KSMertje
Hallo muziekvrienden,

Hier vinden jullie de eerste nieuwsbrief van 2017

Het nieuwe jaar is goed begonnen:
Barry en Jonica Hoff hebben op 10 januari 2017 een dochter gekregen. Wij willen de
kersverse ouders van harte feliciteren en heel veel geluk wensen met Beitske.
Tevens is het gezinnetje van Michel en Janneke de Lange uitgebreid. Op 24 februari jl. zijn zij
ouders geworden van een dochter Maud. Allen heel veel geluk gewenst en hopelijk kunnen
wij jullie kinderen in de toekomst verwelkomen als nieuwe KSM-muzikantjes 😉

De Pen

Hallo collega muzikanten,

Bedankt voor de pen Peter. Mijn naam is Tom Besteman, 34 jaar en samen met Krista
woonachtig in Bovenkarspel. Hierbij een klein stukje over mijzelf en mijn muzikale carrière:-).
Rond mijn 7e ben ik begonnen met muziek maken in Monnickendam. Dat ik in aanraking
kwam met instrumenten was niet zo gek. Mijn moeder speelde vroeger piano, net als mijn
tante en mijn opa was fanatiek saxofonist in de Zaanstreek. Een open dag op de
muziekschool in Purmerend hielp mij een instrumentkeuze te maken. Hoewel ik de
drumstokken ook wel zag zitten koos ik uiteindelijk voor een carrière als trompettist. De
eerste jaartjes in Monnickendam eigenlijk alleen individueel les gehad. Na de verhuizing met
mijn ouders naar Bovenkarspel in 1994 werd ik lid van het ontzettend gezellige Crescendo in
Bovenkarspel. Eerst een tijdje jeugdorkest waarna al snel het grote orkest lonkte. Op mijn
20e besloot ik een pauze in te lassen i.v.m. een interne opleiding bij de Koninklijke
Marechaussee in Apeldoorn. Deze pauze duurde uiteindelijk ruim 8 jaar (veel te lang
achteraf). In de tussentijd was mijn opa vanuit de Zaanstreek in Venhuizen gaan wonen en
ging spelen bij muziekvereniging Venhuizen. Het leek mij ontzettend leuk om samen met
hem muziek te maken. Daarom besloot ik de trompet weer uit de kast te trekken en mij aan
te melden mij MVV. Daar bleken ze wel een trompettist te kunnen gebruiken (Jaap was net
vertrokken naar KSM). Na ruim vier jaar met veel plezier in Venhuizen te hebben gespeeld
was ik toe aan een nieuwe uitdaging. En die heb ik gevonden bij KSM waar ik inmiddels

alweer een jaar meespeel. Afgelopen februari mijn eerste Musical Movements als muzikant
(een van de redenen waarom ik bij KSM wilde gaan spelen) en dat was in een woord
fantastisch! Dat smaakt naar meer. Ondertussen ben ik ook aangesloten bij de bigband No
Presssure in Westwoud waar ik de kans krijg om te proeven aan het bigband genre wat ook
ontzettend goed bevalt.
In het dagelijks leven ben ik, na 5 jaar te hebben gewerkt als Wachtmeester bij de
Koninklijke Marechaussee op Schiphol, werkzaam op de afdeling Burgerzaken van de
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Hier houd ik mij onder andere bezig
met de registratie, bijhouding en beveiliging van persoonsgegevens, de organisatie van
verkiezingen en naturalisaties.

De pen geef ik graag door aan Barbara
Tot maandagavond!

Een vriendelijk verzoek:

Beste allemaal,
Wie wil een wijk collecteren voor Kinderhulp?
De jaarlijkse collecte is van 10 t/m 15 april a.s. en de opbrengst is bestemd voor kinderen in
Nederland, die in armoedige omstandigheden leven of te maken hebben met pleegzorg of in
een tehuis wonen.
Zij kunnen dan op zwemles of muziekles, scouting etc.
Een prima doel dus en voor het organiseren van de collecte in Enkhuizen krijgt KSM 20% van
de opbrengst.
De leden die geen oud papier lopen en hun steentje bijdragen om collecte te lopen zoals
afgesproken is in de jaarvergadering.
Geef je even goed even op!
Opgave graag bij Bea Veenstra (email bea@wilveenstra.nl) (zo spoedig mogelijk voor de
beste wijken).
Alvast bedankt voor de medewerking.

