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NIEUWSBRIEF      jaargang 6, oktober 2019     

 
Beste leden & donateurs, 

Hierbij de nieuwsbrief van september/oktober.  

 

AGENDA 

08-09 WK, Cityswim Amsterdam 

14-09 WK, serenade 

15-09 JONG, Open Monumentendag 

21-09 BINGO, de Sprong Naarden 

22-09 JONG, Vredeswandeling 

28-09 WK, Zuiderzee Klassieker A’foort 

05-10 WK, Sneeker Dweildag  

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

16-11 WK, Prinsenbal CV 

17-11  WK, foto’s + Jeugdprins CV 

17-11 Vendel, Intocht Sinterklaas Muiden 

23-11 Vendel, Intocht Sinterkaas Naarden 

01-12 Pietenband, Maxis Muiden 

07-12 Orkest, (winter) Svala Weesp 

14-12  Orkest, Kerst Sing Inn, Gr. Kerk Nrd. 

15-12 Orkest, volkskerstzang Grote Kerk 

21-12 Orkest, (winter) Markt C50+Maxis 

24-12 Orkest, Openlucht Kerstzang 
 

NOG 2 JUBILARISSEN!!! 

 

 
 

Mano Verweij kreeg zijn certificaat overhandigd 

voor 5 jarig lidmaatschap en Ilse Smeets een 

speldje, dat hoort bij 10 jaar lid      . Beiden 

jubileerden vorig jaar al en hadden dit nog tegoed. 

Alsnog van Harte Gefeliciteerd! 

Nieuwe bestuursleden gezocht ! 
 

Op korte termijn zoeken we een opvolger voor de 

Secretaris, Sylvia Voogt. Zij heeft aangegeven, 

om persoonlijke redenen, haar bestuursfunctie niet 

te kunnen en willen voortzetten. We zoeken voor 

haar al op korte termijn een vervanger(ster). 

 

Bij de komende ledenvergadering in april 2020 

komen er nog 2 bestuursfuncties vrij: 

 

Penningmeester Marcel Onclin, heeft te kennen 

gegeven, ivm de intensivering van zijn huidige 

werk, de functie van penningmeester beschikbaar 

te stellen. 

De termijn van de Voorzitter Leon Hendriks 

loopt in april 2020 af en Leon stelt zich niet meer 

herkiesbaar.  

Leon heeft te kennen gegeven om na april 2020 

tijdelijk beschikbaar te zijn voor de functie van 

penningmester, als er nog geen opvolger is 

gevonden. 

 

Voor de goede orde, Henny de Vries blijft in zijn 

huidige functie als Vice Voorzitter nog actief.  

 

We willen hierbij een oproep doen aan alle leden, 

ouders van leden en anderszins betrokkenen bij 

Nardinc om kenbaar te maken, of je interesse hebt 

om volgend jaar een bestuursfunctie binnen 

Nardinc in te vullen. 

Als je twijfelt of wilt weten wat deze 

bestuursfuncties inhouden, neem dan contact op 

met Leon Hendriks of Henny de Vries. 

 

Vriendelijke groet,  

Het Dagelijks Bestuur 

Sylvia, Marcel, Henny & Leon 
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AMSTERDAM CITY-SWIM 

 
 

Mooie dag, goed georganiseerd en door de 

zwemmers weer een prachtig bedrag opgehaald 

voor de ALS Stichting. Dan nog een muzikale 

begeleiding van onze WK, dan zwem je vanzelf. 

Beau van Erven Dorens herkende onze Wallen-

kraaiers meteen en poseerde, sportief als hij is, 

even voor een mooi kiekje. ☺ 

 

 
 

 

BINGO 

 

Wat een oergezellige 

BINGO hebben we 

gehad. De zaal was 

goed gevuld en de 

tafels met prijzen 

begaven het bijna 

onder het gewicht ☺. 

Hulde aan Anita & 

Ton! Ook hebben we 

door de enorme op-

komst een mooi bedrag van € 500 aan The Good 

Samaritan Childrens Home in Nairobi Kenia. 

kunnen overdragen. Al met al een superavond!!! 

 

17-10: een berichtje gehad uit Nairobi van het 

kindertehuis, ze gaan het geld gebruiken voor 

nieuwe uniformen. Als het goed is komen er in 

november foto’s van deze kindertjes. Hopelijk in 

de volgende nieuwsbrief hier meer over.  

 

JONG, Vredeswandeling 

 
 

 

ZUIDERZEE KLASSIEKER AMERSFOORT 

Tjemig wat een verregende dag. 

De echte die-hards waren er om voor het goede 

doel een aantal km te fietsen in de stromende 

regen. De WK?... Die probeerden te schuilen 

onder een luifel ☺. Ha,ha,ha. 

 

 
 

 

VERZAMELEN LEGE CARTRIDGE(S) ! 

We hebben onder het mededelingenbord in de 

barruimte een doos staan waar IEDEREEN 

zijn/haar oude/cq lege cartridges in kan gooien. 

Indien we er veel verzamelen en inleveren staat 

hier een kleine vergoeding tegenover. Alle beetjes 

helpen, help jij ook mee? Kost je niks en is een  

kleine moeite. Groot of klein, met lege cartridges 

moet je vanaf nu bij Muziekvendel Nardinc zijn!  
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SNEEKER DWEILDAG 05-10 

 

 
 

 
 

Wat een heerlijke dag(en) in Sneek 

zaterdag 5 oktober, de enige dag vd week 

met zonnetje, 40 collega Kapellen en zo’n 

1000 man publiek in een prachtig Sneek. 

Het jaarlijks WK-uitje was weer een 

geslaagd event. Ze kregen mooie jury-

rapporten met leerpunten, complimenten 

en vooral gezelligheid ten top.  
 

 

 

LED verlichting! 

Ook wij (muziekvendel Nardinc), zijn al 

milieubewust bezig door het inleveren van 

de cartridges en nu is er voor het gehele 

pand LED verlichting aangeschaft! Een 

mooie investering die ons zeker een grote 

besparing zal opleveren in onze elektra 

kosten. Win – win situatie ☺. 

 

 

 
CONCERT ALLE 13, Let me entertain you! 

 

 
 

 
 

Whauw, wat een spetterende avond weer! 

Bomvolle zaal, heerlijk. We kunnen met de 

hand op ons hart bevestigen dat het een 

succes was! Wel anders zo zonder Rolf en 

Brigitte, zeker. Sommige bezoekers 

moesten even wennen, anderen zeiden 

meteen, wat leuk. Andere artiesten, ander 

repetoire ☺. Natasja den Toom & Simon 

Feenstra deden het geweldig.  

Ook het instrumentale Mac Arthur Park na 

de pauze werd met een luid applaus 

gewaardeerd. Ook onze sponsoren hadden 

een verrassende avond en zeiden 

enthousiast, volgend jaar weer! 

 

Nogmaals speciale dank aan de sponsoren: 

I Clean, (concertpartner), RLS 

Facilities, Stichting Jubal, Pon Naarden,  

Vin Via Via & Summer Rain. 
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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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