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Nieuwsbrief juli 2019
VAN DE VOORZITTER
De laatste nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden verzonden, het is nu weer tijd
voor de laatste (oude) nieuwtjes en onze komende plannen.
Onze eerste nieuwjaarsreceptie in Vreugdehof is alweer een tijd terug gehouden,
maar willen deze toch zeker nog even benoemen.
Niet in het minst omdat Wilma Husmann op 1 september 2018 12 ½ jaar lid was
van de vereniging. Muzikant is Wilma natuurlijk al veel langer.
Uiteraard heeft Wilma na een korte speech het bekende en welverdiende lepeltje
met inscriptie en een bosje bloemen van de vereniging ontvangen.
Wilma nogmaals gefeliciteerd, wij hopen dat je samen met Rob nog maar lang je
partijtje mee mag blazen!
Sinds 1 maart hebben we Jolanda Dronkers mogen verwelkomen als lid van de bigband, Zij
kan zeer goed mee op haar altsax en speelt al een groot deel van het repertoire!
Bij Vreugdehof mogen wij helaas geen gebruik maken van onze mooie BBQ.
Dit vanwege veiligheidseisen i.v.m. de bewoners en de geldende brandweervoorschriften.
Gezien het feit dat we zo snel geen alternatieve locatie hebben om een BBQ te houden (ATM
moet helaas gebouw ‘Het Schip’ gaan verlaten) houden wij de komende muziekdag gewoon
in Vreugdehof.
In plaats van een BBQ zullen wij een warm buffet organiseren.
Al een paar weken geleden hebben wij aan Vreugdehof gevraagd of wij hiervoor ergens in het
eerste of tweede weekend van oktober gebruik kunnen maken van de Hofzaal.
Wij hebben echter nog geen antwoord, maar houden jullie op de hoogte en kunnen wij
hopelijk snel met een datum komen.
Voor de volgende nieuwjaarsreceptie willen we kijken of er een iets andere opzet wenselijk is.
Het idee leeft een beetje bij ons dat er te weinig tijd is om gezellig met elkaar te kunnen
kletsen.
Ons idee is dus sowieso om dan iets korter muziek te maken.
Laat ons vooral weten wat je daar van vindt en kom gerust met aanvullende ideeën!
Mail dan naar secretariaat@tubantia.com
15 juli hebben wij een gezellige afsluiting van het
seizoen en beginnen, eerder dan gepland in verband
met ons optreden op 31 augustus, op maandag 26
augustus weer aan het nieuwe seizoen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe, hetzij in
binnen- of buitenland, rust lekker uit.
Het schijnt een mooie zomer te worden, dus goed
blijven smeren en genoeg drinken.
Hopelijk tot bij een van de optredens en anders ergens in oktober!
Rob Smit
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dan is ook de Algemene Leden Vergadering weer geweest op 25 maart.
Na het vertrek van Nick waren wij blij dat Annebeth Schaepman zich verkiesbaar stelde als
bestuurslid. Zij is unaniem gekozen en een fijne en goede aanvulling op het bestuur.
Ikzelf heb mij herkiesbaar gesteld en ben ook unaniem herkozen.
Namens ons beiden bedankt voor jullie vertrouwen!
Quirine en Jos bleven reglementair aan als respectievelijk onze Secretaris en penningmeester.
Paul Husmann blijft voor ons de website beheren, daar zijn wij enorm blij mee. Super Paul,
Bedankt!
Ook is er tijdens de ALV een nieuwe PR commissie geformeerd en bestaat deze uit Anoek
Hoogerwerf en Pico Omar.
Zij hebben inmiddels een mooi PR plan gemaakt en aangeleverd, welke wij nog voor de
vakantie met bestuur, PR Commissie en bandleider Robert gaan bespreken.