Oud Papier:
December 2106
Januari 2017
Februari

9,28 ton
17,96 ton
13,52 ton

Memorabel moment:
Tijdens de jaarvergadering op 20 maart jl. is het zorgvuldig opgebouwde archief van Reen de
Jong overgedragen aan het KSM. Reen heeft samen met Cor Brouwer het boek “Rondom de
Zuidertoren” geschreven en is uitgegeven in 1990 toen het KSM 100 jaar bestond. Dankzij
het bewaren van krantenknipsels en foto’s konden zij dit prachtige boek, wat een collectors
item is, maken. Na het overlijden van Reen lag dit archief opgeslagen op zolder bij Dieneke
en Fons Woestenburg. Het ligt nu opgeslagen bij Het Westfries Archief. Fons nam de
bloemen in ontvangst. Bij deze willen wij Dieneke heel veel sterkte wensen bij de
behandeling in het ziekenhuis en wensen je een voorspoedig herstel!

Opstand en de bevrijdingh van Enckhuisen
Op 21 mei zullen we onze medewerking verlenen aan de Opstand en de bevrijdingh van Enckhuisen
we beginnen op het bordes van het stadhuis daar spelen we van 14.30 tot 15.00 uur.
Daarna zullen we naar de Zuider Havendijk gaan en daar zullen we spelen van 15.30 tot 16.30 uur.
Bij slecht weer zullen we binnen spelen.
De slotscène is omstreeks 16.30 uur vóór het stadhuis, waarna iedereen wordt uitgenodigd voor een
feestelijk samenzijn in de Blauwe Zaal, waar - onder het genot van een oranjebittertje of oranje
limonade – o.l.v. het AD HOC- orkest, kan worden gedanst en gezongen.

Jubilaris:
Ook hadden wij tijdens de jaarvergadering een jubilaris in ons midden. Jan Bosch kreeg een
oorkonde, gouden speld en een bos bloemen vanwege 40 jaar lid van het KNMO (=Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie). Vanaf 11 jarige leeftijd speelt hij al bij Dindua en is lid van het KSM
sinds 2001. Grote verdienste is zijn enorme inzet bij de Musical Movements.

Meld je aan voor het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO)
Het initiatief om het NJHO nieuw leven in te blazen is overal in het
land buitengewoon positief ontvangen. Veel jonge muzikanten zijn
geïnteresseerd in een plek in het orkest, maar omdat velen zich voor
de zomerperiode al hadden verbonden aan andere (muzikale)
projecten en tournees, lukt het niet om op dit moment met een
optimaal bezet orkest te starten.
Om zoveel mogelijk talentvolle muzikanten de gelegenheid te geven mee te doen, wordt nu
ingezet op een concertserie in de herfst. De repetitie weekenden en eerste concerten zullen
plaatsvinden in september en oktober. (Orkestleden zijn dan verplicht om aanwezig te zijn.)
De eerste auditieronde heeft plaatsgevonden op zondag 26 maart jl.
Auditieronde 2 staat gepland op zaterdag 3 en zondag 4 juni.
Repetitieweekend 1: 15-17 september
Repetitieweekend 2: 13-15 oktober
Concerten: 27-29 oktober.
Ben je niet ouder dan 30 jaar? Speel je een instrument uit een harmonieorkest of cello, harp
of piano en wil je je op muzikaal gebied verder ontwikkelen in een geweldig jeugdorkest met
gelijkgestemde jonge talenten, dan kun je je inschrijven voor de audities in juni
via http://www.knmo.nl/inschrijven-auditie-njho/. Of attendeer jonge muzikanten die
hiervoor in aanmerking komen erop dat ze zich tot 26 mei a.s. kunnen aanmelden.

