
 
 
Vereniging 
MUZIEKVENDEL NARDINC 
                                            

 

        
NIEUWSBRIEF     jaargang 5, oktober 2018     
 

Beste leden & donateurs, 
Hierbij de nieuwsbrief van september/oktober.  
 
AGENDA 
22-09 WK, Zorgcentrum de Zandzee B’sum 
23-09 Slagwerk, Dam tot damloop, A’dam 
29-09 WK, Zuiderzee Klassieker 
05-10 Orkest, trio-concert Waddinxveen 
06-10 WK+JONG, Sneeker Dweildag 
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 
15-12 Orkest, Kerst Sing Inn, Ut.Poort 
16-12 Orkest, Grote Kerk,Volkskerstzang 
24-12 Orkest, Kerst samenkomst monument 
02-02 YoungStars Jeugdfestival Schoonhoven 
02-03 Vendel, Carnavalsoptocht (sprookjes) 
  
Van de Voorzitter: 
Beste muzikanten, donateurs, Club van 50 leden 
en enthousiaste vrienden van Nardinc, 

Een goed begin is het halve werk! Sommigen 
zeggen dan: als het begin maar goed is, dan hoef 
je voor de rest niet zoveel te doen. Bij Nardinc 
zien we dat net even anders. Als we een 
verenigingsjaar goed voorbereiden, dan kunnen 
we de rest van het jaar ons concentreren op leuke 
muziek maken, volop tijd aan lessen en repetities 
besteden en vooral gezellige optredens en 
concerten verzorgen. En ik kan jullie zeggen, die 
voorbereiding is dit jaar weer top geweest. Al 
vroeg (en voor sommigen al tijdens de zomer-
vakantie) is er druk gewerkt aan de lesroosters, 
muziekmateriaal, instrumenten onderhoud (en 
vernieuwing) en het regelen van optredens. We 
zaten met 30 graden buiten al over de kerstmarkt 
te praten . Daarnaast is hard gewerkt om het 

beleid voor de doorstroming van onze muzikanten 
in de vereniging vorm te geven. In de eerste 
nieuwsbrief van vorig jaar heb ik daarover al 
geschreven. Recent is het beleid rondom de 
slagwerkgroepen met alle betrokkenen besproken. 
Ook voor de blazersgroepen is er een doorstroom-
beleid in wording. Alles met dank aan de goede 
voorbereiding van de begeleiding en de 
dirigenten. En, laten we niet vergeten dat er ook 
veel muzikale voorbereiding is geweest. Al vroeg 
in dit muzikale jaar hebben de verschillende 
ensembles binnen Nardinc optredens verzorgd. De 
Wallenkraaiers beten de spits af met een gezellig 
optreden voor de bejaarden in Zorgcentrum de 
Zandzee. De slagwerkgroep heeft de Dam-tot-
Dam lopers, samen met de slagwerkers van de 
Abcouder Harmonie, muzikaal aangemoedigd, de 
WK & JONG hebben op de Sneeker Dweildag 
weer hun beste beentje voorgezet en op de dag 
ervoor op 5 oktober jl. heeft het orkest een concert 
verzorgd in Waddinxveen, als onderdeel van een 
“Trio-concert”. Dat laatste was een initiatief van 
onze tijdelijke dirigent Jeroen Wentel, die zijn 3  
(ex) orkesten allen in één concert bij elkaar bracht. 
Voor Jeroen was dit concert een soort van 
afscheidsconcert voor Nardinc. Jeroen heeft ons 
geweldig geholpen toen onze eigen dirigent, 
Marco de Jong, een tijdje uit de running was. 
Vanaf deze plek wil ik Jeroen namens alle 
muzikale vrienden van Nardinc hartelijk danken 
voor zijn inzet en het muzikale enthousiasme dat 
hij heeft overgebracht.  
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Vanaf 10 oktober staat Marco de Jong weer op de 
bok voor het orkest Ja, u leest het goed, we zijn 
heel erg verheugd dat onze dirigent weer kan 
meedraaien bij Nardinc. En stiekem denk dat hij 
dat zelf ook weer leuk vindt na een lange tijd 
afwezigheid. Marco, vanaf deze kant namens 
iedereen van Nardinc weer welkom terug! Muziek 
maken is toch hetgeen waar je hart ligt en je weer 
op de been helpt! Zo geldt dat voor velen van ons, 
muziek maken blijft voor jong en oud, groot en 
klein, beginnend en gevorderd, een ontspannende 
en inspirerende bezigheid.  
Als de werkzaamheden rondom de muzikale 
activiteiten goed geregeld zijn, is het voor 
iedereen genieten bij Nardinc. Voor o.a. deze 
werkzaamheden zijn we zoals elk jaar weer op 
zoek naar vrijwilligers. Als u een beetje energie 
wilt steken in de muziekvereniging waar 
bijvoorbeeld uw kind speelt, draagt u al snel bij 
aan deze goed draaiende vereniging. Het 
enthousiasme van de muzikanten werkt aanste-
kelijk en dat geeft weer veel energie terug!  
We kunnen uw hulp goed gebruiken!! 
Als ik deze bijdrage aan de nieuwsbrief schrijf, 
worden er weer aan alle kanten voorbereidingen 
getroffen voor de volgende optredens:  
de intochten van de Sint, de Pietenband, de 
Kerstconcerten en de jaarlijkse voorspeelmiddag 
voor de bewoners van Amaris-De Veste en 
ongetwijfeld nog veel meer momenten waar alle 
muzikanten van Nardinc weer met enthousiasme 
muziek kunnen maken. Dat kunnen we natuurlijk 
alleen volhouden met de steun van iedereen die 
Nardinc een warm hart toedraagt, waartoe ook 
onze trouwe donateurs en de leden van de Club 
van 50 behoren. Zij zorgen elk jaar weer voor de 
noodzakelijke financiële ondersteuning waardoor 
we als Nardinc goed voor de dag kunnen komen. 
Ook daarvoor geldt, een goede voorbereiding is 
het halve werk! 
Ik wens iedereen die deze nieuwsbrief leest een 
heel gezellig, inspirerend en vooral muzikaal 
verenigingsjaar 2018/2019 toe. 
Leon Hendriks, voorzitter 
 
