
 

 

Vereniging 

MUZIEKVENDEL NARDINC 
                                            

 

        

NIEUWSBRIEF      jaargang 5, april 2019     

 
Beste leden & donateurs, 

Hierbij de nieuwsbrief van maart & april.  

 

AGENDA 

02-03 Vendel, Carnavalsoptocht (sprookjes) 

 WK, sleuteloverdracht stadhuis CV 

04-03 WK, roze maandag CV 

05-03 WK, blauwe dinsdag CV 

24-03 Vendel, Keukenhof Lisse  

05-04 Alg.ledenvergadering! 

13-04 Vendel, Palmpasenoptocht 

14-04 WK, City Run Hilversum 

27-04 Vendel, Koningsdag Naarden 

04-05 Orkest+enkele slagw.Dodenherdenking 

11-05 Het Koper Ensemble Naarden, de Mess 

19-05 WK + jeugd slagwerk, Wallenloop 

23-05 Vendel, A4D Huizen 

25-05 Slagwerk,*** Night of the Drums *** 

15-06 WK, Sassenheim dweilfestival 

21-06 WK, Oogfonds Utrecht 

22-06 Orkest, Zomerfestival Biersteeg H’sum 

06-07 Verenigingsconcert + BBQ 

08-09 WK, City swim Amsterdam 

21-09 ***BINGO*** 

28-09 WK, Zuiderzee Klassieker 

05-10 WK, Sneeker dweildag 

12-10 Orkest, *** Alle 13 Concert ***  

23-11 Vendel, intocht Sinterkaas Naarden 

15-12 Orkest, volkskerstzang Grote Kerk 

 

 

CARNAVALSOPTOCHT 2019 

 
 

Wat een mooie en vooral bijzondere uitvoering dit 

keer van ons korps tijdens de optocht. Met het 

thema sprookjes hadden wij Sneeuwwitje en de 

7x7 dwergen uitgekozen. We hadden als extra 

aanvulling ook een bijzondere Prins, een prachtig 

glimmende spiegel, een Appel, een heuse Jager, 

een Heks met giftige appels (waarvan dappere 

toeschouwers aten) 😊. We hebben er de mooie 

vermelding “Verrassendste school/vereniging” 

voor mogen ontvangen. 

 

 
Onze Youngstars op de boomwackers lieten ook 

flink van zich horen, hi,hi. Goed bezig jongens! 
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Kijk goed en vind de 2 appels, ha,ha 😊. 
 

KEUKENHOF 

 
 

Zondagmorgen vroeg (8 uur) richting de Sprong 

waar even later de bus en iedereen verzamelden 

om een dagje met z’n allen richting Lisse te gaan. 

Wat beloofde een mooie dag te worden kwam uit. 

Schitterend weer en de sfeer zat er goed in, wat 

willen we dan nog meer? Ontelbare buitenlandse 

gasten van de Keukenhof zijn met ons mooie 

korps op de foto gegaan. Ontzettend leuk om zo 

veel enthousiaste maar vooral blije mensen tegen 

te komen 😊. 

De gaatjes in de bus zijn opgevuld met extra mee-

rijdende gasten. Deze opa’s, oma’s, ouders en 

donateurs hadden eveneens een gezellige dag. 

bedankt voor jullie gezelligheid! En ook de leden 

zelf natuurlijk, alles was er in de bus: zon, koek, 

soopie, goede (hard) meegezongen muziek, wat 

wil een verenigingsuitje nog meer? 😊. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen 

vrijdag 5 april, hebben we op gepaste manier 

afscheid genomen van onze secretaris Ilse Mulder. 

Zij kreeg van de voorzitter Leon Hendriks een 

mooie bos bloemen en van vice-voorzitter  

Henny de Vries een paar dikke zoenen. 😊 

Het bestuur heeft een waardige vervangster voor 

Ilse gevonden. Sylvia Voogt zal haar functie  

overnemen en heten haar van harte welkom. 

Ze stelt zich zelf verderop even voor. 

 

 

Muziekcommissie JONG? 

 
Tijdens de ALV kwam naar voren dat de 

JONGleden graag wat inspraak hadden in ver-

nieuwing / modernisering van het straatrepetoire. 

Nu is niet elke Top 40 hit geschikt voor 

herschrijven t.b.v. een fanfare echter meedenken 

kan & mag altijd! Vandaar dat ze de vrijdag erna 

direct na de repetitie een patatje haalden en toen 

ook het inwendige verzorgt was, ze aan de slag 

gingen met veel leuke ideeën. Super goed om zo’n 

enthousiasme te zien! Goed bezig allemaal 😊. 
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EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Sylvia Voogt en sinds 5 april jl de 

nieuwe secretaris van Nardinc. Het verenigings-

leven is mij niet onbekend want ik heb hiervoor 

jaren toneel gespeeld bij een toneelvereniging in 

Naarden, tevens ook bestuurslid geweest. 

In mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik veel te 

maken met secretariële ondersteuning en draai 

mijn hand nergens voor om. Verder vind ik het 

fijn om te sporten en te genieten van elke dag.  

 

Ik heb er zin in om Nardinc secretarieel te 

ondersteunen en nieuwe mensen te ontmoeten.  

Tot gauw! Groetjes Sylvia Voogt  

 

 
 

… en wij zijn Mariëlle & Iris. 

