
  

Kerstsamenzang 
Op zondag 10 december werd in de Samen op Weg kerk een dienst met kerstsamenzang 
gehouden. Deze kerstsamenzang kwam tot stand door de samenwerking van de fanfare 
Kunst Na Arbeid en 2 koren van uitstekend niveau: het jongerenkoor o.l.v. Rienk Bakker 
en het Cantorijnkoor o.l.v. Anja van Velzen. Het fanfare orkest stond onder leiding van 
Rodin Rosendahl. Het accent bij deze dienst lag vooral op de samenzang. Het orgel 
begeleidt de koren en de fanfare begeleidt de gemeente tijdens de samenzang. Vanuit 
Kunst Na Arbeid zeker voor herhaling vatbaar. 
 

Rabo Clubkas Campagne  
Dinsdag 14 november jl. was een 
spannende dag, want de Rabobank 
maakte deze avond de uitslag bekend 
van de Rabo Clubkas Campagne 2017. 
De Rabobank had voor deze campagne 
een bedrag van € 150.000, - beschik-
baar gesteld en dit is onder 206 
verenigingen verdeeld. 
 
Muziekvereniging KNA heeft in samen-
werking met de zusterverenigingen St. 

Caecilia uit Schalkwijk en Excelsior uit Cothen zeer goed gescoord. 
Deze drie verenigingen zaten bij de top tien, die op het eind van de avond op het podium 
werden geroepen om de cheque in ontvangst te nemen. 
Uiteindelijk bleek dat Muziekvereniging KNA op een na de meeste stemmen (317) had 
gekregen, wat een cheque van € 2.642,40 tot gevolg had, die door de penningmeester 
Gert Vernooij in ontvangst werd genomen. 
De zustervereniging Excelsior uit Cothen kwam als 3e uit de bus met 282 stemmen goed 
voor een cheque van € 2.350,65 en zustervereniging St. Caecilia uit Schalkwijk wam als 5e 
uit de bus en ontving een cheque van € 2.217,28. 
Mede dankzij de inzet van Jeroen van Nuland(lid van onze sponsorcommissie) en alle 
publicaties op facebook, nieuwsbrief en overige media is de actie voor onze vereniging 
een groot succes geworden met een geweldig resultaat.  

 

Samba Madeira Band 
Helaas is er ook minder nieuws. De Samba Madeira stopt in het nieuwe jaar. De bezetting 
was erg krap geworden en ook dirigent Niels van der Leest kreeg het steeds drukker met 
zijn werk buiten KNA. Die combinatie heeft uiteindelijk de Algemene Leden Vergadering  

doen besluiten de Samba Madeira op te heffen. 
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Uitnodiging voor Nieuwjaarsconcert 
Op zondag 14 januari is het weer zover, het traditionele nieuwjaarsconcert van 
Kunst Na Arbeid. De fanfare en de slagwerkgroep inclusief hun jeugdorkesten 
zullen van zich laten horen. Om 11 uur is de zaal voor u open en het concert begint 
om 11.30 uur. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid tot het uitwisselen van 
nieuwjaarswensen. 
Wij hopen u allen te verwelkomen. 
 Datum:  zondag 14 januari 2018.  
 Locatie:  De Engel, Burg. Wallerweg, Houten 
 Tijdstip:  11.30 (zaal open 11.00 uur) 
 Entree: gratis 

 

Beste muziekliefhebber, 
 
Nog maar een paar weken en dan zit 2017 er al weer op. Zo’n jaar vliegt voorbij en je kijkt 
automatisch ook even terug naar wat er allemaal is gebeurd en dat is heel wat kan ik u 
zeggen. We hebben dit jaar schitterende concerten gezien. Een kleine greep: het 
promotieconcert in theater De Slinger, het concert van Die Holzers die hun 50 jarig 
bestaan vierden maar ook de jeugd die naar buiten trok met de zomeravond concerten, 
de voorspeelavonden en hun bijdrage bij o.a. het najaarsconcert. Allemaal gelegenheden 
waarbij je ziet wat voor mooie muziek er door onze leden gemaakt wordt.  
 
