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Nieuwsbrief januari 2018
VAN DE VOORZITTER
Als voorzitter van Muziekvereniging Tubantia, wil ik u allereerst van harte welkom heten op
onze nieuwjaarsreceptie 2018.
Traditiegetrouw gevuld met muziek van de Bigband en de G/D.
Uiteraard wil ik u ieder namens mijn mede bestuurders Quirine, Jos en Nick u een in alle
opzichten gelukkig, muzikaal, maar… boven alles een gezond 2018 toewensen.
Dat gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is hebben wij het afgelopen jaar helaas diverse
malen binnen de vereniging ondervonden.
Er zijn ons dierbare mensen ontvallen.
Wij willen ook stilstaan bij diegenen die nog behandelingen moeten ondergaan of hier
herstellende van zijn.
Wij wensen hen veel sterkte en beterschap toe.
Er wordt met jullie meegeleefd en aan jullie gedacht.
Inmiddels zijn wij steeds meer gesetteld geraakt in ons nieuwe onderkomen hier in De Deo.
Door de verbinding die wij als bestuur hebben gezocht en hebben gevonden met de
organisatoren en overige gebruikers van de Deo,
is de band die wij met hen hebben gekregen zeer goed te noemen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het gezamenlijk klussen in en rondom de Deo.
Deze band geeft ons het vertrouwen voor een langdurige samenwerking.
Dan onze opslagruimtes… Eindelijk klaar, mooi geworden, en staan inmiddels ook bomvol.
Even tussendoor voor de GD mensen: Je instrument mag mee naar huis als je wilt, graag
zelfs… dat geeft ons hier wat meer ruimte en biedt je de mogelijkheid om thuis je muzikaliteit
op peil te houden.
Bij deze nogmaals onze grote dank aan André Hoogterp voor de zeer goedkope
opslagmogelijkheid die hij ons, geboden heeft in Amsterdam Noord. Daar zijn wij heel erg
mee geholpen.
De BigBand floreert, heeft al aardig wat optredens verzorgd en heeft dit jaar, tot nu toe, nog
zeker negen optredens in het verschiet.
Neem bijvoorbeeld de optredens bij de dansschool Dans hotspot van Kooten in Zaandam waar
wij elke 3e zondag van de maand spelen.
Anoek Hoogerwerf hebben we kunnen verwelkomen als nieuw lid
Noemenswaardig ook ons optreden met en voor onze bandleider Robert Vethaak in verband
met zijn 40-jarig muzikantenjubileum in de Kapiteinshut in Zaandam afgelopen november,
waar overigens ook de presentatie van zijn boek plaatsvond.
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Robert mocht daar ook uit handen van de Burgervader van Zaandam de Koninklijke
onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen voor zijn inzet en betekenis
voor de muziek in Zaandam en omgeving.
Ondanks flinke uitgaven die zijn gedaan, staan wij er als vereniging financieel gelukkig nog
steeds goed voor.
Een laptop, Aanhanger, de kosten voor de verbouwingen en de aanschaf van de gilets met
accessoires
Hiervoor nog grote dank aan Els, Ria en Cees voor hun inzet bij de voorbereidingen en
aanschaf.
Met het G/D-orkest gaat het helaas steeds minder, teruglopende motivatie, hulpleden die
aangegeven hebben te gaan stoppen met optredens om overigens heel begrijpelijke redenen.
Maar, hierdoor wordt het echter steeds moeilijker om nog op te kunnen treden en aan de
overige subsidie-eisen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst te kunnen voldoen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij voor de komende Algemene Leden Vergadering, voor de
middellange termijn van +/- 5 jaar, onze diverse gedachten op papier gezet.
Deze zullen later worden rondgemaild en op de ALV worden besproken.
Heel belangrijk. Hierbij dus alvast de oproep om daar op dinsdag 13 maart aanwezig te zijn!!
Maar… hoe dan ook zullen wij, volgens de aangegeven wens van de leden en hulpleden,
doorgaan met het organiseren van de muziekdagen met de daarbij inmiddels welbekende BBQ.
Nog steeds om de unieke G/D klanken te behouden, al is het dan mogelijk alleen nog voor
onszelf en natuurlijk ook voor de gezelligheid.
Bestuurlijk gezien hebben we weer een goed en druk jaar achter de rug.
Onder andere: BAAM vergaderingen, het bijwonen van de SESAM Academie workshops via
de BAAM en dan nog de eigen bestuursvergaderingen, het organiseren en het draaien op zich
