
die te maken heeft met 
Fanfare Concordia. 
De trouwe lezers dank ik 
hartelijk voor het volgen 
van de jarenlange leesstof 
en de nieuwe redactie 
wens ik veel inspiratie en 
ludieke invallen toe om 
met de nieuwsbrief die er 
gaat komen nog meer le-
zers aan zich te binden.  
Het laatste infobulletin in 
deze vorm verschijnt na 
de uitvoering van The Pas-
sion. 
Tjeu Kwaspen 
 
Bedrieglijk stil 
Voor de buitenwereld lijkt 
de vereniging in rustig 
vaarwater te zijn geko-
men. Iedere geleding doet 
in stilte zijn ding maar de 
doelen  zijn intern heel 
helder en rust heerst er in 
het geheel niet.  
Het korps repeteert o.l.v. 
Ester aan werken voor the 
Passion op 1april. 
Iedere week worden op de 
repetitie positieve stappen 
gezet en het belooft een 
bijzondere happening te 
worden. 

Forever 
Young zit 
evenmin stil. 
Op 7 april 
krijgt de jeugd 
bij de fa. 
Adams in 
Thorn heldere 
informatie over 
onderhoud van 
instrumenten 
en treedt ze 
later die dag 
op tijdens het 
Eurofestival in 
Heel. 
 
 
Ook de per-
cussiegroep 
is alles behalve 
van de aardbo-
dem verdwe-
nen. De sfeer 
in de groep is 
van ouds pri-

ma. Ron Triepels komt elke 
week speciaal vanuit Den 
Bosch (studie) naar de re-
petitie; voor velen en voor-
beeld van trouw en discipli-
ne. 
De slagwerkers hebben 
zich zelf een loodzware 
taak opgelegd door de 
deelname aan het WMC op 
12 juli.  
Omdat ze op drie achter-
eenvolgende concoursen in 
de hoogste afdeling meer 
dan 90 punten hebben ge-
haald, zijn ze op het WMC 
ingedeeld in de concertaf-
deling en moeten ze 45 
minuten musiceren. Dat is 
topsport, zowel fysiek  
maar zeker wat betreft het 
vasthouden van de concen-
tratie. 
Een groepje slagwerkers 
uit Leveroy neemt het op 
tegen toppers uit alle delen 
van de wereld. 
De voorbereiding duurt nog 
een paar maanden. 
We zijn verschrikkelijk be-
nieuwd. 
Hoe dan ook, de inzet is 
geweldig. 
 

Na 146 edities van dit bulle-
tin, voorheen 
‘mededelingen’ genoemd, 
wordt er binnenkort van 
redactie gewisseld. Om dit 
informatieblad te vullen, 
moet er voldoende input 
zijn vanuit de verschillende 
geledingen of moet de 
schrijver die actief gaan 
halen. Na de jaarvergade-
ring van 9 april 2013 wijzigt 
de bestuurssamenstelling 
zodanig dat ik daar op ei-
gen verzoek geen deel 
meer van uitmaakt. Als je 
daarna onvoldoende uit 
eerste hand bent geïnfor-
meerd, is het lastig, zo niet 
onmogelijk om de pagina’s 
te vullen. Andere leden van 
de PR-commissie zullen het 
toetsenbord gaan bedienen 
maar het is van essentieel 
belang dat de eigen gele-
dingen nieuws of aan-
dachtspunten blijven aanle-
veren zodat alle leden geïn-
formeerd kunnen worden.  
 
Zo af en toe zal er van deze 
hand nog wel eens een ex-
tra bulletin verschijnen over 
een persoon of gebeurtenis 

Infobulletin 
http://www.fanfareconcordialeveroy.nl 

Agenda:  

30 mrt. 20.30 uur genera-

le repetitie in de kerk 

1 april The Passion   St. 

Barbarakerk 15.00 uur 

7 april Eurofestival              

 Forever Young 

9 april Jaarvergadering 

  21.00 uur 

 
Wij feliciteren  
23 mrt. Jo Verstappen 

28 mrt.  Fleur van Horrik 

7 apr. Debbie Jacobs 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

19 mrt. Joep en Jack 

26 mrt. Anneleen en Ilona 

2 apr. Tjeu L., Frens/  

     Martijn 

 

I.V.M. de voorberei-

ding op The Passion 

vervallen op 19 mrt. 

de commissie verga-

deringen. 
 

 

Om te onthouden Maandag 18 mrt 

2013-6 Infobulletin verdwijnt, nieuwsvoorziening niet 

          