Het laatste voorwoord van het jaar wil ik ook even aangrijpen om iedereen te bedanken 
die zich dit jaar heeft ingezet voor de vereniging, vrijwilligers en sponsoren/ donateurs. 
Zonder jullie steun, betrokkenheid, ideeën, tijd en inzet kan een vereniging niet draaien. 



  

De vereniging zijn we tenslotte allemaal. Er zijn een heleboel mooie ideeën en de 
uitdaging voor 2018 is die op te pakken en daar mee aan de slag te gaan. Ik heb er zin in! 
Ik wens u hele fijne kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.  
Ik hoop u allen weer te zien bij het Nieuwjaarsconcert op zondag 14 januari in De Engel in 
Houten.  
Alex van Rooijen, voorzitter KNA Houten 
 

 

Hieronder een terugblik op de activiteiten van het najaar 2017.  

‘Bang & Olufsen Ed Baak’ Najaarsconcert 2017  

Op zaterdag 4 november stond ‘Het Houtens’ in het teken van het jaarlijkse 
Najaarsconcert van muziekvereniging Kunst Na Arbeid.  
Het is een bijzonder concert geworden, mede door de medewerking van Stardance 
Studio’s uit Houten. Enthousiaste dansers werden begeleid door de muziek van Kunst Na 
Arbeid. Naast de Slagwerkgroep o.l.v. Michiel Buijsse en het Fanfare orkest o.l.v. Stefan 
de Wildt hebben ook de jeugdgroepen o.l.v. Rob van der Sterren, aan dit concert  hun 
medewerking verleend. De samenwerking met Stardance studio’s is het publiek, en ook 
Kunst Na Arbeid, uitermate goed bevallen.  
 

1967-2017 Die Holzers 50 Jaar 
Op 6 januari 2017 bestonden Die Holzers 50 jaar. In 1967 begon het als een boerenkapel 
en onder de bezielende leiding van Cees Jacobs is onze kapel uitgegroeid tot een echte 
Beierse kapel, waarvan de naam tot ver over de Nederlandse grens bekend is.  

Dit hebben we gevierd met een gezellig etentje bij eetcafé Gewoon Anders op Het Rond. 
Op 23 september hebben we een cd opgenomen ‘Die Holzers 50 jaar’ met vijf prachtige 
nummers. 
Deze cd werd op 28 oktober gepresenteerd op het jubileumfeest: Oktoberfest 
In samenwerking met Die Hinterfelder Musikanten uit Agterveld en de Aarebeijeplukkers 
uit Roelofarendsveen zorgden Die Holzers voor een super gezellige avond met veel 
supporters van het eerste uur. 
Op deze avond werd aan Sjaan Jacobs, echtgenote van de oprichter, de CD ‘Die Holzers 
50 jaar’ aangeboden. Deze cd, een aanrader, is te bestellen voor € 10,- op 
info@dieholzers.nl of bij Ko Bos (tel. 06-21441331) 
 

Wilt u op de hoogte blijven van onze optredens schrijf dan in op onze nieuwsbrief 
info@dieholzers.nl 

 
Sinterklaasconcert door het Opstaporkest KNA 
Dinsdag 28 november van 18.30 tot 19.30 uur heeft het Opstaporkest een mini 
Sinterklaas-concert in De Grund gegeven voor alle belangstellenden zoals ouders, 
broertjes, zusjes, familie,  vrienden en leden van Kunst Na Arbeid. 

‘Bij het raam van de Grund hoorde de luisterpiet al enkele weken, ritmes en 
melodietjes die op Sinterklaasliedjes leken... 
Door bugels en saxen, trommel en trompet, werd het beste beentje voorgezet. 
De jeugd was heel druk aan het oefenen voor een speciaal Sintoptreden onder leiding 
van Rob van der Sterren, 
veel enthousiasme, talent, oefenen en plezier, dat hoorde luisterpiet van verre(n) 
Hij wist dit heel erg te waarderen en vroeg Sint om deze kinderen met een bezoekje 
te vereren. 
Dus dinsdag 28 november was Sint van de (muzikale) partij  
en zaten trotse ouders, vrienden, opa's en oma's op de eerste rij. 
Het was een hele gezellige avond vol muziek met elkaar, dus lieve Sint, voor ons zeker 
voor herhaling vatbaar!’ 
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