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Nieuwsbrief juli 2018
VAN DE VOORZITTER
Schrijf je in de laatste nieuwsbrief over het feit dat onze opslagruimtes eindelijk klaar zijn,
krijgen we een tijdje daarna het bericht dat wij per eind december de Deo uit moeten en nu zelfs
per begin september.
De Deo (en het achtergelegen hotel) is overgenomen door een grote investeerder welke andere
plannen heeft met deze bestemmingen.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij al heel snel weer onderdak hebben gevonden en wel bij
Verzorgingstehuis de Vreugdehof, de locatie waar wij ons 90 jarig jubileum hebben gevierd.
Ook nog eens tegen hele gunstige voorwaarden.
We hebben daar ook weer, zij het een iets kleinere, opslagruimte tot onze beschikking gekregen.
Deze ruimte is inmiddels rondom geschilderd en voorzien van een laminaatvloer. Zie de foto’s.
Zeker iets om blij mee te zijn, maar hopen dan ook wel dat dit voorlopig onze laatste verhuizing
zal zijn.
De Algemene Leden Vergadering is inmiddels ook weer geweest.
Quirine en Jos zijn beiden weer unaniem herkozen als respectievelijk secretaris en
penningmeester.
Ook hebben wij de plannen voor de komende tijd besproken.
Bij de BigBand loopt alles wel en zullen wij in het najaar een middag een workshop onder
leiding van een andere dirigent/bandleider gaan volgen.
Voor de GD kunnen wij niet meer met droge ogen subsidie aanvragen.
Dit daar wij niet meer aan de eisen van de AFK aangaande muzikale ontwikkeling en het
ontplooien van activiteiten kunnen voldoen.
Wij gaan bekijken of het nog mogelijk is om met de GD optredens, als b.v. bij de BAAM Proms,
op een muzikaal verantwoord niveau te kunnen verzorgen.
Misschien ten overvloede, maar zoals ook al in de vorige nieuwsbrief vermeld, de muziekdagen
met BBQ blijven wij organiseren!
Zaterdag 30 juni j.l. hebben wij, op vraag van
haar man Peter, met de GD een optreden
verzorgd voor Wendy Overbeek.
Zoals bij velen bekend heeft Wendy een heftige
periode doorstaan qua gezondheid, dat dit voor
haar en het gezin bijzonder ingrijpend was moge
duidelijk zijn.
Ter afsluiting van deze periode organiseerde
Wendy zelf een feest voor familie, vrienden en
collega’s onder het motto ‘Vier het leven’.

Nieuwsbrief juli 2018

pagina 1/4

Op onze vraag aan de leden en hulpleden of zij hier aan mee wilden doen kregen wij vele
hartverwarmende reacties binnen en besloten wij dit, uiteraard belangeloos, voor Wendy te doen.
Hoewel wij een zittend orkest zijn was iedereen bereid om toch een klein stukje te marcheren naar
het huis van Wendy toe.
Op een filmpje wat ik heb gezien, zei Peter tegen Wendy: “Je moet goed luisteren” waarna wij met
de Tub Top al spelend en marcherend de hoek om kwamen lopen.
Wendy was zichtbaar verrast en geëmotioneerd, en daar was zij niet de enige in.
Mooi optreden voor Wendy, met grote dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt! !
Terwijl ik dit schrijf hebben wij, gisteren zaterdag 14 juli, het muzikale
seizoen afgesloten.
Dit met korte optredens van de Bigband, de G/D en de welbekende BBQ.
Hoewel de bezettingen bij beide orkesten wat kariger was dan normaal het
geval is, heeft men volgens zeggen toch weer lekker gespeeld, weer even
gezellig bij gekletst te hebben met elkaar en heerlijk gegeten te hebben.
Hierbij dan ook weer dank aan onze BBQ-Keuken Crew: Lia Miltenburg,
Nel Geukens, Bianca Smit en uiteraard ook aan het team van
medebestuurders, Quirine, Nick en Jos.
Deze dag werden nog speciaal bedankt en in het zonnetje gezet:
Henny Klok voor haar jarenlange inzet bij club/bar activiteiten en Lia
Miltenburg voor haar altijd gezellige bardiensten tijdens onze repetities.

Dankjewel Hennie Klok!

Afdeling inkoop, herkenbaar
aan streepjeskleding.

Dankjewel Lia Miltenburg!

