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Slagwerkconcours Berlicum
Zaterdag 16 maart hebben slagwerkers van
Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk
deelgenomen aan het slagwerkconcours van de
Brabantse Bond van Muziekverenigingen, de BBM.
Maar liefst 12 jonge slagwerkers uit Heeswijk
mengden zich in de strijd om de dagprijzen én om het deelnamebewijs voor
de Brabants kampioenschappen. Estée van Driel, Hein Verhallen, Diego van
Driel en het duo Diego van Driel en Tjeu Dortmans hebben zich gekwalificeerd
hebben voor de Brabantse Kampioenschappen. Opnieuw succes voor de
Koninklijke slagwerkopleiding van de Koninklijke Fanfare uit Heeswijk.

De Koninklijke Zomerbloei actie
De bestellijsten zijn ingevuld en ingeleverd.
Opnieuw hebben ongeveer 50 leden vrienden,
buren en familieleden benaderd.
Meer dan 600 planten zijn er verkocht. Dit aantal
is helaas niet veel meer dan vorig jaar maar
dankzij de zeer scherpe inkoop is de winst
beduidend hoger geworden.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de winst eerder
richting €2500 dan richting €2000. Een mooi
resultaat als je weet dat de winst vorig jaar rond
de €1500 was.
Wel blijft het jammer dat té veel leden niet de moeite hebben genomen om
een aantal planten te verkopen. Zouden we in de toekomst dan toch leden
moeten gaan verplichten?

Waarom Fenna deelneemt aan de Alpe
d'HuZes?
Zoals we allemaal weten maakt de familie Megens
op dit moment een moeilijke tijd door en is Riekie
ontzettend hard aan het knokken om
maanden/jaren te winnen van deze ongelooflijk rot
ziekte! Wat zijn ze sterk met het gezin en wat
houden ze zich groot.
Afgelopen zomer hebben Stephan en ik besloten
samen te gaan genieten in het mooie Frankrijk.
Helaas kregen we net daarvoor het vreselijke
nieuws te horen en werd het een zomervakantie
met een lach en een traan. En als goede vrienden praat je veel, huil je samen,
vergeet je niet te lachen en zorg je dat je er voor elkaar bent. In goede en
slechte tijden.
We zaten op dat moment vlak bij de Alpe d'Huez. Het enige wat ik toen
dacht... Ik ga voor de familie Megens, met Riekie in het bijzonder, de berg op!
Ik kan niets betekenen, maar ik kan wel laten zien en voelen dat ik met ze
mee knok. Uiteraard sprak ik dat hardop uit waarna Steef aangaf dat hij dat
heel erg bijzonder zou vinden. Nou wat zou mij dan nog tegenhouden? Just do
it!!
Inmiddels heb ik mij ingeschreven, is het moment van trainen aangebroken
en zit ik bijna wekelijks op de fiets om ervoor te zorgen dat ik 6 juni aan de
top sta. Waar hopelijk Steef, Jan en Riekie mij op staan te wachten!! Dit alles
voor Riekie, tegen die vreselijke ziekte en voor het goede doel, het KWF.
Uiteraard heb ik hier sponsoring voor nodig en heb ik mijn eigen pagina:
opgeven is geen optie

Bernhezer solistenconcours
Zondag 7 april hebben Vera Jacobs, Diego van
Driel en Kyra van Lieshout met trots de Koninklijke
vertegenwoordigd bij het Bernhezer
solistenconcours.
Helaas werden ze geen winnaar maar ze kunnen
wel terugkijken op een solide muzikale uitvoering.

The Sound of Spring.
Het Fanfarekorps o.l.v. Hans Thijssen nam 30
maart j.l. deel aan het voorjaarsconcert in
Venhorst.
Dit alles samen met Harmonie Erica uit Mook & de
gastheren van Fanfare Echo der Peel uit Venhorst
onder de naam ‘The Sound of Spring. Een
geslaagde uitwisseling!
Fotoalbum

Ophaalschema bloemen 11 mei
Zaterdag 11 mei is de dag waarop de verkochte bloemen opgehaald kunnen
worden bij Ton v.d. Berg.
Om dit goed te laten verlopen is er een ophaalschema gemaakt. Hou je aan
deze planning óf maak van tevoren een aparte afspraak met Paul of Jos.
Ophaalschema zomerbloei

Wist je dat?
15 april Windkracht 6 de slotmanifestatie heeft
in de Muziekfabriek?
19 mei Bernheze 25 jaar bestaat en de
gezamenlijke HaFa korpsen dan optreden?
op 25 en 26 oktober het "Proms of Liberty"
plaatsvindt?
de slagwerkgroep een feestweekend heeft op
8-9-10 november?

Agenda
15 april slotmanifestatie Windkracht 6
27 april Koningsdag
11 mei afsluiting Koninklijke Zomerbloei actie
19 mei Bernheze 25 jaar
26 mei 1e H. Communie
2 juni Voorspeelochtend
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
Wanneer is er repetitie of zijn er lessen? repetities en lessen.pdf
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