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MUZIEKVENDEL NARDINC 
                                            

 

        

NIEUWSBRIEF     jaargang 4,  juni  2018     

 
Beste leden & donateurs, 

Hierbij de nieuwsbrief van mei/juni/juli.  

 

AGENDA 

04-05 Orkest/slagwerk,  Dodenherdenking 

12-05 WK, serenade, 90 jarige 

19-05 WK, markt nwe viskraam Blokhuis 

26-05 WK, buurtmarkt 

26-05 JONG, RoteryRun, Singer Laren 

27-05 WK, Wallenloop Naarden & 

JONG,Motorrun Baarn/Amerpoort 

31-05 Vendel, Avondvierdaagse Huizen 

02-06 WK, medewerking aan Taptoe Vijos 

03-06 JONG, Blaaskapellen Kampioenschap 

in Tiel, gehele dag 

07-06 t/m 11-06 WK+Slagwerk, Tsjechië 

21-06 WK, ABN-AMRO afscheidsreceptie 

23-06 WK, Wandel4Daagse Het Gooi 

 WK, Veteranendag Soest 

24-06 JONG, Zomerspektakel Eemnes 

29-06 Slagwerk (gev.), Spant, ‘Iktoon’ 

07-07 Verenigingsconcert Proms, allen  

15-07 WK, Tennisvereniging Naarden 

09-09 WK, City Swim A’dam 

22-09 WK, Zorgcentrum de Zandzee B’sum 

06-10 WK+JONG, Sneeker Dweildag 

10-11 WK, Rode Loper loop Naarden 

10-11 WK, Prinsenbal CV 

24-11 Intocht Sinterklaas, vendel 

16-12 Grote Kerk,Volkskerstzang, orkest 
 

 

GEBOREN:  Cas Julian Pappot 

Geboren op 16-04-2018 en is de zoon van 

Lisanne (bariton WK)  & Gerben Pappot 

(slagwerk WK). 

Na Lune (geb.09-11) en Emma (geb.25-12), 

is het bestuur ook op kraamvisite geweest bij 

onze hekkensluiter, Cas. Zo is er jaren niks en 

zo 3x in een half jaar ha,ha, weer potentiële  

nieuwe toekomstige jeugdleden ! Ha ha. 

Cas besloot met 32 weken dat het lang genoeg 

was geweest bij mama en wilde nou wel eens 

weten waar al die muzikale herrie vandaan 

kwam . Hij groeit super goed en toen hij na 

7 weken naar huis mocht heeft ook hij zijn 

eigen gegraveerde bestekje mogen ontvangen! 

 

 

 

 
 

19-05 officiële opening van de nieuwe kar van 

visboer Blokhuis (c50 lid) op de markt in Naarden 
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19-05 de WK spetterden op een oorverdovend & 

oergezellig Stalfeest een Nederhorst den Berg. 

 

 

 
 

27-05 JONG, Het was warm, zeer warm en toch 

heel veel blije gezichten bij de jaarlijkse 

MotorRun in Amerpoort-Baarn. 

. 

 
 

Kapellenfestival Tiel 

Zondag 3 juni; 

Wat een geweldige zondag hebben de JONG 

leden en ouders gehad in Tiel bij het Open Betuws 

Blaaskapellen Kampioenschap. 

Op 4 verschillende plekken mocht JONG een set 

van 20 minuten spelen. 

De energie spatte eraf bij de te spelen set. 

Het was mooi weer en er was veel publiek, wat 

wil je nog meer.  

Helaas nu geen prijs maar wel een enorme 

ervaring rijker en een mooi juryrapport waar ook 

een hoop lovende woorden in stonden.  

Verloren is wel een heel negatief woord hoor…., 

De top van Nederland stond er, en zij hebben 

gewonnen maar er deden veel meer kapellen mee, 

misschien waren we wel 4
e
?? Dat weten we niet.?  

En wij zijn met allemaal kinderen, dus een festival 

doen we om lol te hebben en om ergens met de 

kinderen naar toe te kunnen werken, en van de 

andere kapellen kunnen ze leren hoe het in de 

toekomst moet, hi, hi…. 

