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Nieuwsbrief oktober 2017
VAN DE VOORZITTER
De vakantie is inmiddels al lang achter de rug en hebben wij al weer redelijk wat activiteiten
achter de rug.
Kort benoemd:
De laatste spullen verhuisd van Amsterdam Noord naar de Deo, met grote dank aan André en
Ellen Hoogterp voor het beschikbaar stellen van de opslagruimte!
Optredens met de Bigband bij verzorgingstehuis Vreugdehof en ons eerste optreden bij
dansschool ‘Dans Hotspot van Kooten’ te Zaandam.
Optredens welke bij de dansschool verder plaats zullen gaan vinden op iedere 3e zondag van
de maand.
Ons eerste optreden daar werd goed ontvangen, een groot succes.
Heb je nog ergens dansschoenen staan in het stof? Kom eens gezellig langs?
Het subsidie-optreden bij de opening van het Van Eesteren Paviljoen is al apart belicht, Nick
vertelt daarover, een geweldig optreden voor 500 gasten. Mooie ervaring en naamsbekendheid
voor ons.
De G/D middag (met uiteindelijk voldoende aanmeldingen) met barbecue mag weer geslaagd
worden genoemd.
Positieve geluiden gehoord, altijd leuk om te horen als je er best wat werk voor verzet.
Men mocht hier ook nog oude prijzenbekers meenemen, waar wij helaas geen plek meer voor
hebben.
Er zijn nog bekers over, voor het laatst beschikbaar op de nieuwjaarsreceptie!
Er zijn nogal wat optredens in het vooruitzicht, zie hiervoor de agenda.
Bestuurlijk gezien is er ook weer werk verzet, Jos heeft de begroting 2018 weer rond, een
redelijke klus.
Quirine, Q voor intimi, is wederom in de weer geweest met de Kamer van Koophandel,
waarbij nu eindelijk alles correct is gewijzigd qua geregistreerde bestuursleden.
Ook zijn door Q alle benodigde documenten weer naar de AFK gestuurd voor onze te
ontvangen subsidies.
Nick heeft de laatste weken bijna een dagtaak gehad aan het regelen van alle (subsidie)optredens voor de Bigband en de G/D.
En de voorzitter… is erg blij met zijn medebestuurders!
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Nieuwe aanwinst:
Wij hebben een bagagewagen gekocht en
opgehaald uit Spijkenisse. Dit voor het
vervoer van alle instrumenten en aanverwante
artikelen zoals o.a. de lessenaars die wij nodig
hebben bij onze optredens.
Wij menen dat dit een handige en duurzame
investering is voor de club.
Dan ga ik nu maar weer even verder met de
twee nieuwe nummers instuderen voor de
Bigband: Do You Remember the 50’s en de
South Rampart Street Parade.
Onze nieuwe aanhanger!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Rob Smit

VAN DE REDACTIE
Dat is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief op uw beeldscherm of in de brievenbus
verscheen.
We zijn ondanks de rust die we hoopten te vinden in deze tijd, en ook zo ervaren hebben, toch
nog erg druk geweest met een veelvoud aan acties en inspanningen.
De berging is eindelijk af en konden we de spullen vanuit de opslag in Noord naar de Deo
halen. Nu dus dubbele opslag ruimte en zo als het altijd gaat, eigenlijk te weinig.
Daarom zijn de niet meer in gebruik zijnde uniformen afgestaan om een tweede leven te
kunnen leiden. Ze zijn in het Limburgse Blerick op een goed adres door Quirine afgegeven en
tot het laatste moment door haar gekoesterd.

De verhuisploeg v.l.n.r. Cees, Nick, Els, Rob, Ria, Quirine
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We hebben na de vakantie een teleurstelling moeten verwerken omdat het te verwachten
subsidie-optreden voor de G/D door omstandigheden geen doorgang kon vinden in
winkelcentrum de Banne. Dan heb je werkelijk een probleem.
Inmiddels is het tij ons ten goede gekeerd en hebben we voor 2017 en 2018 de subsidieoptredens voor zowel de G/D als de Bigband contractueel vast gelegd. Zie hiervoor het
overzicht in de agenda.
Dit gezegd hebbende, we hebben met de Bigband al weer enkele optredens achter de rug
waarvan er een ons zeer bij blijft.
Middels een voor de vakantie gelegd contact werd ons de kans geboden om op te treden bij de
opening van het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Waarnemend burgemeester,
Vincent van Rossum, stedenbouwkundigen en vele prominente Amsterdammers waren
aanwezig en natuurlijk ook AT5. We hebben de opname gehaald en zelfs een vermelding
op de aftiteling.

In de tent bij de opening van het Van Eesteren Paviljoen

De dag daarop volgde de G/D-dag met barbecue. Volgens de geruchten een succesvolle dag.
Lekker gespeeld, fijn weer met leden, oud-leden en hulpleden kunnen bijpraten. En niet te
vergeten, het eten was deze keer beter en talrijker dan de vorige keer. Aldus geluiden uit de
wandelgangen.
Groet, Nick.

AGENDA
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag

19 november
26 november
3 december
10 december
13 januari

Dans Hotspot Van Kooten
Jubileum Robert Vethaak
Zorgcentrum de Werf
Dans Hotspot Van Kooten
Nieuwjaarsreceptie

Nieuwsbrief oktober 2017

Bigband
Bband
G/D
Bigband
G/D Bigband

15.00 tot 17.00 uur
tijden volgen
14.30 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
14:00 tot 17:00 uur

pagina 3/4

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Woensdag

21 januari
4 februari
18 februari
25 februari
13 maart
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
15 juli
21 november

Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Evean Eduard Douwes Dekker G/D
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Zorgcentrum Leo Polak
Bigband
Algemene Ledenvergadering G/D Bigband
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Zorgcentrum Aelsmeer
Bigband

15.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
13.30 tot 15.30 uur
20:00 tot 22:00 uur
15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 16.30 uur

VERJAARDAGEN
Als gevolg van het wat later uitkomen van deze nieuwsbrief zijn er al twee verjaardagen
aan ons voorbij gegaan, excuses hier voor, desondanks allen van harte gefeliciteerd.

10-01-1947 Rob Husmann
10-11-1953 Wilma Husmann
10-16-1960 Guus Besenbruch
10-23-1952 Paulien de Kuiper
11-05-1953 Els Paalman
11-16-1948 Cees Leereveld
11-27-1955 Jos Rietveld
12-19-1953 Annebeth Schaepman

COLOFON
Adres:

De DEO,
Reimerswaalstraat 5a,
1069AE, Amsterdam Osdorp
Postadres:
Muziekvereniging Tubantia
Funenpark 172,
1018 AK Amsterdam
Telefoon:
06-12 50 53 02
Email:
secretariaat@tubantia.com
Website:
www.tubantia.com
KvK nr.:
40530884
Bankrekeningnr.: NL93INGB0005011209

Lidmaatschap alleen voor het G/D-orkest:
€ 5.00 of € 10.00 per maand.
Lidmaatschap als je deel uitmaakt van de
Bigband:
€ 15.00 per maand.
Donatie donateurs:
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€ 18,50 per jaar.
.
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