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Voorwoord

Met het naderen van de zomerstop wordt het tijd. Tijd voor
weer een nieuwsbrief, want er is weer veel beleefd het
afgelopen seizoen.

Muziekver. ‘Kunst Na Arbeid’
De muziekvereniging van Bennbroek,
Vogelenzang en Zwaanshoek
www.knabennebroek.nl
Drumband
Fanfare
Gitaarensembles
Algemene muziekvorming
Postadres
Postbus 65
2120 AB Bennebroek
Voorzitter
Guus Beliën
Secretaris
Diana Verhoeff-Maas
Boekingskantoor
Daan Homburg
Penningmeester
Tim van der Wolf
Bestuurslid (algemene zaken)
Marcel van Wonderen
U kunt ons bereiken via de mail op:
muziek@knabennebroek.nl.
Heeft u liever telefonisch contact?
Vermeld dan in uw mail duidelijk uw
naam, telefoonnummer en onderwerp.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.

Redactie en samenstelling:
Guus Beliën / Diana Verhoeff-Maas

Na de ledenvergadering afgelopen april waren we, net als
vorig jaar, met een ruime bezetting aanwezig bij het bloemencorso. Moe, maar zeer voldaan kwam ons korps aan bij het
eindpunt in Haarlem. Het was weer geweldig en de reacties
op ons optreden zeer goed!
Op 4 mei jl. hebben we de muzikale invulling verzorgd van
dodenherdenking in Bennebroek. De organisatie vond het
trompetsignaal dit jaar erg goed; alle lof voor Bart Muller!
We gaan nu richting avondvierdaagse Velserbroek, 14 juni
a.s. en daarna feestelijke optredens bij recreatiepark
Linnaeushof op 22 juni. Voor dit laatste optreden zijn wij nog
dringend op zoek naar trompettisten! Ben je trompettist en wil
je meedoen of weet je iemand; snel aanmelden via:
muziek@knabennebroek.nl.
In het najaar gaat het snel en voor je ‘t weet liggen de pepernoten weer in de winkel en dat betekent: Pietenband!
Opgeven voor alle genoemde evenementen kan, mail daarvoor naar het boekingskantoor, Daan Homburg. Daar wordt
keurig bijgehouden wie wanneer meespeelt dus als je je nog
niet hebt aangemeld, mail snel want hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!
Graag tot ziens bij het volgende optreden!
Muzikale groet,
Diana Verhoeff-Maas

Bedankt!
Wie en waarvoor?
Onze gastspelers natuurlijk!
Voor hun inzet tijdens het bloemencorso en dodenherdenking.
De musici van het seniorenorkest
op 4 mei verdienen een extra pluim.
Zowel de toehoorders als de
gemeente was erg te spreken over
dit concert. Zonder jullie was ons dit
niet gelukt. Dank, dank, dank!
Gastspelers zijn momenteel heel
belangrijk voor KNA en daarom
zetten wij ze ook op deze manier
graag even in het zonnetje!
Als wij in de toekomst weer spelers nodig hebben dan hopen wij weer gebruik te mogen maken van
je muzikale kwaliteit en enthousiasme!
Nogmaals, bedankt!!!
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Penningmeester
Tijdens de jaarvergadering heeft u kunnen horen dat onze huidige
penningmeester, Tim van der Wolf, het boekjaar 2013 nog aanblijft,
maar dan in verband met zichtproblemen helaas moet aftreden.
Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester die,
liefst met onmiddellijke ingang, kan meelopen met Tim om de
fijne kneepjes mee te krijgen. Heb jij interesse of weet je iemand
die wij voor deze functie kunnen benaderen, laat het ons dan snel
weten en mail ons: muziek@knabennebroek.nl.

Facebook
Zoals sommigen van jullie al hebben gezien heeft muziekvereniging KNA al enige tijd een facebookpagina. ‘Like’ ons daarom en blijf ook via social media op de hoogte van het reilen en zeilen van onze
vereniging.
Met enige regelmaat tref je daar ook foto’s en/of filmpjes van
optredens. Leuk om te laten zien aan vrienden en familie!
Je vindt ons via deze link:
www.facebook.com/kunstnaarbeid

Ziekenboeg
Ook via deze weg willen wij twee bijzondere mensen
in de ziekenboeg beterschap wensen. Dit zijn:
Freek Vertuin sr. en John van Breugel.
Wij wensen jullie een voorspoedig herstel!