Groet, Lucia 

 

 

 

 

TSJECHIË 

Ook dit jaar is er weer een delegatie van onze 

vereniging samen met St. Naarden-Uhersky Brod 

op 7 juni afgereisd naar onze zusterstad Uhersky 

Brod in Tsjechië. Slagwerkgroep Naarden en de 

Wallenkraaiers hebben daar tijdens het feest-

weekend meerdere festiviteiten opgeluisterd met 

een vrolijke noot. Of het nou op uitnodiging op de  

Jaarmarkt was of spontaan bij een 50-jarige 

zwager van grote vriend Frenky of bij een voetbal 

toernooi, iedereen ging met de voetjes v/d vloer.  

 

 
Slagwerkgroep Naarden was mee naar Tsjechië. 
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Jaarmarkt Uhersky Brod, wat een publiek! 

Waanzinnig om te zien dat al deze enthousiaste 

mensen het volhouden een hele middag in de 30 

graden te zitten en dan zo gretig reageren, top! 

 

 
Bedankt publiek  

 

 
 

Na al dat harde werken 4 dagen in tropisch weer 

van 30-35 gr.C, was er ook tijd voor ontspanning 

in het zwembad van Frenky…. Helaas ontbreekt 

Iris op deze foto. Zij was net onderweg met het 

vliegtuig om maandag een tentamen te kunnen 

doen. Alhoewel echte ontspanning?! Nog eentje 

dan om het af te leren! .. Ha,ha, wat een heerlijke 

dagen waren het weer, heel veel muziek gemaakt 

en veel lol gehad, en dat is ook belangrijk. Super 

bedankt allen voor jullie onuitputtelijke energie! 

 
Donderdag 14 juni hebben onze jongste talentjes 

met de blokfluit, trombone, trompet, saxofoon en 

de emmer act een waar optreden verzorgd bij het 

zomerfeest van de SKBNM Kinderopvang de 

Woelwaters. De ouders en de zeer jonge kinderen 

hebben genoten. Op de grond zaten ze te luisteren 

naar ons afwisselend programma. 

Wij willen; Imke, Elizabeth, Frederique, Domini-

que, Jens, Lena en Rick en natuurlijk de ouders 

bedanken voor hun bijdrage.  

Suus Harden-Jut (die hier werkzaam is) heeft 

leuke complimenten ontvangen na afloop. 

 

 
De Wallenkraaiers hebben zaterdag 23 juni de 

bijna 2000 wandelaars binnengehaald die 

meededen aan de Wandel 4 Daagse ’t Gooi. En na 

een paar uurtjes moesten ze weer door naar Soest 

waar een Veteranendag was en zij in het 

voorprogramma & pauze mochten spelen van de 

Kon. Mil. Luchtkapel. Een lange maar mooie dag! 

 

  

 

 

 

 

 

En Cas?  

Die slaapt overal 

gewoon doorheen   
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Zondag 24 juni heeft JONG een optreden 

verzorgd voor `Zomerspektakel in het Groen`.  

Theater- & muziekmiddag in openluchttheater in 

Eemnes. Er was een divers programma met Leon 

de Kroes op Spaanse gitaar & Madelijne Kool met 

haar programma Kool aan de Gang in het groen. 

Met dit programma hebben ze geld opgehaald  

voor My Book Buddy: Laat alle kinderen lezen 

een initiatief van Soroptimistclub Bussum. 

 

 

VERENIGINGSCONCERT 

Op zaterdag 7 juli gaven we ons jaarlijks vereni-

gingsconcert. Wat een heerlijke avond kunnen we 

op terugkijken. De jeugd had door de nummers 

aan te kondigen, deze avond een duidelijke plek in 

het programma. Super leuk en goed gedaan!  

. 

 

 
Blokfluitertjes deden een prachtig nummer van 

Celine Dion (v/d Titanic, I will go on), samen met 

juf Jacqueline. Whauw wat klonk dat goed! 

 
Leerlingen op de door de Rotary Club Bussum 

gesponsorde instrumenten. 

  

 
Youngstars zijn echte sterren in de dop! 
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Slagwerkgroep ging ook lekker tekeer  

 
JONG kreeg een staande ovatie, kanjers zijn het!  

 
Bedankt Nardinc voor de heerlijke avond! 

 
Als afsluiting een spetterende loterij. Enkelen 

kwamen ruimte te kort voor de lootjes . 

We wensen iedereen een super fijne 

zomer toe en zien elkaar graag 

weer na de zomervakantie!

 
 

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 

 

 

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:  

Ilse Mulder     06-54934424 

immulder@icloud.com  

 

 

 

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 

 

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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