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NIEUWSBRIEF    jaargang 5, november/december 2018     
 

Beste leden & donateurs, 
Hierbij stuur ik u graag de nieuwsbrief van 
november & december toe.  
 
AGENDA 
04-11 Jeugd, voorspeelmiddag de Veste 
10-11 WK, Rode Loper loop Naarden 
10-11 WK, Prinsenbal CV 
18-11 Vendel, Intocht Sint Muiden 
24-11 Vendel, Intocht Sint Naarden 
25-11 Pieten Band, Maxis Muiden 
01-12 Orkest, C50 markt Naarden 
02-12 Pieten Band, Maxis Muiden 
08-12 Winterorkest, Svala Weesp   
15-12 Orkest, Kerst Sing Inn, Kerstmarkt 
16-12 Orkest, Grote Kerk,Volkskerstzang 
22-12 Orkest, C50 Markt Naarden 
24-12 Orkest, openlucht Kerst nachtdienst 
09-01 NW.JAARSRECEPTIE  v.a. 21.15 uur 
02-02 YoungStars Jeugdfestival Schoonhoven 
02-03 Vendel, Carnavalsoptocht (sprookjes) 
24-03 Vendel, Keukenhof  
05-04 Alg.ledenvergadering 
13-04 Vendel, Palmpasen optocht 
  
***GEZOCHT: NWE SECRETARIS*** 
 
Tijdens de Alg. Ledenvergadering vorig jaar gaf 
Ilse Mulder aan het stokje na 10 jaar over te 
willen dragen per april 2019. Ben jij diegene die 
de club achter de schermen wilt helpen? Informeer 
eens bij Ilse Mulder of Henny de Vries. 

 
 

DONATIE TONEELVERENIGING 
Na onze algemene ledenvergadering heeft  
Heidi Beentje (trompetiste) contact gezocht met 
de opgeheven Toneelvereniging De Vesting.  
Tijdens de zomervakantie bereikte ons het bericht 
dat zij ons een donatie hebben toegezegd van 
éénmalig € 2.000,--!!! 

Geweldig nieuws en inmiddels heeft het bestuur 
Heidi passend bedankt voor haar enthousiaste 
bemiddeling hierin en zeggen we graag nogmaals, 
hartelijk bedankt, je bent een topper! 
 
 
We hebben een jeugd Prins! En hij heet ...? 
Prins Max II, met zijn broer is adjudant Ties. Op 
zondag 11-11 (voor de carnavalliefhebbers onder 
ons DE DATUM) werd de jeugdprins bekend 
gemaakt. Wat een verrassing! Super leuk. En 
broertje Jens hoopt Oppergardist te worden dit 
seizoen! Wat een fantastisch jaar wordt het voor 
onze jongens, de gebroeders Eijpe 😊😊. 
 

 
 
 
 
Zaterdag 24 november, de intocht van de 
Goedheiligman in Naarden! Wat een spetterende 
avond was het weer. En wat een ongelofelijke 
mensenmassa was er weer op de been, zo 
bijzonder ’s avonds in onze prachtige Vestingstad. 
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Na afloop zijn wij verrast 
door een attente ouder met 
een overheerlijke pan 
ERWTENSOEP!  
We hebben gezamenlijk in 
de Sprong hem tot de bodem 
op gelepeld, ha,ha. Laten we 
hier een gezellige traditie 
van maken 😊😊. Bedankt !!! 

 

 
Onze Pietenband speelde 2x een middag bij de 
Maxis in Muiden (zondag 25 nov. & 2 dec.). 
Wat een super gezellige groep is het toch, met 
dank aan de helpende moeders, want zoveel 
pietjes schminken gaat natuurlijk niet vanzelf. 😊😊 

Ook bedanken we de volwassen ‘’invalPieten” 
Annemiek, Lisanne, Kim, Iris, Peter & Tim.

 

 
Optredens op de zaterdagmarkt t.b.v. onze vele  
Club van 50 donateurs op 2 en 22 december. 
 

  
 
 
Vrijdag 7 december, KINDERDISCO!!! 
 

 
 
Deze foto is genomen bij de kinderdisco op  
vrijdagavond 7 december. Er was veel jeugd van 
onder andere Youngstars. Het was erg gezellig, 
we aten friet en er waren lekkere borrelhapjes.  
We hebben veel gedanst en zelfs een stoelendans 
gedaan. De barmannen en vrouwen waren ook erg 
gezellig. Kortom een super gezellig feestje. 
PS. Nog een kleine tip voor de DJ, draai ook nog 
een paar keer wat liedjes/hits uit de top 50 😉😉. 
Danielle Grijpink en Madelon Eijpe. 
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Svala te Weesp, zaterdag 8 december 
 

 
 
Super goed verzorgd optreden gehad bij Svala 
Weesp. De Volvodealer had voor zijn klanten 
gratis kerstbomen om af te halen onder het genot 
van warme chocomel, glühwein, kerststol,  snert 
en nog veel meer lekkers �🎄🎄. 
 
Corrie & Johan v/d Laan, 50 jaar getrouwd! 
 

 
 

 
 
Verenigingsmensen v/h eerste uur, de familie  
v/d Laan. Wat leuk om hen met de Wallenkraaiers 
te verrassen op hun diamanten bruiloftsfeest! 
 

Grote Kerk, 60e Volkskerstzang Naarden 
 

 
 
Wat een bijzondere Volkskerstzang was deze 60e 
editie toch weer. Mooie muziek werd er door 
zowel het ‘Goois Vocaal Ensemble’ als ons orkest 
gespeeld. Elke keer toch weer een mooie avond 
zo’n Volkskerstzang. Onze dank gaat uit naar de 
gastspelers Corina, Jurian, Evert & Fons. 
 

 
 
Optreden/tegenprestatie de 22e van ons gelegen-
heidsorkest (’t Winterorkest’) op de markt, voor 
o.a. onze club van 50 sponsoren aldaar. Ondanks 
de buitjes werd het door hen zeer gewaardeerd. 
 
 
VRIEND EN VAN AMSTEL LIVE !!! 
Onderandere op zondag 27 januari wordt 
er door Heineken een spetterende avond 
georganiseerd van de “Vrienden van 
Amstel Live”. Wij hebben voor dit 
spetterende evenement 2 gratis kaarten en 
gaan deze verloten tijdens onze nieuw-
jaarsreceptie. Deze zal op woensdagavond 
9 januari worden gehouden v.a. 21.15 uur!  
We nodigen u allen van harte uit om 
samen het glas te heffen op een mooi 
Nieuwjaar en gezellig weer even bij te 
kletsen na hopelijk heerlijk rustige 
Feestdagen voor u allen 😊😊. 
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EVEN VOORSTELLEN: 
 
De nieuwe Hoogheid, Prins Ravel LIII van de 
Vestingnarren, is traditiegetrouw dit jaar 
toegevoegd aan onze Club van 50 sponsoren.  
Ga eens langs op de Huizerweg 22 bij Petit Clos 
voor een heerlijk wijntje.  
Met deze bon van 11% korting is er voor 
iedereen wel iets lekkers te vinden 😊😊. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We sluiten het jaar 2018 af en 
wensen iedereen hele fijne en 
gezellige Feestdagen en een  
mooie jaarwisseling toe.  
En voor u allen een  
gezond 2019! 
 
 

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:  
Ilse Mulder     06-54934424 
immulder@icloud.com  
 
 
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 
 
 
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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