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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

activiteit

locatie

plaats

23-12-2019

Kerstzangdienst

Dorpskerk

Hierden

31-12-2019

Oliebollenactie

Hierden

Hierden

06-01-2020

Nieuwjaarsdiner

Dorpshuis

Hierden

27-04-2020

Koningsdag

Dorpshuis

Hierden

05-05-2020

Bevrijdingsconcert

Markt

Harderwijk

01-06-2020

Pinksterdienst

Dorpskerk

Hierden

27-06-2020

Jubileum evenement

10-10-2020

Jubileumconcert

?
Dorpskerk
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Hierden
Hierden

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
KNA is, nu ik dit aan het schrijven ben, in volle voorbereiding van het concours te
Enschede. We gaan daar optreden in het mooie Wilminktheater en zijn hier vanaf
september al volop elke maandagavond mee bezig. Heel eerlijk, hebben we de twee
grote concertwerken, al in het vorige seizoen gespeeld, dus ze stonden al in ‘de
grondverf ‘. Maar dat is niet genoeg in aanloop naar zo’n wedstrijd als dit.
In de praktijk is het namelijk zo dat we elke maandagavond drie muziekstukken
doorspelen, die we tijdens de wedstrijd aan een jury gaan laten horen. Maat voor
maat wordt er gekeken met welke balans, articulatie, muzikale beleving, etc. er
gespeeld gaat worden. Naast de maandagavond wordt er ook vanaf september elke
week per sectie op de dinsdagavond extra gerepeteerd samen met de dirigent. Dit
alles om met elkaar te fine tunen en te werken aan de conditie, want het is van belang
dat de orkestleden in topconditie zijn voor de wedstrijd. Dat betekent veel meters
maken met het mondstuk tegen je lippen aan, ook thuis.
U zal wel denken, het lijkt wel net een sportwedstrijd, en inderdaad dat klopt. Er
bestaat ook zoiets als lipconditie Om deze op peil te houden, zie ik mooie initiatieven
ontstaan tussen leden onderling. Dat doet me goed. Om naast het muziek maken met
elkaar ook leuke momenten te creëren hebben we in oktober een studieweekend
gehad, denk hierbij aan een ouderwetse logeerpartij met veel spellen, gezelligheid en
laat naar bed.
KNA blijft me boeien doordat je zowel met jong als oud, in gezamenlijkheid, toewerkt
naar doelen en daarbij de luxe hebt om elkaar van andere kanten te leren kennen,
door de diversiteit aan dingen die je met elkaar opzoekt en creëert.
Wil je meer een kijkje krijgen in onze vereniging, houdt dan onze Facebook en
Instagram in de gaten!
Muzikale groet,
Debby Karssen-Hamstra

7

8

Boerenmarktconcert
Op 6 juli was het weer zover: het jaarlijkse optreden tijdens de Boerenmarkt in
Hierden. Ook deze keer hadden we een prachtige plaats voor ons concert n.l. vóór
Basisschool de Parel. De oude tractoren, zoals ieder jaar aanwezig moesten eerst
weggereden worden vóór KNA er kon plaatsnemen. Onder grote belangstelling
werden enkele bekende nummers ten gehore gebracht waarvoor het publiek
enthousiast applaudisseerde.
Ook was het weer ons welgezind, er was niets dat ons hinderde om een
prachtig concert te geven.

