezelf
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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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Herdenking 100 jaar Belgenkamp

Op zaterdag 24 november 2018 werd het einde herdacht van het Belgenkamp
Harderwijk. Dit was 100 jaar geleden. De herdenking vond plaats op het Belgische
Ereveld op Begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk.
Zowel Kunst Na Arbeid als het Harderwijker Mannenkoor verleenden hieraan hun
medewerking. In weerwil van de kou was het een plechtige herdenking waar ook een
afvaardiging uit België aan deelnam. Deze bijzondere gebeurtenis werd afgesloten
met enkele kransleggingen.
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Passie & Praiseconcert met
Gospelkoor Inspiration
Afgelopen 13 april heeft een unieke samenwerking plaatsgevonden met Gospelkoor
Inspiration uit Harderwijk. Vorig jaar hebben het koor en KNA contact gezocht met
elkaar en besloten samen een Passie en Praiseconcert te organiseren. Beide
dirigenten zijn woonachtig in Wezep, dus om deze heren met elkaar in contact te
brengen was geen moeilijke opgave. Na een middagje brainstormen lag er direct een
plan op tafel en gingen beide verenigingen enthousiast richting 13 april. Maar deze
plannen moeten nog wel worden uitgevoerd. Er is een concertcommissie
samengesteld met leden van KNA en Inspiration om dit concert te organiseren. Na
veel vergaderen, appen, mailen en natuurlijk samen repeteren, was het tijd om het
programma uit te voeren.
Op zaterdagavond 13 stroomt de Rumels vol met publiek, wat was het druk! Stipt om
20:00 uur begon het concert met acht klokslagen. Verschillende muzikanten
verdeelden zich over de zaal, om zo het concert te openen.
Het is een schitterend concert geworden en het publiek was onder de indruk. De
avond is door alle mensen op verschillende manieren beleefd en uiteindelijk was
iedereen enthousiast. “Wat een geweldige avond, kunnen we dit nog een keer doen?”
waren enkele reacties vanuit het publiek en het koor. Een groot muzikaal spektakel
was het, volgens het publiek.
De samenwerking met Inspiration is ontzettend goed bevallen. Wat een leuk koor om
mee samen te werken, zoveel
enthousiaste mensen die vol passie de
avond vullen. Om deze avond nogmaals
te beleven, is er zelfs een YouTube
opname gemaakt. Ook zijn er weer
mooie foto’s gemaakt, waarvoor dank
Trudie!
Wij van Muziekvereniging Kunst Na
Arbeid zijn trots op het mooie concert en
de fijne samenwerking met Gospelkoor
Inspiration. Hartelijk dank voor de leuke
reacties, iedereen die het concert
bezocht heeft en bedankt sponsoren.
Zonder jullie was deze avond lang niet zo
mooi geweest.
Bedankt en tot het volgende concert!
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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
Pastasalade met gerookte zalm & ei
Nodig voor 2 personen:
 200 g pasta
 1 ei
 150 g gerookte zalm
 1,5 el verse bieslook
 1 el citroensap
 3 el crème fraîche
 handje veldsla
 ½ bakje tuinkers
Zo maak je het:
Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Giet de pasta af en spoel het af onder koud stromend water.
Breng het ei in koud water aan de kook en kook het voor 5 minuten.
Laat het ei schrikken onder koud stromend water, pel en halveer het.
Snijd de gerookte zalm in reepjes. Snijd de bieslook fijn.
Meng voor de dressing het citroensap door de crème fraîche en breng
Het op smaak met peper en zout.
Meng de dressing, gerookte zalm, bieslook en veldsla door de pasta.
Garneer met het ei en de tuinkers.
Tip: Voeg flink wat zout toe aan het water waarin je het ei kookt.
Mocht het ei barsten dan voorkomt het zout dat het ei uitloopt.

Eet Lekker 
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696

www.smit-keukens.nl
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Kunstkidz
Als vereniging is het altijd leuk om nieuwe leden te krijgen. Door het
project Kunstkidz hebben we ongeveer 20 kinderen de kans gegeven om
les te krijgen. Kinderen kunnen zo o.a. Bugel, trompet, slagwerk en niet te
vergeten bariton leren spelen. Onder leiding van een echte dirigente leren
zij het lezen van noten, informatie over het instrument, en het
belangrijkste; het samenspelen. Op vrijdag krijgen de kinderen les op de
school de bron. Wij zijn natuurlijk erg blij dat er zo veel kinderen
meedoen! Dit kon ook niet anders; door scholen in Harderwijk liep
namelijk de broer van Freek Vonk en zijn mede-verkenster die volledig
in stijl (verkleed kleren aan) de kinderen uitnodigden. Met de kinderen
gaat het al goed, naast een geslaagd concert zijn er nu nog maar een paar
lessen, jammer, gelukkig kunnen zij zich op geven bij KNA om nog
verder les te krijgen!

25

26

Safari concert
Op 23 maart was het dan eindelijk zo ver; de kinderen van Kunstkidz
die zo lang hadden geoefend mochten nu echt een concert geven. Het
dorpshuis was omgetoverd in een jungle en de kinderen van Kunstkidz
gingen verkleed in het thema Jungle. Naast dat zij een paar liedjes
gespeeld hadden, mochten zij ook luisteren naar het Opleidingsorkest
Kunstwerk die ook een paar liedjes speelden. Tussendoor lieten de
kinderen wat horen, sommige vertelden iets over het instrument waarop ze
speelden andere gingen zelfs een stukje solo spelen! Nog voordat de
avond voorbij was mochten de kinderen van Kunstkidz zelfs een liedje
spelen samen met het opleidingsorkest! De avond werd afgesloten met
een kijk-en-doe uurtje waarin kinderen instrumenten mochten proberen
onder genot van een drankje en hapje, een geslaagd optreden dus!
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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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Kerstoptreden
Op 14 december waren wij, de muzikanten van het opleidingsorkest,
uitgenodigd om te spelen op de kerstmarkt van het Dolfinarium. We
speelden vooral kerstliedjes zoals; Jingle Bell rock, last Christmas en zelfs
White Christmas! Het dolfinarium was omgetoverd tot een echte kerst
wereld met overal kraampjes met lampjes, versierde kerstbomen, sleeën
met rendieren, vuurtonnen en er was zelfs gelegenheid om warme
chocolade melk of glühwein te halen! Dat was af en toe wel erg handig,
want wat was het koud toen! Na een uur te hebben gespeeld kregen we in
het restaurant te eten en gingen we weer verder spelen, Ondanks de kou is
het een mooi optreden geworden!
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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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Optreden kerstmarkt De Parel
Deze winter zorgden wij, KunstWerk, voor de kerstmuziek op de
kerst markt van De Parel. Want wat is er gezelliger dan échte live
kerstmuziek! Ondanks de kou hadden wij het erg leuk en hebben
we ook nog eens mooi gespeeld! En natuurlijk moesten we ook
even op de foto :)
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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

W. Hop Lasbedrijf

Evert Jan Hop
Metselbedrijf

Bed & Breakfast
A.Mons

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”
 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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GEFELICITEERD!
Namens de opmaat feliciteren wij Daniël B, Laura en
Vincent met het behalen van hun B diploma en Tirza
met het behalen van haar A diploma!
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Dit blad is gedrukt door de
drukwerk afdeling van

Careander De Wissel
Marie Curiestraat 6
3846 BW Harderwijk
Tel: 0341-431887
E-mail: wisseldrukwerk@careander.nl
F: @CareanderDeWisselHarderwijk
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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
opleiding@kunst-na-arbeid.nl
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