
N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F    A P R I L    2 0 1 7 

Beste donateur of belangstellende, 

 

Op 30 juni 1922 werd de West Arnhemsche Muziekvereeniging 

opgericht in de wijk Lombok. 

We vieren deze zomer ons 19e lustrum op zaterdag 1 juli. 

Die avond geven we om 19.30 uur een feestelijk concert op het 

Nassauplein in Lombok voor iedereen uit de wijk.   

U hoort dan het fanfareorkest en onze slagwerkgroep. 

Toby Houben (zangtalent uit onze wijk, kandidaat in “the Voice kids”) 

komt zingen, begeleid door het orkest.  

Ná de pauze wordt het orkest uitgebreid met oud-leden en extra 

slagwerkers uit de wijk. 

We sluiten af met een ballonnenwedstrijd voor de jeugd.  

Aan het eind van de avond gaan er 95 ballonnen de lucht in! 

We hopen dat u dit feest met ons mee komt vieren! 

-Bij slecht weer wijken we uit naar het Montessoricollege- 

 

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de muziekvereniging, 

dan kunt u daarover lezen op onze website: 

http://www.wamv.nl/index.php/de-vereniging/geschiedenis 

KONINGSDAG 27 april 

Om 9.00 uur speelt de WAMV het ‘Wilhelmus’ op het Nassauplein.  

Aansluitend de optocht met muziek door de wijk Heijenoord en Lombok. 

Kinderen fietsen mee met versierde fietsen.  

Route: Nassaustraat-Oranjestraat-Tormentilstraat-Hertshoornstraat-Bremstraat-

Gentiaanstraat-Callunastraat-Heijenoordseweg-Zuidelijke Parallelweg 

-Wilhelminastraat-Alexanderstraat-Frederik Hendrikstraat.  

Daarna kinderspelen op het Nassauplein. 

WOENSDAG 14 juni  'KABOEM! RETTEKETET!'   
19.00-20.00 uur theaterzaal van Klimmendaal 

Een bijzonder optreden van slagwerkers én blazers met en zonder 
beperking o.l.v. Alex Hanssen en Natasja Hendriks. 

Kaartjes kunt u bestellen via de website van Klimmendaal. 
 

ZATERDAG 1 juli LUSTRUMCONCERT   
19.30-20.30 uur Nassauplein   fanfare-slagwerk-ballonnenwedstrijd 

Toegang gratis. Drankjes verkrijgbaar aan de buitenbar.  

 
ZATERDAG 15 juli  1ste Internationale Muziekfestival Arnhem  

Die dag zullen verschillende orkesten uit Arnhem, Denemarken  
en Duitsland optreden op het Jansplein. Toegang gratis. 

12.00-13.00 uur optreden van de WAMV. 
 

Graag tot ziens, namens het bestuur, Doreen Hartman, voorzitter 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus 

 

http://www.wamv.nl/index.php/de-vereniging/geschiedenis