Natuurlijk werden er ook weer overheerlijke oliebollen en appelbeignets van
Hop Taartenshop verkocht op de boerenmarkt
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Op naar 75 jaar Kunst Na Arbeid!
2020 wordt een bijzonder jaar, niet alleen vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid maar
ook vieren wij als muziekvereniging Kunst Na Arbeid Hierden dat we 75 jaar bestaan!
Net na de oorlog werd KNA opgericht op 22 september 1945. Zo’n jubileumjaar gaan
we goed vieren en we kunnen je laten weten dat de voorbereidingen hiervoor al enige
tijd bezig zijn! Dus pak je agenda erbij en noteer alvast de volgende data in de
agenda: zaterdag 27 juni wordt een nostalgische middag/ avond. Hoe en wat laten
we je nog niet weten, dat houden we graag nog even voor ons, maar dit evenement
gaat bij veel Hierdenaren, al dan wel of niet lid (geweest) van KNA veel herinneringen
oproepen.
In het najaar als we dan ook echt ‘jarig’ zijn vieren we onze verjaardag met een
jubileumconcert op zaterdag 10 oktober!
Alvast een klein tipje van de sluier, houd ons in de gaten via sociale media want te
zijner tijd zal er meer informatie bekend worden over deze evenementen.
Tijdens het studieweekend
op 11 en 12 oktober jl. in
voorbereiding op onze
concoursdeelname hebben
we onze 74e verjaardag nog
gevierd met deze
overheerlijke
taart van onze huisbakker
‘Hop Taartenshop’.
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Concertfestival Elburg
Deze zomer, op 15 juni, nam KNA deel aan het concertfestival NVMV in Elburg, ’t
Huiken. Een bekende plek voor Kunst Na Arbeid, omdat we in bijvoorbeeld 2014 en
2011 ook van de partij waren! We speelden Les Memoires de Moresnet, Fall Afresh en
Gate 11. Het was een mooie gelegenheid om Les Memoires te spelen want dit ruim 11
minuten durende stuk spelen we ook 23 november!
En wat een avond werd het! Nadat we gespeeld hadden en sommigen nog even naar
de andere orkesten geluisterd hadden wachtten we allemaal in spanning af voor de
prijs uitreiking. En ja hoor, toen de nummers 3 en 2 waren geweest hoorden we de
verlossende woorden: De eerste prijs gaat naar … Kunst Na Arbeid uit Hierden!
Iedereen sprong een gat in de lucht; Wij hebben de eerste prijs gewonnen uit onze
categorie! Het werd een prachtige avond!
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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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OKTOBERFEST DORPSHUIS
Dit jaar mochten we met een select aantal mensen in het dorpshuis optreden bij het
oktoberfest! Met een klein groepje speelden we de échte klassiekers in echte trioler
kleding stonden we daar te swingen. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen daar
van onze muziek genoten maar of ze zich het vandaag nog echt kunnen herinneren…
uiteindelijk hebben we twee keer gespeeld met stukjes die ongeveer 10 à 15 minuten
duurden. En we hebben er erg van genoten!
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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

16

CONCERT BIJ STIENTJES IJSSALON
Op een prachtig gemaaid gazon bij Stientjes IJssalon werd op 8 juli 2019
het laatste concert gegeven vóór de vakantie. Ondanks de koude wind was
er redelijk veel belangstelling. Het publiek moest ons beluisteren aan de
Zuiderzeestraatweg waar iedereen in de wind stond en het behoorlijk fris was.
Toch was het een geslaagd concert en kon iedereen van de vakantie gaan
genieten.
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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
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FEESTAVOND SUPER TROUPER
Afgelopen 13 juli was er weer een spetterend eindfeest als afsluiting van het seizoen
van KNA. Met als thema ‘Super Trouper’ kwam iedereen uitgedost in zijn/ haar discooutfit! We trapten deze avond af met een heerlijke toast en werden vervolgens door
middel van petjes ingedeeld in groepjes. Maar waarvoor eigenlijk?
De avond begon met een heuse pub quiz! De kleur van het petje dat je had gekregen,
waren jouw teamgenoten. Er waren verschillende rondes waarbij punten te verdienen
viel met je team. Vragen over thema’s als bekende Nederlanders, muziek, algemene
kennis, topografie, sport, enz. kwamen aan de orde. De sfeer zat er gelijk goed in,
iedereen wordt door zo’n pub quiz bloedfanatiek. Of er stiekem vals werd gespeeld?
Nee, dat gebeurt niet bij KNA, we zijn immers een muziekvereniging 😉
Vervolgens dienden de muzikale talenten zich aan… Bij de karaoke kon iedereen zich
uitleven, en dit werd dan ook gedaan. Zo af en toe even de oren dicht, maar verder
prachtig!
Een compliment voor de feestcommissie die deze gezellige avond heeft
georganiseerd. We hebben weer genoten!