Reclame:
Wij kregen een brief met daarin informatie die wij jullie niet willen onthouden. Ter
voorkoming van Tinnitus (gehoorbeschadiging):
Dagelijks wordt ons gehoor aan een behoorlijke hoeveelheid lawaai blootgesteld. Dit geldt
voor iedereen, maar nog extra voor mensen die ook tijdens hun werk/hobby te maken
krijgen met harde geluiden. Vanaf 80 dB bestaat het risico op gehoorbeschadiging. Van
Boxtel Hoorwinkel heeft een uitgebreid assortiment op maat gemaakte gehoorbeschermers
een oordoppen. Ze beschermen het gehoor tegen schadelijk geluid, terwijl spraak goed
verstaanbaar blijft. Jullie kunnen de Hoorwinkel vinden op Westerstraat 131,
telefoonnummer 0228-312015.
RaboBank fietstocht concert:
Zaterdag 10 juni zullen we weer optreden tijdens de Rabo fietstocht in
Zwaagdijk.
Zoals vorig jaar zullen we weer een lunchpakket ontvangen en
spelen als er hordes fietsers komen.
Zet 10 juni in je agenda en geniet van een ochtend speelplezier!!!!!!!!

Agenda
21-05 Opstand ende bevrijdingh van Enckhuijsen
10-06 Concert Rabo Fietstocht
15-06 Avondvierdaagse
19-06 Lappendag geen repetitie
10-07 Laatste repetitie
02-09 Start seizoen met een BBQ
04-09 Eerste repetitie na de vakantie

18-11 Intocht Sinterklaas
16-12 Enkhuizen bij kaarslicht

Voorzitter
Aat Broer
a.broer@quicknet.nl
0228-312347

Bestuurslid/afmeldingen:
William Boon
wboon@outlook.com
06-39895549

Penningmeester:
Gea Bais.
tgbais@quicknet.nl
0228-516656

Bestuurslid/Emmer
Odette Visser
peterodette@quicknet.nl
0228-320272

Secretariaat:
Marja Plukkel
plukdedag@quicknet.nl
0228-315797

Het Emmertje van Music Stars
Optreden 14 mei in het buitenmuseum
Op de lessenaar van de Music Stars liggen momenteel
nummers die gespeeld gaan worden tijdens een concert in het buitenmuseum. Op
Moederdag gaan we daar optreden in de muziektent! Dat wordt al een uitdaging op zich,
want zoveel mensen passen daar niet in. Mogelijk wordt het dus staande spelen.
We treden op om 13.00 uur en om 15.00 uur. Beide optredens duren een half uur, dus er is
tussendoor nog volop gelegenheid om in het museum rond te kijken. We verzamelen om
12.25 uur bij de dienstingang en lopen dan samen naar de muziektent. Het drumstel kunnen
we vervoeren op karren van het museum.
De nummers die we gaan spelen zijn de volgende:
 Beethoven.
 Mozart
 Alegria
 Lion King
 Andrew Lloyd Webber
 Dream a little dream of me
De volgorde moet Ria nog maken.
Het is fijn dat er ook dit keer weer een paar mensen van het grote orkest met ons
meespelen. Bedankt hiervoor!
15 mei
Op 15 mei zal de jaarlijkse vergadering plaatsvinden deze zal gehouden worden van 18.45
uur tot 19.45 uur.
Op reis
Ineke Reus, onze nieuwe klarinettist, is tot en met augustus op reis. Ze is vertrokken naar
Zuid Amerika en gaat een prachtige vakantie tegemoet. Helaas moeten wij haar dus even
missen. Ineke, veel plezier en kom weer goed bij ons terug in het nieuw seizoen.
Afmelden repetities van de Music Stars
Jacintha, telefoon: 06-14536303
Hlm.floris@quicknet.nl
Agenda
Zondag 14 mei
Maandag 15 mei
Maandag 19 juni
Maandag 10 juli
Zaterdag 2 september
Maandag 4 september
Zaterdag 18 november
Zaterdag 16 december

Optreden in het buitenmuseum
Vergadering
Lappendag geen repetitie
Laatste repetitie
Start seizoen met een BBQ
Eerste repetitie na de vakantie
Intocht Sinterklaas
Enkhuizen bij kaarslicht

