
weten we natuurlijk niet 
of ze enige affiniteit heb-
ben (gehad) met een 
muziekvereniging. Om 
hen te wijzen op het be-
staan van Fanfare Con-
cordia en haar geledin-
gen is er een flyer ge-
maakt. Als er in jouw 
buurt een verhuizing 
plaats vindt, is een mail-
tje naar Frits heel wel-
kom. Vermeld naam en 
adres van de nieuwkomer 
en er valt even later fan-
fare-post in diens brie-
venbus. De wet op de 
privacy laat geen andere 
mogelijkheid toe. 
 
Carnavalspakken 
Vele jaren geleden liepen 
we er mee rond in de 
carnavalsoptochten, die 
geel-paars-bruine over-
alls met muts. 
Inmiddels wordt niet 
meer deelgenomen aan 
die optochten en veel 
oud leden zijn ‘vergeten’ 
de carnavalsspullen in te 
leveren. De uitdossing is 
dus niet meer compleet 
te maken. Het bestuur 
heeft daarom besloten 
deze pakken niet meer in 
te nemen. Leden die nog 
een overall in de kast 
hebben liggen, kunnen er 
een andere bestemming 
aan geven. 
 
‘Op voeten en fietsen’ 
Dit is de titel van een 
verkeersmethode van 
Veilig Verkeer Neder-
land. In een hele andere 
betekenis heeft het te 
maken met Leveroy. 
De voettocht van Tilly 
zit er bijna op. Mogelijk 
is die al beëindigd als 
deze info wordt rond 
gestuurd. Tilly heeft 
daarmee een prestatie 
van formaat geleverd 

waar we zeker nog op te-
rug zullen komen. 
Inmiddels is een andere 
inwoner zich de longen uit 
het lijf aan het trainen om 
per fiets 3 maal de Alpe 
D’Huez te gaan beklim-
men. Onder de naam Alpe 
D’HuZes is dit een spon-
sortocht voor het kanker-
fonds waarvoor een aantal 
medewerkers van de ge-
meente Nederweert zich 
dit jaar inzetten. 
Hub Stultiens is één van 
de deelnemers die burge-
meester Evers zeker uit 
de wielen gaat rijden. 
Hub is inmiddels bekend 
onder de naam Hub d’Hu-
zes , schuilnaam  

‘de baard’. 
Hub kan nog sponsoren 
gebruiken voor het goede 
doel en aangezien hij de 
vader is van twee van on-
ze trouwe percussionisten 
maken we er hier graag 
wat reclame voor. 
Kijk voor verdere informa-
tie op leveroy.net  onder 
‘nieuws’ en link door naar 
zijn eigen, gedeelde, site. 

Valentijns concert  
Het Valentijns concert in 
de Oranjerie wordt dit jaar 
mede verzorgd door Fore-
ver Young. Dit concert, 
waar overwegend jeugdige 
muzikanten aan deelne-
men, is inmiddels zo be-
kend dat buitenstaanders 
nauwelijks aan kaarten 
kunnen komen. Voor veel 
evenementen moeten de 
leden zelf de kaarten aan 
de man zien te brengen. 
Hier is het andersom. Als 
je geluk hebt, ken je een 
deelnemer/ster die nog 
toegangskaarten heeft. 
Op zoek dus naar een 
jeugdlid als je op 24 feb. 
om 11.00 uur een plekje 
wilt hebben in het theater. 
 
Commissies vergaderen  
Er wordt wel eens gemop-
perd dat er zo veel leden 
na de repetitie aan het 
vergaderen slaan in de 
diverse hoeken van Pes-
toeërskoel. Voor de ach-
terblijvers aan de bar 
wordt dat als ongezellig 
ervaren.  
Tijdens de laatste be-
stuursvergadering is het 
idee geopperd om de com-
missies zo veel als moge-
lijk op een vaste avond te 
laten vergaderen en wel 
vlak voor een bestuursver-
gadering die vast gepland 
staat op de laatste maan-
dag van de maand. Als 
proef worden alle commis-
sievergaderingen op de 
dinsdag daarvoor gepland 
en duurt de repetitie op 
die avond van 20.00 tot 
21.30 uur. De pauze ver-
valt dan.  
Als dit idee in de praktijk 
tegenvalt, wordt de klok 
weer teruggedraaid. 
 
Nieuwkomers 
Van mensen die nieuw in 
Leveroy komen wonen, 

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  
1 feb. Janneke Hermans 

12 feb. Herman Klauwers 

18 feb. Jack Nies 

21 feb. Peter Knapen 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

5 feb. Erna en Juli/Iris 

19 feb. Linda en Jan 

 

12 feb. GEEN REPETITIE 

 

 

 

 

 

Commissievergaderingen 

19 feb.  

Rep. tot 21.30 uur 

Om te onthouden Maandag 4 feb. 

2013-3 Valentijsconcert wordt belevenis voor de jeugd 

          


