
NIEUWE DIRIGENT 
OPLEIDINGSORKEST EN LA 
BANDA
Vanaf 1 december start er 

een nieuwe dirigent bij onze 

harmonie. Zijn naam is Jesse. 

van Lankveld.
In de Superieur van januari 

zal Jesse zichzelf voorstellen

1 december zal, tijdens 

een welkomsconcert, Jesse 

welkom worden geheten. 

Jammer genoeg betekent dit 

ook dat we afscheid nemen 

van Ruud en Hanneke. 

Ruud en Hanneke, Bedankt! 

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Mandy Prinsen
06 - 51 81 84 49
Bij voorkeur per sms/app
Voor AMV:
Cindy van Rijn
06 - 16 81 00 43
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@gmail.
com
Voor opleidingsorkest:
Jasper van de Heijden
06 - 43 21 23 26
Bij voorkeur per sms/app
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

OPROEP: IDEEËN VOOR 
CONCERT NAJAAR 2016 
door: Maurice van Falier
Namens de 
programmacommissie (PC) 
een oproep. In het najaar 
van 2016 hebben we nog 
geen concert gepland staan, 
maar die periode willen 
we natuurlijk wel met een 
muzikaal optreden opvullen. 
Zijn er in de harmonie 
mensen die hiervoor een 
leuk idee hebben, dan horen 
wij dit graag. Natuurlijk zijn 
er al enkele hersenspinsels 

FOTO’S UIT DE “OUDE DOOS”
door: Marieke Bouwman

Naar aanleiding van onze twee 40-jarige jubilarissen heb ik 

eens heerlijk zitten snuffelen in de oude fotoboeken van onze 

vereniging. Veel leuke herinneringen kwamen weer boven. 

Mocht je interesse hebben om ook eens hierin te kijken, 

dan kun je contact opnemen met Thijs Derks of Willem 

Verhoeven. Zij beheren het archief.  

binnen de programma 
commissie, maar niets 
concreets. We zijn daarom 
erg benieuwd of er binnen 
de vereniging iets aan 
ideeën leeft. Dus bij deze: 
alle gedachten over een 
concert zijn welkom. Leuk 
thema, leuke unieke locatie, 
samenwerking met, voor 
een specifieke doelgroep, 
etc., etc. Alles is welkom! 

En wil je dan ook nog je 
medewerking verlenen, dat 
zou dan helemaal fantastisch 
zijn! Spreek eens een van 
de leden van de PC aan, of 
mail het naar mij: maurice-
annelie@onsbrabantnet.nl . 
Graag horen we van je. 



FOTOVERSLAG VAN DE FEESTAVOND 
door: Merel Swinkels

de winnaars van de quiz!

Hermenientje, onze 
presentratrice.

Eef Beekers werd de gelukkige winnares van het ‘help-me-de-repetitie-door-pakket’. 

Er wordt ijverig geschreven om de tien vragen van de foto-
opdracht goed te hebben. Er kon er maar 1 de winnar zijn...

Gezellige drukte in Café de Vrienden.

17 oktober was 
de jaarlijkse 
feestavond van de 
Harmonie.

In een vol café 
werd er onder 
het genot van 
een hapje en 
een drankje een 
gezellige avond 
gevierd. 

Klarinettisten, 
bedankt voor de 
organisatie!


