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Crescendo nr. 12, oktober 2017
Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare st. Willibrord

Hulpploegen
Als Koninklijke Fanfare St. Willibrord staan wij bekend als een erg actieve
vereniging. Daar zijn wij met zijn allen keitrots op en iedereen wil dat graag
behouden. Belangrijk is daarbij dat alle leden hand- en spandiensten
verrichten. Veel handen maken licht werk. Meld je daarom een keer aan om
bij een activiteit te helpen. Het kan dan gaan om meedraaien in een klein
werkgroepje die een paar weken met een activiteit bezig is. Je kunt kiezen om
een dagdeel tijdens een actie te helpen, maar je kunt ook zeggen dat je op
oproep een paar uurtjes wilt helpen.

41e editie Toer Mee
De muzikaalste fietstocht voor het
hele gezin.
Op 3 september stond de bekende Toer
Mee fietstocht weer op de fietsagenda.
Weken voorbereiding en dagen duimen
voor mooi fietsweer hebben effect
gehad.
Lekker fietstemperatuurtje, weinig
wind, keimooie route, ontspannen
maar wel muzikale rustpost en een
muzikaal omlijste eindpost hebben met
321 deelnemers weer voor een succes
gezorgd. Ruim €2200 sponsorgeld is
bij elkaar gebracht, waarbij Kyra van
Lieshout en Martien Langenhuizen
meer dan de helft voor hun rekening
namen. De netto-opbrengst
(verwachting is ongeveer
€4000) wordt zichtbaar als alle
facturen en bijdragen binnen zijn. Ad
Smulders uit Schijndel, jarenlang
deelnemer aan de Toer Mee, was de

gelukkige winnaar van de fiets.
Hadeejer-nieuws

Rabobank Clubkasactie

Tussen 9 en 23 oktober is weer de Rabobank
Clubkasactie. Samen met VV Heeswijk willen wij
een beroep doen op de Rabobankleden.
Stem Heeswijks Blauw!!
Met de bijdrage vanuit de Rabobank clubkasactie
hopen wij een bedrag te ontvangen waarmee
componisten en tekstschrijvers aan de slag
kunnen gaan om een voorstelling te schrijven voor
jong én oud publiek. De jonge muzikanten staan al
te popelen.
Meer informatie

Welkom
Muzikanten van de Koninklijke zijn inderdaad muzikant maar zeker ook
gezelligheidsdieren. Op tijd een hapje en een drankje en goeie buurt zijn best
wel belangrijk. Die gezelligheid wordt graag gedeeld en daarom zijn wij blij
weer een aantal nieuwe leden welkom te kunnen heten.
Bij de slagwerkers;
Natangwe Ya-Nakutta
Bij de blazers:
Ilja Dobbelsteen
Roy Dobbelsteen
Eefke v. Hout
Lotte v.d. Wijst
Jari Otjens

slagwerk
hoorn
bugel
bugel
trompet
bariton

Informatie over contributie en lesgeld

Oud IJzeractie 7 oktober 2017
Traditiegetrouw gaan wij in oktober weer de straat
op om als Koninklijke fanfare oude metalen op te
halen. Het hele jaar door zijn daar verschillende
fanatieke vrijwilligers actief mee. Op 7 oktober
willen wij hen helpen door massaal alle adressen
in Heeswijk te benaderen.
Meer informatie
Via René vd Pas zijn alle leden gevraagd voor een helpend handje. Al help je
maar een paar uur of wil je met je auto plus aanhanger rijden. Hoe meer hulp,
hoe meer wij op kunnen halen en hoe sneller het gaat. Je aanmelden kan nog
hoor. Nog beter: kom zaterdagochtend naar de Jan vd Boom straat en help
even mee.

Even terug naar de Toer Mee

Vrienden en Jubilarissenconcert
Op 23 oktober worden er weer jubilarissen in het
zonnetje gezet tijdens het vrienden en
jubilarissenconcert.
Omdat het afgelopen jaar meerdere Nationaal
Kampioenschappen zijn behaald, (zie nieuws) zal
ook wethouder Glastra van Loon aanwezig zijn.

Jubilarissen:
Peter v. Santvoort, 12,5 jaar
Maartje v. Zutphen, 12,5 jaar
Mia v. Grinsven, 25 jaar
Hein Mous, 25 jaar
John v.d. Voort, 40 jaar
Frans v.d. Boom, 60 jaar
Willem Haerkens,60 jaar

Slagwerkgroep bereidt zich voor op concours
Onze slagwerkgroep heeft op 9 en 10 september
een zeer geslaagd repetitie weekend achter de
rug. Er is flink gerepeteerd o.l.v. Hans vd Moosdijk
& Wim van Zutphen. Dit alles in aanloop naar het
podiumconcours op 10 december in Etten-Leur.
8 Oktober staat een concert op de planning
waarbij Henk Mennens de slagwerkers beoordeeld. Na het optreden bespreekt
de dirigent met het jurylid de bevindingen ter voorbereiding naar 10
December. Locatie D'n Durpsherd in Berlicum. Aanvang Heeswijk is 13:30u.
Vrij toegankelijk.
21 Oktober is een extra repetitie waarbij Jo Zinzenis uitgenodigd is om de
repetitie mee te dirigeren en zijn reacties te geven. Dit ook ter voorbereiding
op het concours. Locatie is de aula van CC Bernrode.

Agenda
7 okt
7 okt
8 okt
9 okt
11 okt
21 okt
22 okt
4 nov
4 nov
5 nov
entree
19 nov

Oud ijzer actie
Kyra v.d. Berg neemt met Bugel deel aan het NK in
Utrecht
Toetsing dag slagwerkgroepen o.l.v. Henk Mennens.
13.30 uur, D'n Durpsherd Berlicum, vrij entree
Rabobank Clubkasactie t/m 23 oktober
informatieavond ouders 20.00 uur Bernrode
Bandcoaching slagwerkgroep o.l.v. Jo Zinzen
18.00 uur, Aula Bernrode
Vrienden- en jubilarissenconcert
11.00 uur Aula Bernrode, vrij entree
Jumbo Muziek Festival slagwerkers
Dorpshuis Lieshout, vrij entree
Serenade 50-jarig huwelijk fam. Megens 18.00 uur De Toren
Jumbo Muziek Festival fanfarekorps Dorpshuis Lieshout, vrij
Contactdag

Wat staat er verder op de agenda? Jaaragenda overzicht
Waneer is er repetitie of zijn er lessen?

Facebook

les- en repetitieschema 1718.

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nijs102516@gmail.com toe aan uw adresboek.