van de muziekdagen met BBQ etc. etc.
Ik wil dan ook heel graag mijn medebestuurders Quirine, Jos en Nick heel erg bedanken voor
de goede samenwerking en fijne onderlinge sfeer in het afgelopen bestuurlijk jaar.
En bij deze willen wij dan ook maar alvast onze dank zeggen aan al onze barmedewerkers,
afwassers, “hapjesverzorgers” en iedereen die wij nu nog vergeten.
Wij hopen als bestuur op weer een mooi, muzikaal en gezellig jaar.
Laat deze nieuwjaarsbijeenkomst daar een mooie start van zijn !
Veel plezier vanmiddag en dank u wel voor uw aandacht.
Rob Smit
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VAN DE REDACTIE
Het is al weer eventjes geleden, de nieuwsbrief, maar we hebben elkaar wel veel vaker “live”
getroffen en gesproken dan daarvoor.
Waren het niet de optredens van de G/D band en van de Bigband, dan ook nog de
nieuwjaarsreceptie.
Was weer heel wat belangstelling en dus gezellig druk, lekker muziek gemaakt en genoten
van anderen.
Ben ook wel een beetje trots dat ik mijn “eigen gevlinderde das” en pochet mocht tonen bij de
nieuw aangeschafte gilets voor de Bigband. Nou ben ik niet zo’n mannequin, maar het ging
me zo goed af dat het waarschijnlijk door niemand is opgevallen, dat ik het aan had, dus.
Wat mij dan weer is opgevallen; “de gevulde Jossen”, niet dat Jos een eitje is, zeker niet, maar
de niet te overtreffen gevulde eieren van zijn hand zijn niet te versmaden. Ik geef het je te
doen, 100 eieren koken, oké, er even bijblijven voor het beste resultaat, maar dan eventjes 100
eitjes pellen, mag verklapt, Nel helpt wel mee, maar toch. Dan honderd van die ongeboren
kippetjes doorsnijden en het geel er uithalen, op smaak maken en kloppen.
Er waren dit jaar wat extra kruiden aan toegevoegd en dat blijft het geheim van de maker.
Wat ik wel mag verklappen is dat hij niet, zoals ik altijd dacht per eitje klopt, (dat zijn er na
het halveren dus 200) maar al het eigeel in een keer en niet met een klopboor maar gewoon
met de hand en dan later weer in de resterende witte ei helften terug spuiten middels een
speciaal door Tubantia voor hem aangeschafte “spuitzakmetspuitmondjes”. Ik heb versteld
gestaan en ze waren een partijtje lekker, kan haast niet wachten tot de volgende gelegenheid.
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Nou heeft Robert Vethaak, recent en zeer verdiend, een Koninklijke onderscheiding mogen
ontvangen van de Burgervader uit zijn woonplaats maar ik zou ook willen pleiten voor een
onderscheiding voor Jos, omwille van de hoge kwaliteit gevulde eitjes. Ik was gevraagd als
voorproever, door Jos zelf, hoor, maar na een eitje of acht heb ik gevraagd of ik er niet een
assistent bij kon krijgen want het begon me toch een beetje op te breken.
Maar, los van alle onzin, het was een lekker feestje. Genoeg te eten, drinken, praten en
muziek te maken. Nu op naar de ALV Algemene Leden Vergadering op dinsdag 13 maart in
de Deo. De uitnodigingen met bijbehorende stukken hebben jullie inmiddels in bezit.
Het ga jullie goed, maak er een mooi jaar van en we gaan elkaar weer spreken.
Nick (sax)

Dans Hotspot van Kooten te Zaandam

AGENDA
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Woensdag

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

Evean Eduard Douwes Dekker G/D
Dans Hotspot Van Kooten Bigband
Zorgcentrum Leo Polak
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
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14.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
13.30 tot 15.30 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
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De Bigband heeft even pauze en doet een drankje.

VERJAARDAGEN
01-01-1950
11-01-1994
21-02-1960
26-02-1952
05-03-1949
09-03-1977
13-03-1975

Quirine Oostvogel
Daniël Kok
Anoek Hoogerwerf
Joke van Klaveren
Nick Miltenburg
Annemieke Settels
Ilse Vial

14-03-1970
28-03-1957
11-04-1964
24-05-1951
27-05-1955
27-05-1976

Lara Yilmaz
Ria Nolting
Monique Waals
Rina Geukens
Nel Geukens
Christel Poland

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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