
  

Voorstellen nieuwe docenten 
Eind maart hebben we afscheid genomen van Ivo van Gennip (saxofoondocent) en  
Rob van der Sterren (slagwerkdocent en dirigent van het opstaporkest en Jeugd 
slagwerkgroep. 
We hebben twee nieuwe docenten/dirigenten aangetrokken. 
De saxofoonlessen worden nu op dinsdag gegeven door Els van der Weij. Zij is ook 
dirigent van het Opstaporkest. 
De nieuwe slagwerkdocent is Rubén Castillo del Pozo, hij heeft de leiding over de 
Jeugdslagwerkgroep en geeft les op donderdag. 
Beide docenten/dirigenten zijn actief geweest tijdens de voorspeelavond/ viering 
110jarig bestaan/BBQ op vrijdag 29 juni 2018. 

 

Rabo Clubkas Campagne  

 
 
Beste leden, sponsoren, donateurs of muziekliefhebbers, 
Dit jaar doet muziekvereniging Kunst Na Arbeid weer mee aan de Rabo Clubkas 
Campagne. Een prachtige manier om de clubkassen van de muziekvereniging een beetje 
te vullen. Door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen halen we het meeste aan gelden 
op! Vorig jaar was dit een groot succes, wij hopen dan ook dit jaar weer een prachtig 
bedrag op te mogen halen  
Wie kunnen stemmen? 
Alle leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug waarvan het e-mailadres bij de Rabobank 
bekend is ontvangen vóór de stemperiode per e-mail een unieke stemcode. Ieder lid 
ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen 
worden uitgebracht. Alle stemmen moeten worden verdeeld.  
Hoe worden rekeninghouders lid? 
Rabobank rekeninghouders die nog geen lid zijn moeten lid worden. Lid worden is 
eenvoudig en zonder extra kosten!! Om lid te worden, surf snel naar: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 
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 Uitnodiging voor  
 ‘Bang & Olufsen Ed Baak’  
 Najaarsconcert 2018 
 
Wij nodigen u van harte uit voor ons Najaarsconcert 2018 wat dit jaar zal 
plaatsvinden in De Heemlanden in Houten. Tijdens de avond zullen zowel de 
jeugdafdelingen, het Fanfare orkest en de slagwerkgroep aan bod komen.  
U wordt getrakteerd op een muzikale reis. Wij hopen dat u allen van deze 
uitnodiging  gebruik zult maken.  
 Datum:  zaterdag 10 november 2018 
 Locatie:  De Heemlanden,  
 Tijdstip:  19.30 – 22.00 uur 
 Entree: gratis 

 

Beste muziekliefhebber, 
 

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. We kijken terug op de viering van 110 
jaar KNA met een impressie van Mieke van Hengstum en Els van der Weij. Het was  
een geslaagd feestje met uiteraard ook aandacht voor de jeugd die liet zien wat zij al 
geleerd hadden.  
Ik hoop u te ontmoeten  tijdens het ‘Bang & Olufsen Ed Baak’ Najaarsconcert op 
zaterdag 10 november 2018. De aankondiging vindt u in deze Nieuwsbrief. 
Verder graag uw aandacht voor de Rabo Clubkas Campagne. Veel stemmen betekent 
een leuk bedrag voor onze clubkas. Dus stem mee !! 
 Alex van Rooijen, voorzitter KNA Houten 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
http://www.knahouten.nl/


  

110 jarig bestaan/ voorspeelavond en BBQ 

Impressie van Mieke van Hengstum (spelend lid fanfare KNA) 
Traditiegetrouw wordt ieder jaar het muziek seizoen van KNA afgesloten met een leerling 
uitvoering. Daaraan voorafgaand is er meestal een bbq voor alleen de leerlingen en hun 
docenten. Dit jaar werd er een extra feestelijk tintje aan gegeven vanwege het 110-jarig 
bestaan van de vereniging. Alle leden met hun partners en kinderen waren om die reden 
van harte welkom. Ook waren de verzorgers, broertjes en zusjes van de leerlingen van 
harte welkom. Zoals een bbq meestal verloopt: gezellig en ongedwongen, was ook hier 
van toepassing.  
Het meest verrassend vond ik eigenlijk het niveau van de uitvoering! Leuk en goed om te 
zien en vooral om te horen wat de leerlingen in een bepaalde tijd leren en ten uitvoer 
brengen. Dit is zeker ook te danken aan de werkwijze en het enthousiasme van de 
leerkrachten. Ik besefte dat KNA trots mag zijn op zulke goede leerkrachten en zulke 
enthousiaste talentvolle leerlingen. Dit belooft een mooie toekomst voor KNA!!! 

