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MUZIEKVENDEL NARDINC 
                                            

 

        

NIEUWSBRIEF     jaargang 4,  mei 2018     

 
Beste leden & donateurs, 

Hierbij de nieuwsbrief van april/mei. Tevens laten 

we weten dat deze v.a. nu om de maand uitkomt. 

 

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 

23-06 WK, Wandel4Daagse het Gooi 

29-06 Slagwerk/JONG, Spant, ‘Iktoon’? 

07-07 Verenigingsconcert, allen  

06-10 WK+JONG, Sneeker Dweildag 

10-11 WK, Rode Loper loop Naarden 

10-11 WK, Prinsenbal CV 
 

Ter kennisname: 

Wegens diverse omstandigheden heeft het  

bestuur moeten besluiten om het ‘Alle 13’  

concert in Naarden en het Concert aan de  

Steiger in Weesp dit jaar niet door te laten  

gaan. We slaan een jaartje over 

 

LAKELAND FOUNDATION: € 2.000,-- 

Net als bij de Rotary 2 maanden geleden, 

heeft de Lakeland Foundation ons, na een goed 

onderbouwd verzoek, een bedrag gegund dat wij 

mogen besteden aan kleding voor de jeugd.  

Dit komt zeker goed van pas nu we vorig jaar 

voor iedereen nieuwe rode jassen hebben 

aangeschaft en laten bedrukken en onlangs weer 

zwarte pantalons hebben aangeschaft voor JONG 

en de Youngstars! 

PALMPASENOPTOCHT 

 
 

Wat een prachtige zaterdagmiddag en een 

fantastische optocht! Het is maar een ‘rondje  

om de Kerk’ maar zo leuk. Weer heel veel 

kinderen hadden een mooi versierde stok  

en liepen gezamenlijk met hun ouders gezellig 

mee. En wat een ontzettend mooi GROOT korps 

hadden we. Zeker 5 doorstromende jeugdleden 

liepen hun eerste keer mee. Spannend voor hen  

en super goed gedaan allemaal! 

 

 

 
 

Bussum, koopjesdag! Het was weer top. Mede 

dankzij het mooie weer en de altijd zo gezellige 

klanken van de Wallenkraaiers, die weten overal 

een feestje van te maken . 
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Compilatie, KONINGSDAG 2018!!! 

 
Onze vroege vogels die de reveille ’s morgens al 

om 8 uur op de toren v/d Kerk speelden . Wat 

een prachtige traditie om deze dag te beginnen. 

 

 

 
Onze kleinste kanjers, de blokfluitertjes  En wat 

deden ze het toch goed, de complimenten hoor! 

 

 
Een eervolle vermelding voor ons ‘jongste’ lid! 
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Sinds 1973 weer 5 

trombones op straat 

liet een trotse Loek 

weten. En zie hier,de 

volgende generatie is 

al in opleiding! (en 

de redactie hoorde 

dat er achter de 

schermen alweer 2 

worden ingewerkt!) 

Toppers allemaal  

 

 

 

 
Na afloop van Koningsdag zijn er enkele nieuwe 

promotiefoto’s gemaakt. Super mooie groepsfoto! 

Jammer dat enkele jeugdleden al naar huis waren. 

 

 
 

Op 4 mei heeft het orkest + enkele slagwerkers 

weer een indrukwekkend samenzijn neergezet  

ter nagedachtenis aan alle gevallenen op onze 

Nationale Dodenherdenking. 

 

 
 

De ochtend erna was het Vendel aan de beurt  

om het Bevrijdingsvuur (dat ’s nachts vanuit 

Wageningen was vertrokken) feestelijk binnen te 

halen. Dit werd door de lopers en de organisatie  

zeer gewaardeerd. 

 

  

 

EVEN VOORSTELLEN: 

 

In onze rubriek ‘even voorstellen’ krijgt een 

nieuwe sponsor van de Club van 50 van ons  

de gelegenheid om voor zijn of haar bedrijf 

reclame te maken. Hieronder een blik in hun 

mooie voorjaarsfolder. Wil je meer zien, stap 

gewoon eens naar binnen op de Brinklaan bij: 

 

Juwelier Zel Welvaart 

Brinklaan 72-A,  

1404 GL  Bussum 

Tel.: 035-6669515 
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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 

 

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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