� � 💙KNA eindfeest: Super Trouper 💙� �
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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
Zoete aardappelstamppot met prei, geitenkaas en walnoten

Ingrediënten
(op basis van 4 personen)
750 g zoete aardappelen
250 g kruimige aardappelen
125 g geitenkaas naturel in plakjes
50 g ongezouten walnoten
1 el olijfolie
2 tl Euroma Original spices by Jonnie Boer Vadouvan
800 g koelverse gesneden prei

Keukenspullen
Pureestamper

Bereiden
1. Schil alle aardappelen en snijd ze in gelijke stukken van ca. 4 cm. Kook in ca. 20
min. gaar. Snijd ondertussen de geitenkaas in stukjes. Hak de walnoten grof.
2. Verhit de olie in een wok of hapjespan en fruit de vadouvan op laag vuur 2 min.
Zet het vuur middelhoog en roerbak de prei 5 min. Giet de aardappelen af en
stamp ze fijn. Voeg de prei toe en schep om.

3. Haal de pan van het vuur en roer de helft van de geitenkaas door de stamppot.
Bestrooi met de walnoten en de rest van de geitenkaas.
Eet smakelijk !
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Fahrenheitstraat 54 3846 CD Harderwijk
Tel.: 0341 – 429696

www.smit-keukens.nl
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MUZIEKMARATHON
Op 5 juli begint muziekvereniging ontwaakt uit Hattem aan een grote uitdaging: 14 uur
muziek maken om geld voor de vereniging op te halen. De hele avond en nacht wordt
er muziek gemaakt. Op zaterdagochtend 6 juli vertrok er een groepje muzikanten van
Hierden naar Hattem om de vereniging en dirigent Arno Groeneveld een hart onder
de riem te steken en een paar noten mee te spelen. Uiteindelijk is er een mooi bedrag
van 3297,55 voor de vereniging opgehaald.
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CLUBSUPPORT ACTIE RABOBANK

Iedereen bedankt voor het stemmen op de Clubsupport actie van
Rabobank Randmeren! Dankzij de vele stemmen heeft KNA het
prachtig bedrag van €476,82 opgehaald!

Bedankt fans!
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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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IJsselfestival Zwolle
Kunstwerk deed 8 juni 2019 mee aan het IJsselfestival in Zwolle! Samen met het
project KunstKidz. Het werd een beestachtig optreden en dat omdat het thema van
het project Kunstkidz dit jaar Safari was! En ze hebben ervan genoten! Lieke,
speelt bugel in Kunstwerk, zei het volgende over het optreden in Zwolle:
Ik vond het super leuk om een keer aan het ijsselfestival mee te doen en het was
super gezellig. Het was ook leuk dat je andere orkesten hoorde spelen!!
En ze vielen ook in de prijzen: De tweede prijs met originaliteit! En als kers op de
taart gingen er een paar mensen ook nog eens op de foto met de enige echt Ivo
Kouwenhoven!
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van den Berg Verzekeringen
Zuiderzeestraatweg 135/C
3849 AC Hierden
info@kantoorvandenberg.nl
Telefoon: 0341-451360
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Safari uitje Kunstkidz + Kunstwerk
Op 22 juni gingen we met een aantal leden van het A-orkest, jeugdorkest en het project
kunstkidz naar het Safari park Beekse bergen. We verzamelden in de ochtend voor het
dorpshuis en gingen met z’n allen verdeeld over verschillende auto’s richting Beeks bergen.
Het was nog best een stukje rijden en de leden vermaakten zich onderling erg goed. Eenmaal
daar aangekomen gingen we met een safari bus door het landschap heen rijden. Het weer zat op
die dag niet echt mee, het regende dan niet maar het was heel erg heet! De dieren vermaakten
zich daarom prima op de grond het liefst onder een boom in de schaduw, dit maakte het voor
ons erg lastig om de wilde dieren te spotten maar met hulp van de Gids konden we alle dieren
goed bekijken. Onderweg moesten we soms stoppen door andere bussen voor ons of voor een
bezoekje van een struisvogel die met zijn snavel op de bus begon te tikken. Eenmaal aan de
andere kant van het park aangekomen te zijn konden we in kleine groepjes het park rond, zelf
ben ik naar een roofvogel show gegaan! Dit was eerlijk gezegd nog best wel eng; de dieren
vlogen over het publiek heen en het kon zo af en toe gebeuren dat ze met hun veren je hoofd
raakten. Gelukkig was alles goed gegaan en konden we daarna weer terug door het park naar de
auto. Het was een zeer geslaagde dag met z’n allen!
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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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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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