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Dit is de korte, tussentijdse nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden KMKJWF & RFGGJ.
Ook dit najaar organiseert de Vereniging weer een gezamenlijk bezoek aan de Nationale Taptoe.
In deze nieuwsbrief vindt u de beschikbare informatie én de oproep om u zo spoedig mogelijk aan te
melden als u wilt deelnemen.
Nationale Taptoe Ahoy 2019
Evenals de afgelopen 4 jaar biedt de Vereniging de
mogelijkheid om de Nationale Taptoe Ahoy te bezoeken
voor een aantrekkelijke prijs. Er zal weer een bus rijden van
Assen naar Rotterdam, met onderweg enkele
opstapmogelijkheden.
Wij besteden dit jaar extra aandacht aan de in te zetten bus,
nadat wij vorig jaar een mindere ervaring hadden met het
geleverde. U kunt deze keer uitgaan van een goede bus!
Ook leden die niet aan de route wonen, kunnen via de
vereniging met korting toegangskaarten aanvragen en met
eigen vervoer naar Rotterdam gaan.
De Nationale Taptoe Ahoy staat dit jaar uiteraard in het
teken van 200 Militaire Muziek in het Koninkrijk.
Om die reden zullen dit jaar alle Nederlandse militaire orkesten deelnemen. Natuurlijk onze eigen
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers,
maar ook de Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers,
de Fanfare Bereden Wapens, het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, het Orkest van de
Koninklijke Marechaussee en het Fanfarekorps van de Nationale Reserve.
Vanuit het buitenland zijn dit jaar present de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht, de
Republic of Korea Traditional Army Band en de Cross Sword Dancers uit Schotland.

Jörgen van Rijen

Ceasar Zuiderwijk

Verder nemen nog deel de Steelband van het Nederlands Politieorkest, de Dutch Military Pipes and
Drums met Crystel Benton, de solotrombonist van het Koninklijk Concertgebouworkest Jörgen van
Rijen en tot slot Ceasar Zuiderwijk met de Drum Deamons.
Een overvol programma met top-orkesten en artiesten, wat u zeker niet mag en wilt missen.

Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht
Het gaat om zaterdag 28 september 2019, aanvang 20.00 uur.
Wij bieden onze leden ook dit jaar aan weer aan gebruik te maken van een arrangement van eventueel
de bus en kaarten 1e rang (waarde van € 40,--) voor een totaal bedrag van € 30,- per persoon,
mits wij tijdig de opgave ontvangen.
De Vereniging heeft bij het ticketbureau van de Taptoe een reservering staan tot uiterlijk begin juli.
Daarom, liefst zsm, maar uiterlijk 1 juli 2019 aangeven of u gebruik maakt van dit aanbod; per
lidmaatschap kunt u maximaal twee personen aanmelden.
Na ontvangst van uw reservering zenden wij u de gegevens voor betaling toe.
Opgave z.s.m. indien mogelijk per email: vriendenkmkjwf@home.nl of anders naar het bekende
postadres: Tijmstraat 27, 9408 AH Assen
Vertrek uit Assen zal om circa 14.30 uur zijn.
Verdere details zullen wij nader bekend maken ten aanzien van exacte vertrektijd, locatie van vertrek
en afhankelijk van de opgaven waar de opstapmogelijkheden zullen zijn.
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