
te komen voor een oplei-
ding aan de politieacade-
mie. Hij heeft de zware 
procedure met goed ge-
volg doorlopen en op 15 
jan. mag hij starten met 
de opleiding. Voor de fan-
fare heeft dat eveneens 
gevolgen. De komende 
maanden zal hij mogelijk 
vaak afwezig zijn omdat 
een gedeelte van de theo-
retische opleiding op de 
dinsdag valt. Hoe ernstig 
het verlet is, wordt dins-
dag 15 jan. eerst bekend 
maar kan variëren van 
een paar maal tot een 
totale afwezigheid voor 6 
maanden. Na de zomer-
vakantie zou de dinsdag 
geen lesdag meer zijn en 
wil Stefan de directie van 
de fanfare opnieuw en 
energiek oppakken. 
Het bestuur heeft uiter-
aard nu al maatregelen 
moeten nemen want eerst 
na 15 jan. handelen, zou 
wel eens verkeerd kunnen 
uitpakken. 
Ester Alofs heeft zich be-
reid verklaard de rol van 
Stefan Outjers over te 
nemen, zo nodig tot en 
met het kermisconcert. 
Bij een volledige overna-

me zal Stefan nog wel een 
5 á 6 dinsdagen vrij heb-
ben maar dan wil hij enkel 
uit belangstelling de repe-
tities volgen. 
Het bestuur was in haar 
beslissing unaniem en 
geeft Ester alle nodige 
steun en wenst haar heel 
veel succes. Met ieders 
inzet gaan we op weg naar 
de uitvoering van “The 
Passion” op 1 april, het 
eerst volgende muzikale 
ijkpunt. 
 
Foto’s van Alida 
We hebben al vaker van 
de diensten van Alida Ver-
laek gebruik mogen ma-
ken en opnieuw is ze in 
december voor de fanfare 
op een professionele wijze 
aan de slag geweest. 
De close ups van instru-
ment-delen waarmee de 
nieuwe site wordt versierd 
komen van haar camera. 
Tijdens het kerstconcert 
maakt Alida vanuit een 
donkere kerk op behoorlij-
ke afstand opmerkelijke 
foto’s van koor en fanfare. 
We laten u af en toe in dit 
bulletin meegenieten. 
Dank je wel Alida !! 
 

2013 , een nieuw jaar 
met nieuwe kansen en uit-
dagingen ligt voor ons. 
We wensen iedereen veel 
gezondheid toe en de 
kracht om nieuwe kansen 
te benutten. Passion en 
deelname aan het WMC 
zijn een paar muzikale uit-
dagingen waarvan de voor-
bereidingen zijn gestart. 
Heel veel succes. 
 
Kerstconcert 
De formule die voor het 
kerstconcert was gekozen 
bleek een schot in de roos. 
Een vlot afwisselend pro-
gramma en dan ook nog 
erg aantrekkelijk voor het 
publiek. De rode draad “het 
verhaal” heeft diepe indruk 
achter gelaten. Groot com-
pliment aan de commissie 
en alle uitvoerende muzi-
kanten. 
 
Dirigent wordt politie-
agent 
Het faillissement van 
Kreato heeft grote impact 
op veel docenten. 
Sommigen gaan verder als 
zzp’er al of niet samenwer-
kend in een groter cluster 
als Myouthic. Zekerheden 
zijn voor veel mensen weg-
gevallen en de 
kans op een 
volledige baan 
in de muziek 
over een lange 
periode is erg 
ongewis. Dat 
geldt ook voor 
onze dirigent 
Stefan Outjers. 
De laatste 
maanden van 
2012 oriën-
teerde hij zich 
op een nieuw 
beroep en 
heeft hij een 
uitgebreid test-
programma 
doorlopen om 
in aanmerking 

Infobulletin 
http://www.fanfareconcordialeveroy.nl 

Agenda:  

8 jan. Eerste repetitie 

korps 

11 jan. 19.00 uur 

Eerste repetitie Forever 

Young met oliebollen  

13 jan. 10 uur 

Repetitiedag drumband  

19 jan. 14.00 uur 

Openbare les Rick 

Pestoeërskoel 

 
Wij feliciteren  
8 jan. Marc Houben 

11 jan. Amber Verlaek 

12 jan. Jur Naus 

17 jan. Herman Naus 

17 jan. Gijs Houben 

18 jan. Joep vd Broek 

19 jan. Marieke Klauwers 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

8 jan. Natalie en Ester 

15 jan. Saskia en Joyce 

22 jan. Nicole en Anke 

 

 

Om te onthouden Dinsdag 8 jan. 
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