Impressie van Els van der Weij (saxofoondocent en dirigent opstaporkest) 
De BBQ en Voorspeelavond door mijn ogen. 
Allereerst, het eten was echt heerlijk! Ik kwam een beetje later aan en kon nog net wat 
eten pakken voordat de voorspeelavond van start zou gaan. Het was een gezellige boel 
en ik vond het leuk om met veel mensen kennis te maken die avond en de vereniging 
beter te leren kennen.  
 

Wel een tip voor de volgende BBQ…misschien de BBQ’s op een iets hogere stand zetten; 
het garen van het vlees duurde zo lang dat de voorspeelavond later moest beginnen, 
haha! 
De voorspeelavond verliep prima, met een soort van geïmproviseerde volgorde kwamen 
we toch goed uit met alle optredens en hebben alle leerlingen hun best weer gedaan! 
Misschien is het goed idee om de volgende keer de instrumenten wat meer af te wisselen 
in de volgorde?   
Verder vond ik het heel leuk (en ook een beetje spannend) om mijn debuut als dirigent 
van het opstaporkest mee te maken. Leuke groep om mee te werken! 
 

Activiteitenmarkt 2018 
Sandra van Hengstum en Marjolein Sturkenboom 
Op 1 september jl. presenteerden vele verenigingen zich op de Houten Activiteitenmarkt 
op het Rond. Ook Muziekvereniging Kunst Na Arbeid was van de partij.  
Onze kraam is goed bezocht. Zo kon men proberen geluid te krijgen uit een heuse 
trechtertoeter, maar er was ook een wedstrijdje wie de langste noot kon blazen op een 
echt instrument. De instrumenten stonden prachtig te stralen in de kraam. Onze 
bezoekers hebben ook kunnen raden hoeveel schudeitjes er in de vaas zaten. De 
winnaars van beide wedstrijdjes hebben inmiddels een persoonlijk bericht gehad en 
daarmee een proefles naar keuze gewonnen!  
Men kon zich ook opgeven voor een proefles of het bijwonen van de Open Middag op   
15 september 2018.  
We hebben ook veel mensen kunnen vertellen over wie en wat KNA is. We hebben ons 
laten zien en horen op de markt en zijn volgend jaar zeker weer van de partij! 
 

Open Middag Najaar 2018 
Sandra van Hengstum en Marjolein Sturkenboom 
Op 15 september hebben 12 kinderen meegedaan met de Open Middag. Zij hebben in 
kleine groepjes workshops gevolgd met de diverse instrumentengroepen: slagwerk, 
saxofoon, klein koper (trompet, bugel) en groot koper (trombone, euphonium en hoorn). 
Na de workshops hebben de kinderen cijfers gegeven aan de diverse instrumenten en 
mochten zij voor deze middag kiezen welk instrument zij het leukst vonden. Vervolgens 
hebben zij in een half uur tijd 2 liedjes ingestudeerd op hun favoriete instrument.  
De middag werd afgesloten met een gezamenlijk concertje van het Opstaporkest en de 
Open Middag kinderen. Natuurlijk zaten de trotse (groot)ouders in de zaal te luisteren. 
De kinderen kunnen zich t/m de herfstvakantie inschrijven voor een cursus van 10 lessen 
op hun favoriete instrument. In het voorjaar van 2019 zullen we een nieuwe Open 
Middag organiseren en hopen weer vele enthousiaste kinderen te mogen begroeten en 
ze daarna in de diverse cursussen en wellicht later als lid tegen te mogen komen. 