Dan nog twee mededelingen van huishoudelijke aard.
Jos, onze penningmeester, wil een ieder vragen die zijn of haar donatie voor het jaar 2018 nog niet
heeft betaald hier nog even aan te denken.
Verder is het zo dat sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
geldt. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt, dit voor
bescherming van ieders persoonsgegevens.
Dit heeft uiteraard ook voor Tubantia als vereniging consequenties.
Één van deze zaken is het toezenden van de nieuwsbrief.
Wij hebben uw toestemming nodig om deze te kunnen blijven sturen.
Daarom onze vraag: Wilt U onze nieuwsbrief NIET meer ontvangen, stuurt u ons dan een mail op
secretariaat@tubantia.com met de mededeling dat u uit onze verzendlijst wilt worden gehaald.
Rest ons nog om een ieder een mooie zomer toe te wensen.
Mocht u nog op vakantie gaan naar binnen- of buitenland… Veel plezier, veel mooi weer
toegewenst en tot volgend seizoen in de Vreugdehof!!
Namens mijn medebestuurders,
Rob Smit
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Voorzitter MV Tubantia

VAN DE REDACTIE
Daar zijn we dan weer eens met een nieuwsbrief. Als je denkt dat er echt helemaal niets gebeurd
is in de achterliggende periode en er daarom geen periodiek meer uitkwam, heb je het mis.
Wat een hectiek en spanningen zo na de laatste editie.
Iedereen moest weer even wennen aan de nieuwe vorm en invulling van de G/D band en voor
de Bigband was het even behoorlijk aanpoten om op niveau te kunnen gaan optreden in de
Dans Hotspot van Kooten in Zaandam. Dat is me toch wat, dat je elke maand de derde zondag
mag aantreden om je kunsten te vertonen en heerlijke dansbare muziek in de dansschool mag
laten klinken.
Dat zijn leuke feestjes en ook de nazit is daar erg gezellig. Drankje, bitterballetje en eens even lekker
met elkaar kletsen. Zouden we na de repetities ook moeten doen. Goed voor het moreel. Maar dan
overschrijden we de afgesproken sluitingstijd en de bardame moet ook op tijd naar bed.
Ook worden we weer verjaagd uit ons zo vertrouwde De Deo gebouw. Groot Geld Bezitters
hebben andere plannen met het hotel en de omliggende panden welke sinds vorig jaar in hun
bezit zijn. Perikelen rond de mogelijke vergunningen en discussies tussen hen en de gemeente
blijven wij buiten en we pakken de koffers weer.
Ik ben lid van MV Tubantia geworden op 14-4-14, ja dus nu 4 jaar lid. Binnengekomen op
Jeugdland, massaal verjaagd naar ’t Schip in Noord, door gemeente weggepest naar De Deo en
nu naar de 4e locatie op de Zuid-as.
Bizar toch, dat je in 4 jaar naar de 4e locatie toe moet. En elke
keer weer aanpassen en bouwvakken om de opslagruimten
voor elkaar te krijgen. Soms denk ik dat ik lid geworden ben
van een hobbyclub in plaats van een muziekvereniging. De
pech is dat ik het inmiddels fysiek niet meer opbreng om mijn
steentje aan die verbouwklussen bij te dragen. Maar gelukkig
zijn er voldoende mensen die daarbij willen helpen en zo is er
door Annebeth, Cees en Quirine een begin gemaakt met het
ruimen en soppen van de opslag ruimte in, jawel, Zorgcentrum
Vreugdehof.

Klusteam 2.0

Hier zijn we, wist niet dat het nog bestond, met zeer wijd gespreide armen ontvangen en mogen
alhier op de maandagavonden repeteren. De vergoeding is in natura. Niet te slecht denken bij die
oudjes, maar twee optredens en een kamerconcert per jaar is de riante vergoeding welke men van
ons vraagt. Zeg dan maar eens nee. Dit wil je toch, als vereniging, een warm hol en wat goeds
terug doen voor je medemens met in gedachten dat het best ons aller voorland zou kunnen zijn.
Zie dan nog maar eens een orkest of band te vinden die dat ook bij ons in Villa Tubantia
(rusthuis voor oud- muzikanten) komen verzorgen. Zo niet, doen we onze gebitten uit en spelen
met elkaar de sterren van het plafond. Want muziek blijft toch je leven beheersen.
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Moet er eigenlijk toch niet aan denken. Laten we er maar op vertrouwen dat we in Vreugdehof
meer dan 4 jaar mogen blijven trainen en optreden. Dan komt het wel goed met ons.
Fijne vakantie en tot in september.
Het ga jullie goed,
Groet, Nick

AGENDA
Zondag
Zondag
Woensdag
Zondag
Zondag
Zaterdag

04 november
18 november
21 november
02 december
16 december
22 december

BAAM PROMS Tijden en locatie nog niet bekend
DansHotspot van Kooten
Bigband
15.00 tot 17.00 uur
Zorgcentrum Aelsmeer
Bigband
15.00 tot 16.30 uur
Zorgcentrum Vreugdehof
Bigband
14.00 tot 16.00 uur
DansHotspot van Kooten
Bigband
15.00 tot 17.00 uur
Kerst Special Danshotspot Bigband
20.00 tot 20.30 uur

VERJAARDAGEN
06-06
09-06
22-06
29-06
30-06
08-07

Ria Leereveld
Gerda Verbeek
Hans Steenman
Pico Omar
Rob Hondius
Ferry Schagen

12-07
29-07
30-07
15-08
04-09
11-09

Ellen Husmann
Peter Nolting
Robert Vethaak
Rob Smit
Sandra Achterberg
Wendy Overbeek

COLOFON
Adres:

Per 1 september Vreugdehof,
De Klenke 111
1083 HH Amsterdam
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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