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Zomerconcert
Koninklijke trots is wat de klok slaat! We kunnen
wederom tevreden terug kijken op een mooi
zomerconcert bij de buren van Laverhof. We
hebben enorm genoten, wat ons betreft tot
volgend jaar! Fijne vakantie allemaal.
Bijzonder moment, door velen waarschijnlijk niet
opgemerkt, was het nummer waar drie generaties
bugel naast elkaar zitten en samen muziek maken. (Martin - Inge - Kyra).

Het Fanfarekamp 15-17 juni j.l was weer een groot
succes.
In de prachtige kampeerboerderij in Ommel was
opnieuw een fantastisch programma in elkaar
gezet. Mooi om te zien hoe een aantal jongere
leden vol overtuiging als spelleiders optraden en
spannende activiteiten in elkaar hadden gezet.
Traditionele activiteiten zoals Wanted waren zoals
verwacht weer bijzonder succesvol.
Het doel van zo'n kamp, bewerkstelligen van een
onderlinge band en elkaar helpen, is weer
geslaagd. Complimenten voor de kampleiders,
Angela en Stephan in het bijzonder.

Toer Mee
Zondag 2 september komt de Toer Mee weer.
Mede dankzij de sponsoring van Van
Esch Tweewielers komen er weer mooie prijzen
voor de leden die de hoogste sponsoring bij elkaar
kunnen krijgen.
Want dat is iets wat de laatste jaren bijna
vergeten wordt: We fietsen om geld te verzamelen
en daarvoor hopen wij dat leden zich laten
sponsoren. Hoe meer sponsors, hoe meer winst
we kunnen maken. De voorbereidingen starten al.

http://www.bezoekbernheze.nl/uitagenda/1920968394/toer-mee

Maar: Hulp is dringend gewenst, bij de voorbereidingen én op de dag zelf.
Meld je nu al aan bij Paul van Lokven of Jos Nijssen. Je kunt helpen met de
mooiste en beste rustplaats kiezen, een uitdagende én mooie route uitzetten,
het draaiboek draaiend houden, enzovoorts.

Slagwerk toppers!
Tijdens het NK voor slagwerksolisten en kleine
ensembles op 16 juni in Berlicum presteerden de
door Wim van Zutphen opgeleide slagwerkers op
hoog niveau. Zowel in de jeugd divisie als in de
5e, 2e en 1e divisie lukte het om een prestatie
neer te zetten die 1e plaatsen opleverden en
daarmee het Nederlands kampioenschap.
NK uitslagen.docx

Examens
Zaterdag 30 juni is een bijzondere zaterdag
geworden in de geschiedenis van de Koninklijke.
Op deze dag gingen maar liefst 14 leerlingen op
examen:
van Bouwstenen t/m C-examen. En jawel ze
slaagden allemaal!
Examenuitslagen 30 juni.docx

Wist je dat...
wij als vereniging volledig voldoen aan de
privacybescherming volgens de nieuwe AVG
Gegevensbescherming?
Paul van Lokven er voor gezorgd heeft dat wij
nu ook op Instagram te volgen zijn?
https://www.instagram.com/FanfareHeeswijk/
er een projectgroep is opgezet om iets heel
gaafs voor de opleidingsorkesten neer te gaan
zetten over een jaar...?
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