En voor wie ons nog niet kent, wij spelen bugel & 

trompet bij JONG, orkest en de Wallenkraaiers. 

 

In de afgelopen AVL hebben wij ons kandidaat 

gesteld als jeugdbestuurslid, in het Algemeen  

Bestuur v/d Muziekvereniging. Onze aanmelding 

is door de vergadering goedgekeurd. En kunnen 

wij vanaf nu ook onze inbreng geven over allerlei 

jeugdzaken binnen de club. De eerste vergadering 

zit er al op en een eerste inbreng is ook al gedaan. 

We hebben er zin in, de groetjes. M & I 😊. 

 

PALMPASENOPTOCHT 

 

 

De Palmpasenoptocht vertrok vanaf de  

Rehobothschool (alwaar na afloop een poppenkast 

voorstelling voor de kleintjes was te zien). Wat is 

het toch een leuke kleinschalige optocht. Het 

spreekwoordelijke rondje rond de kerk 😊. Een 

hele straat vol kleine koters met een stok en hun 

ouders, leuke traditie en als je dan zo’n heerlijk 

zonnetje erbij hebt, kan het niet meer stuk.  

 

 

 

HILVERSUM CITY RUN 

 
 

Zondag 14 april was onze vereniging goed 

vertegenwoordigd in Hilversum bij de jaarlijkse 

City Run. Zowel onze Slagwerkgroep als de 

Wallenkraaiers gaven gehoor aan deze uitnodiging 

en hebben de lopers weer eens flink muzikaal 

aangemoedigd. Wat een spektakel is het elk jaar 

toch weer. Het lijkt met het jaar steeds meer aan te 

groeien, wat een grote kolonne met lopers! 

En wat is het toch leuk om te zien hoe de lopers 

reageren op onze muzikale aanmoediging. Het 

was koud en toch heeft iedereen een leuke dag 

gehad. 😊 

 

 
Kijk ze toch weer eens een bak herrie maken 😊. 

Goed bezig dame & heren! 
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Nationale Clubkas Campagne RABOBANK 

Jaarlijks mogen 

verenigingen zich 

aanmelden en een 

aanvraag doen bij het 

Nat. Clubkas Campagne. 

De leden v/d bank 

kunnen daar een stem 

uitbrengen op de 

ingezonden items v/d 

verenigingen. Er waren 

67 stemmen voor ons 

uitgebracht, en hierdoor 

hebben we maandag-

avond 15 april een cheque ter waarde van  

€ 775,=  uitgereikt gekregen! Hartelijk dank. 

 

COMPILATIE van KONINGSDAG 2019: 

 
Zie hier … de echte doorzetters!  

Elk jaar weer een vast groepje muzikanten dat de 

Kerktoren op gaan (’s morgens al om 07.30 uur) 

om daar klokslag 08.00 uur de reveille te blazen. 

En dan …. Is er tijd voor welverdiende koffie. 😊 

 

 
Gevolgd door de Aubade bij het Stadhuis, 

 
Een Rondgang door de Vesting, 

 
En een klein mini concertje in ‘de Veste’, 

 
En als afronding nog even naar de kindervrijmarkt 

 

En dan …  

is het tijd 

voor een 

ORANJE 

bittertje! 

Bedankt 

voor al jullie 

“vrijwillige 

inzet!” 😊 

 

*** NIGHT OF THE DRUMS *** 

Zaterdagavond 25 mei a.s. organiseren onze 

slaggroepen weer een spetterende slagwerkavond! 

Deze avond gaan zij wederom de samenwerking 

aan met de slagwerkgroep van de Abcoude 

Harmonie. De avond vangt aan om 20.00 uur,  

de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. En de toegang 

is € 5,-- p/p. U bent van harte uitgenodigd. 
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KOPIJ 

Heb je kopij voor de volgende nieuwsbrief? Graag 

inleveren voor de eerste v/d nieuwe maand bij:  

Diana Ehlert-Sikking: d.c.ehlert-sikking@ziggo.nl 

 

 

CONTACTPERSONEN 

Jeugd: Blokfluit & J.O.N.G.:  

Lucia de Groot-Krijnen  035-6950854  

Slagwerkgroep: 

Lindsay Grijpink   06-52031311 

De Wallenkraaiers:  

Ada Pronk-van Ginkel  035-6953204 

Muziekvendel/Orkest: 

Henny de Vries    06-51072275 

 

 

 

Dagelijks bestuur:  

Voorzitter:  

Leon Hendriks   06-52457618 

bestuur@nardinc.nl 

Vice Voorzitter:  

Henny de Vries     06-51072275 

h.de.vries-hfu@kpnplanet.nl  

Penningmeester:  

Marcel Onclin    06-46820619 

penningmeester@nardinc.nl  

Secretaris:  

Sylvia Voogt     06-26630480 

sylpet@casema.nl  

 

 

 

 

IDEEËN 

Heb je nog een leuk idee voor een feest, optreden, 

geld inzamelingsactie of een ander te gek idee?  

Mail naar: ahmjansen61@gmail.com 

 

 

 

 

 

COLOFOON, Muziekvendel Nardinc 

Clubgebouw De Proms,  

Keverdijk 2, 1411 SJ  Naarden, tel: 035-6945194  
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