
N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F    september 2018 

Beste donateur en belangstellende 

U heeft het vast al gehoord in de buurt, de zomerstop is voorbij. 
Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart met muziek maken op trommels en blaasinstrumenten.  
Twee WAMV-leden in hart en nieren; Wim van Anholt en Wil van Heumen hebben besloten om na hun jarenlange 
lidmaatschap te stoppen bij onze vereniging. Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst. 
 
Vorige week presenteerde de WAMV zich tijdens de introductiedag van de HAN 
aan nieuwe studenten in Arnhem. Onder hen zat behoorlijk wat blaastalent!  
Een leuk filmpje hiervan staat op onze facebookpagina. 
  
Wijkbewoner Rob Sijben speelt op het wijkfeest een prachtige solo op saxofoon met het fanfareorkest.  
De slagwerkers kunt u die dag horen bij  ‘Kabaal in de kooi’. 
Een drumster van ‘Slagerij van Kampen’ (en wijkbewoner) speelt een drumduet met een bewoner van het Dorp.  
Ook doen er meer dan 60 drummers uit de wijk mee. Mis het niet! 
 
Wederom aandacht voor de Airborneherdenking in Arnhem-West op 21 sept. 
Deze is bestemd voor buurtbewoners en andere belangstellenden.  
De WAMV verzorgt de muzikale omlijsting. 
Deze keer eindigt te ceremonie met het overvliegen van een historisch vliegtuig. 
 
Ondertussen repeteren we al stevig voor het Hanzefestival in Zutphen. 
Dit is een festival met blaasorkesten uit Gelderland. Ook de WAMV laat hier van zich horen. 
Arnhemse dansers doen een choreografie op muziek van de WAMV. 
Het festival is in de Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen.  
Kaartjes voor een hele middag blaasmuziek kosten €8,- (aan de zaal) 
 

Op onze facebookpagina doen we verslag van al onze activiteiten.  

 

Graag tot ziens bij één van onze optredens!  

Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging 

A G E N D A  
 
ZONDAG 16 september WIJKFEEST  
12.00-12.45 uur Ons fanfareorkest opent het wijkfeest.  

Om 16.40 Het slagwerkspektakel “Kabaal in de kooi”, door KUNST met MEKAAR. 

 

VRIJDAG 21 september AIRBORNE HERDENKING NASSAUPLEIN  

15.00 uur  met muziek van de WAMV.  

Voorafgaand wijkexcursie over de Slag om Arnhem. Deelname €2,-. 

Start om 13.30 uur bij ’t Huukse. Opgeven via airbornelombok@gmail.com 

ZONDAG 14 oktober HANZEFESTIVAL in de HANZEHOF te ZUTPHEN 
 
ZATERDAG 24 november 11.00 uur INTOCHT Sinterklaas 
 
ZONDAG 23 december 15.00 uur KERSTCONCERT van de WAMV met  mannenkoor ‘Kunst na arbeid’  
in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2019 
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