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In Memoriam Ad van Aspert

Ad was een loyaal en vooral
betrokken verenigingsmens.
Ook op latere leeftijd was Ad een
verdienstelijk muzikant en muziek
maken stond dan ook op de eerste
plaats. Steevast nam hij deel
aan de repetities, serenades en
concert optredens. In het fanfareorkest
was Ad een stabiele kracht waar je van
op aan kon. Hij beheerste zijn
instrument uitstekend en kende zijn
partijen waardoor
hij collegamuzikanten op sleeptouw
nam.
De betrokkenheid van Ad ging verder
dan alleen muziek maken.
Gedurende vele jaren was Ad een van
de organisatoren van de jaarlijkse Toer
Mee fietstocht, waarbij hij samen met
zijn vrouw Dini, jaren lang zorgde voor
een van de hoogste sponsorbijdragen.
Ook nam hij een gedeelte van de
jaarlijkse donateursactie voor zijn rekening. De inspanningen van Ad en Dini
hebben er mede voor gezorgd dat onze vereniging niet alleen muzikaal
maar ook financieel voldoende armslag heeft. Als trouwe bezoeker van de
algemene ledenvergadering volgde Ad belangstellend maar kritisch het reilen
en zeilen van de vereniging :eerlijk en oprecht, niet om alleen maar te
mopperen. De vereniging ging hem duidelijk aan het hart.
Tijdens het vrienden en jubilarissen concert op 16 oktober 2016 is
Ad gehuldigd voor zijn 50-jarig jubileum en benoemd tot erelid. We waren blij
dat Ad na een periode van ziek zijn weer op de been was. Het muziek maken
deed hem goed en hij was zichtbaar trots op dit muzikale hoogtepunt.
Helaas kwam dit voorjaar het bericht dat het niet goed was en Ad ging
opnieuw de strijd aan. We mochten hem nog verwelkomen op het zomer
concert ter afsluiting van het seizoen. Ad ging niet tussen het publiek zitten
maar op een bankje, bijna tussen het orkest waar hij zich het meest op zijn
plaats voelde. Je kreeg applaus Ad, een verdiend applaus.
Hoor de muziek in het orkest
dat leven heet nog blaas ik
akkoorden in een melodie die
niemand ooit vergeet
Leven maakt muziek
fracties van geluid
maken plaats voor vergankelijkheid
muziek vormt onze herinnering tot besluit
In Memoriam door Adco van Oss

Rabobank Clubkasactie

Tussen 9 en 23 oktober was weer de Rabobank
Clubkasactie.
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. Donderdagavond 2 november
horen wij de behaalde stemmen en dus het te
verkijgen bedrag.
Meer informatie

Blazersklas

Op dinsdag 24 oktober is in opdracht van de
Koninklijke Fanfare Peter Spierings, muziekdocent
uit Schijndel, gestart met de Blazersklas in groep
6 van BS het Mozaiek. Maar liefst 29 kinderen
krijgen gedurende 7 weken les op dinsdagmiddag,
hebben een blaasinstrument in bruikleen om te
oefenen en hopen eind december een fraai
miniconcert te kunnen geven op het Mozaiek.
Bewijs dat wij als muziekvereniging kijken naar de toekomst en een actieve
rol willen spelen in het muziekonderwijs op de basisscholen.
Blazersklas

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.

Informatieavond
Woensdagavond 11 oktober j.l. was voor ouders van onze leerlingen weer een
algemene ouderavond. Bestuur en Commissie Opleidingen hebben uitgelegd
hoe de opleidingen binnen de Koninklijke Fanfare zijn opgebouwd, welke
activiteiten plaatsvinden en een toelichting gegeven op de werkwijze binnen
de fanfare.
Ouderinformatieavond 11 oktober 2017.docx

Het Vrienden en Jubilarissenconcert 2017 was
anders dan normaal.
De hoge scores die onze leerlingen bij de blazers
en het slagwerk behaalden bij de Brabants
kampioenschappen en de Nationale
kampioenschappen bleven niet onopgemerkt.
Voor het eerst in langte tijd kon Bernheze weer
een Cultuurpijs uitreiken.
Meer informatie?

Even terug naar het Vrienden- en Jubilarissenconcert

Slagwerkgroep bereidt zich voor op concours
Onze slagwerkgroep blijft maar oefenen en slaan.
In de extra repetitie van 21 Oktober was Jo Zinzen
uitgenodigd om de repetitie mee te dirigeren en
zijn reacties te geven. Dit allemaal ter
voorbereiding op het concours in Etten Leur op 10
december.
Hoe slaat onze slagwerkgroep?

Kyra van den Berg
Begin oktober heeft Kyra onze blaasopleiding naar
een hoger level geblazen. Voor het eerst sinds
lange tijd heeft een blazer deelgenomen aan
een officieel concours.
Kyra v.d. Berg behaalde met 83 punten een
knappe 2e plaats (op bugel) in de 2e Divisie op de
Nederlandse kampioenschappen in Utrecht. Een
resultaat waar Kyra en docent Hans Thijssen trots
op kunnen zijn.

Agenda
4 nov
4 nov
5 nov
entree
19 nov
Nestelré
19 nov
19 nov
3 dec
10 dec
11 dec

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
uitwisselingsconcert Slagwerkers Nistelrode 11.00 uur,
intocht Sinterklaas 14.00 uur
Contactdag
uitwisselingsconcert Slagwerkers, 10.30 uur CC Bernrode
concours Slagwerkgroep in Etten-Leur
kerstmarkt Laverhof met muziek door het Opleidingsorkest

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