OPTREDENS
Qua optredens hebben wij twee thuiswedstrijden gespeeld in Vreugdehof.
Een optreden in de Hofzaal voor het “grote publiek” en een klein optreden op een afdeling
voor bewoners die niet meer zo mobiel zijn en niet meer naar de Hofzaal kunnen.
De complete band zou TE groot zijn voor een dergelijk optreden.
Dit was dan ook een optreden verzorgd door twee van onze leden, Ria en Cees Leereveld
respectievelijk op de piano en saxofoon.
Een heel geslaagd optreden met voor de bewoners onder andere heerlijke Amsterdamse meezingers.
Top gedaan Ria en Cees, jullie zijn kanjers!

AGENDA
Zaterdag 31-08-2019 Het Paviljoen,
Gedempte Gracht Zaandam Aanvang 13:00 uur
Zondag 22-09-2019 Hofzaal Vreugdehof,
De Klencke 111 Amsterdam Aanvang 14:00 uur
Maandag 30-09-2019 Verzorgingshuis Berkenstede, Diemen
(niet vrij toegankelijk)

NIEUW REPERTOIRE
Robert Vethaak heeft voor ons nieuwe nummers bewerkt als:
The Very Thought of You en It’s Only a Paper Moon.
Ook nieuw zijn Waterloo en Thank You For The Music van ABBA.
Blij met zo’n muzikale bandleider die het maar druk heeft met al die nummers schrijven.
De wens van Robert was om verschillende soorten dempers te hebben voor de kopersectie.
Met als resultaat dat er nu bij elke koperblazer maar liefst vier verschillende dempers in de
houders aan de standaard hangen, elk met zijn eigen specifieke klank.
Kom dus gerust kijken en luisteren bij de vrij toegankelijke optredens en luister naar de mooie
uitbreiding van ons repertoire.
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DAGJE VAREN
Als tegenprestatie voor ons optreden bij de Poelboerderij in
Wormer hebben wij op 6 april een leuke boottocht bij hen
door het natuurgebied gemaakt.
Het was redelijk fris op het water, maar hebben ons prima
vermaakt en mooie en leuke dingen gezien. Dit alles onder
leiding van een enthousiaste gids van Natuurmonumenten en
een ons welbekende schipper, namelijk Nick Miltenburg.

VREUGDEHOF
In de week hierna was het tijd om orde te scheppen in de chaos in onze
opslagruimte. In één dag tijd is het gelukt om de wastafel met kraan en
spiegel in de ruimte te demonteren en de houders met plankendragers
en planken te monteren.
Ook is alles opnieuw ingedeeld en geïnventariseerd.
Leuke klus met dank aan de leden die hebben geholpen!
Indien er (oud) leden zijn die één van de instrumenten van de G/D,
die nu in de kast liggen, graag wil hebben: laat het weten!
Heeft alles dan nu zijn vaste plek??
Welneeeeee.
Vreugdehof heeft het plan opgevat om radicaal te gaan
‘verbouwen’.
In het kader van: ‘regeren is vooruitzien’ heeft het bestuur
binnenkort een gesprek met Vreugdehof over het hoe en wat
over deze nieuwbouwplannen.
Wat weten we al wel?
In twee fases worden de gebouwen van Vreugdehof
gesloopt, als eerste het gedeelte waar de Hofzaal en onze
opslag in ligt. Als dan de nieuwbouw staat, volgt de andere
zijde.
Wanneer dit gaat spelen? Mogelijk over twee tot vier jaar.
We hebben dus nog even.

VERJAARDAGEN
27-07 Agnes Sommer
15-08 Rob Smit
01-10 Rob Husmann

11-10 Wilma Husmann
16-10 Guus Besenbruch
23-10 Paulien de Kuiper

COLOFON
Adres:

Vreugdehof
De Klencke 111,
1083 HH Amsterdam

Postadres: Muziekvereniging Tubantia
Funenpark 172,
Amsterdam

Email:
secretariaat@tubantia.com
Website: www.tubantia.com
KvK nr.: 40530884Bankrekeningnr.:
NL93INGB0005011209
Lidmaatschap Bigband: € 15,00 per maand
Donatie donateurs:
€ 18,50 per jaar
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