 
DONATIE TONEELVERENIGING 
Na onze algemene jaarvergadering heeft  
Heidi Beentje (trompetiste) contact opgenomen 
met 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! 
 
 
Zondag 23 sept.: Dam tot Damloop in A’dam 
 

 
 
Onze slagwerkgroep speelde samen met de 
slagwerkgroep van de Abcouder Harmonie. 
Helaas voor ons en alle deelnemers was het 
dramatisch slecht weer deze dag, wat niets aan de 
feestvreugde afdeed. Langs de weg enthousiaste 
mensen, versierde huizen en tja dan maak je er 
samen toch een feestje van? 😊😊 
Ha,ha, hoeveel passen er in een paardentrailer? 
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***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. 
 
Zaterdag 6 oktober; Sneeker Dweildag!!! 
 

 
 
Tjonge wat een dag! Met 3 orkesten en aanhang in 
een 90 persoonsbus, lol dus gegarandeerd. De 
Wallenkraaiers, JONG & de smallband van ViJos 
uit Bussum hadden zich allen ingeschreven voor 
deze wedstrijddag in Sneek. Wat was alles super 
goed georganiseerd! Leuke stad & vooral veel lol 
met elkaar. ViJos won de 3e prijs en de WK de 5e 
onderdeel Valsbl(o)azen! 😊😊. Wat een top dag om 
het nieuwe seizoen mee te beginnen! Hier komen 
we zeker nog eens terug. 
 

 

 
 

 
 
Groot onderhoud 13-10 De Sprong 
 

 
 
Zaterdagochtend 13 oktober hebben we groot 
onderhoud aan het pand gehad 😊😊. Er is i.s.m. de 
CV de Vestingnarren een ploeg van 7 mannen het 
dak op gegaan om bladeren en mosgroei aan te 
pakken. En 7 dames hebben binnen de mouwen 
opgestroopt. Buiten het feit dat we er schitterend 

weer voor hadden werden we 
ook nog verblijd met een heerlijk 
door Anita eigengemaakte taart 
bij de koffie! Hummm! 😊😊 
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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:  
Ilse Mulder     06-54934424 
immulder@icloud.com  
 
 
 
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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