
den aan specifieke kle-
ding voor concertuitvoe-
ringen. 
Het bestuur wil daarmee 
niet op de stoel van de 
uniformen-commissie 
gaan zitten maar wil de  
mogelijkheden vergroten. 
De jury Dichterbijfonds 
kreeg 163 aanvragen te 
beoordeeld en heeft 79 
aanvragen genomineerd 
waaronder ook de onze. 
Een stemronde onder de 
leden van de Ledenraad 
in feb./maart zal uitwij-
zen of we bij de gelukki-
gen horen die mee mo-
gen delen uit een ruif van 
€100.000,-. 
 
Muziek groep 4/5 
Sjraar Klaasens heeft 
inmiddels een voortva-
rende start gemaakt met 
de muzieklessen in groep 
4/5. Tijdens de eerste les 
had hij de leerlingen al 
na 10 minuten op een 
boeiende wijze ‘ingepakt’ 
Twee bestuursleden die 
de les volgden waren 
eveneens enthousiast. 
 
Het gaat goed met  
onze Tilly 
Op weg van zuid Frank-
rijk naar het Spaanse 
Santiago de Compostella 
heeft Tilly inmiddels de 
afstand Maastricht-
Groningen afgelegd. 
Fragmenten uit mails die 
we ontvangen: 
8 jan. 
De tocht verloopt 
prima met mooi 
weer. Prachtige 
omgeving en vrien-
delijke mensen. 
Ben een eenzame 
pellegrina want er 
lopen nu niet veel 
mensen. Heb 2 
nachten alleen in 
een slaapzaal in 
een herberg gesla-

pen. Maar dat wordt van-
nacht goed gemaakt door 
2 Koreanen en 2 Span-
jaarden. Heb vandaag de 
stad nog verkend, heel 
oud en erg mooi. Dank 
allemaal voor jullie goede 
wensen voor deze tocht. 
Ze zullen mij zeker een 
steuntje in de rug geven 
en dat zal ik op zijn tijd 
wel nodig hebben. Heel 
veel liefs en groetjes en 
als ik weer een pc tegen-
kom laat ik weer wat ho-
ren.  
17 jan.: 
Vanuit Burgos laat ik jullie 
weten dat het prima met 
me gaat. 
Alleen een joekel van een 
blaar op mijn re hiel, 
maar dat gaat wel over. 
Heb al een flinke afstand 
afgelegd, rond de 275 
km.De langste dag-etappe 
was 33 km. Kom mensen 
tegen van over de hele 
wereld. Mijn Engels gaat 
met sprongen vooruit. Er 
lopen niet zoveel mensen 
maar elke avond zijn we 
toch met zo´n 5 a 6 per-
sonen in een herberg. De 
natuur is prachtig, de 
dorpjes en steden heel 
mooi oud en de mensen 
vriendelijk.  
Het weer is iets minder.  
Ben bijna de enige vrouw 
die op dit moment loopt. 
Het ga jullie allemaal 
goed en tot de volgende 
keer. Lieve groetjes, Tilly  

Ester tot zomervakantie 
dirigent 
Het verzoek van Stefan 
Outjers om de lessen op de 
dinsdagavond verzet te 
krijgen kon niet worden 
gehonoreerd en dat bete-
kent dat Ester Alofs defini-
ties voor een half jaar het 
dirigeerstokje overneemt. 
Stefan zal op de voor hem 
sporadisch vrije dinsdagen 
de repetities bijwonen. 
 
Nieuwe site 
Vanaf dinsdag 22 jan. oogt 
de site van de fanfare to-
taal anders. Tessa Pelle-
mans was verantwoorde-
lijk voor het ontwerp, Bas 
Schrooijen voor de tech-
niek en Alida Verlaek le-
verde de detailopnames.  
Het totaal oogt vernieu-
wend, fris en is overzichte-
lijk opgebouwd zodat snel 
informatie te vinden is 
over de diverse geledin-
gen. De site up-to-date 
houden is de volgende op-
gave. De Pr-commissie 
houdt zichzelf daarvoor 
verantwoordelijk maar 
wordt graag gevoed door 
mensen die tips en/of inte-
ressante informatie heb-
ben. Via het tabblad 
‘contact’ op de site komt 
de informatie voor plaat-
sing bij de juiste persoon. 
 
Alle leden ontvangen bij 
gelegenheid van de doop 
van de nieuwe site en 
huisstijl een leuke attentie 
met een begeleidend 
schrijven.  
 
Dichterbijfonds 
Het bestuur heeft een aan-
vraag ingediend bij het 
Dichterbijfonds van de Ra-
bobank voor de aanschaf 
van een deel van de toe-
komstige uniformering. 
Hierbij moet gedacht wor-

Infobulletin 
http://www.fanfareconcordialeveroy.nl 

Agenda:  

16 feb. Feestavond SSB 

17 feb. Repetitiedag 

drumband. V.a. 10.00 uur 

24 feb. Roermond, Valen-

tijnsconcert Forever 

Young 

 
Wij feliciteren  
19 jan. Marieke Klauwers 

24 jan. Iris Jetten 

26 jan. Frits Pellemans 

27 jan. Lei van Roij 

30 jan. Saskia van Roij 

31 jan. Peter Stultiens 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

22 jan. Nicole en Anke 

29 jan. Maartje en Eric 

5 feb. Erna en Juli/Iris 

Om te onthouden Vrijdag 18 jan. 
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