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Kon. Fanfare St.Willibrord Heeswijk
Donderdagochtend 27 april 7.00 uur bliezen de
blazuinblazersvan de Koninklijke Fanfare St. Willibrord het
reveille vanaf de kerktoren Heeswijk vanwege
Koningsdag.Tegelijkertijd klonk het reveille ook in Dinther door
blazers van Harmonie St. Servaes.
Zie foto's
Later op de dag werden kinderen uit Heeswijk op hun
versierde fietsjes begeleid naar Plein 1969 voor de traditionele
Aubade.

Zaterdag 13 mei j.l was de afsluiting van de zomerbloei-actie
2017.
Vanaf 8.30 uur kwamen alle leden die bloemen hadden
verkocht bij Ton van den Berg de bestelde pakketten afhalen.
Er zijn in totaal 2300 planten verkocht waarmee een nettowinst is gemaakt van €1550.
Vooral de inzet van Martien Langenhuijsen en Sil van Menzel
mogen in de geschiedenisboeken. Beide kanjers zijn om die
reden in de bloemetjes gezet. Voor de andere leden mogen
deze twee als inspiratiebron voor volgend jaar gelden.
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1e Heilige Communie

Deze Crescendo is helemaal vernieuwd.
Hij wordt verzonden per e-mail en is dan
direct leesbaar. De berichten zijn kort en
bij uitgebreider nieuws wijst een link door
naar die extra informatie. Ook is het
mogelijk een pdf aangeleverd te krijgen.
Wij zijn nu volop bezig om de lay-out fris
en aantrekkelijk te maken. Wij willen erg
graag jullie mening horen zodat de
aanpassingen nog beter worden.
Reacties graag naar
nijs102516@gmail.com

Traditiegetrouw verzorgt de Koninklijke
Fanfare een serenade in de
St.Willibrordus kerk tijdens de 1e Heilige
Communie. Ook dit jaar waren wij op
zondag 21 mei weer present.
Filmpje
Foto's serenade 1e H. Communie

Brabantse Kampioenschappen Berlicum
21 mei 2017.
Bij de slagwerkers zijn maar liefst twee duo's en
één solist Brabants kampioen geworden: Tjeu
Dortmans & Diego van Driel op Marimba; Rob
vd Berg & Tom v. Zutphen op basmarimba. Diego werd ook als solist kampioen
op snaredrum. In de middag hebben Kyra vd
Berg en Vera Jacobs de eer van de blazers
verdedigd. Kyra is op bugel Brabants
kampioene geworden. Lees meer

Breda eert Sousa-foon
Onze bloedeigen Marga is Sousa-foon liefhebster en - speelster in hart en nieren.Op zaterdag
20 mei j.l was ze natuurlijk aanwezig bij het unieke sousafoon orkest in Breda.
https://www.facebook.com/bredeeertsousafoon/videos/1884892738395595/
https://www.youtube.com/watch?v=XXchSAWNbTs
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