
Hier staat opnieuw 
iets te gebeuren 
wat vele mensen 
zal raken.  
Omdat Roy Janssen 
onverwacht verhin-
derd is, wordt het 
slagwerk aangevuld 
met Mike Sangers 
en Ronald Gerards. 
Ester krijgt met het 
korps net voldoen-
de tijd om vooraf 

de cruciale passages 
m.b.t. het slagwerk door 
te nemen en dat blijkt vol-
doende om een puik con-
cert neer te zetten, vol 
afwisseling met mooie so-
lo’s en muzikale thema’s 
die volledig passen bij de 
teksten. Muzikanten ge-
nieten zelf van wat ze 
doen en het talrijke pu-
bliek luistert aandachtig 
en is meer dan aange-
naam verrast met wat 
wordt voorgeschoteld. 
Als na ruim anderhalf uur 
het slotakkoord klinkt 
Volgt er een ongekende 
ontlading. Welk woord hier 
nu het beste bij past om 
dat aan te geven, is lastig. 
Opnieuw heeft Fanfare  
Concordia een project af-
gerond waar menige grote 

gemeenschap jaloers op 
mag zijn. 
Laten we niet het vocale 
gedeelte vergeten. Ook de 
leden van het koor hebben 
hun uiterste best gedaan 
om aan het concert zo opti-
maal mogelijk bij te dragen 
en samen hebben we laten 
zien waartoe muzikaal Le-
veroy in staat is. 
Proficiat allemaal!! 
Dank aan de passion-
commissie, solisten, orga-
nist Antoine Versleijen, 
dirigenten Ester Alofs en 
Hans Peeters alle muzikan-
ten, incl. de hulpkrachten 
en zij die meer hebben ge-
daan dan alleen muziek 
maken. 
Fanfare Concordia Leveroy, 
een club waar je bij wilt 
horen! 
Het publiek werd gevraagd 
om haar waardering te la-
ten blijken via een vrijwilli-
ge bijdrage ter bestrijding 
van de onkosten voor de 
kerk en deels voor het kan-
kerfonds via Hub Stultiens 
die deze dagen door het 
leven gaat als Hub d’Hu-
Zes.  Totaal aan giften 978 
Euro.       Dit zegt alles ! 
 
Foto ‘s Alida Verlaek 

Jelle Crins, geboren op  
14 mrt. 2013 wensen we 
een gezonde en zonnige 
toekomst. Yvonne en Tom, 
van harte gefeliciteerd met 
de geboorte van jullie zoon. 
Laat Jelle met veel humor 
opgroeien tot een graag 
geziene gast binnen onze 
gemeenschap. 
 
The Passion 
Zo rond de tweede repetitie 
in de kerk begon het weer 
te kriebelen. Overal ver-
schenen publicaties over 
The Passion in Leveroy. De 
concentratie werd beter en 
leden van het korps gingen 
applaudisseren voor eigen 
solisten. Als dat gebeurt 
schuift iedereen naar het 
puntje van de stoel en doet 
zijn uiterste best om het 
onderste uit de 
kan te halen. 
De woorden 
van Tilly uit 
het interview 
worden op-
nieuw waar. Je 
bent er trots 
op om lid te 
zijn van deze 
vereniging. 
 
Op maandag 
middag 1 april 
stroomt de 
kerk al vroeg 
tot in de uit-
hoeken vol. Er 
heerst een 
gezonde span-
ning maar ook 
zelfverzekerd-
heid.  

Infobulletin 
http://www.fanfareconcordialeveroy.nl 

Agenda:  

7 april Eurofestival              

 Forever Young 

9 april Jaarvergadering 

  21.00 uur 

 
Wij feliciteren  
7 apr. Debbie Jacobs 

12 apr. Stefan vd Wouw 

14 apr. Roger Hanssen 

15 apr. Mart Schroijen 

18 apr. Bram Rutten 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

9 apr. Debbie en Frans 

16 apr. Joop, Jo/Olga 

 

 

 

Om te onthouden Donderdag 4 apr. 
2013-laatste editie The Passion 

          


