22 maart 2006

Oud ijzeractie
zaterdag 22 april 2006
Op zaterdag 22 april is het weer zover en
gaan we de mensen in Dinther verlossen
van hun overtollig oud-ijzer. We hoeven
jullie niet meer te vertellen hoe belangrijk
deze actie is voor onze vereniging. Het
hele jaar door is het “Oud-ijzer Team”
bestaande uit Gerard Barten. Joop Traa,
Wim Smits, Willy van Langen, Wim
Hermans, Piet van der Ven en Harrie Smits
in de weer om bij de mensen die daarom
vragen het ijzer op te halen. Een keer per
jaar echter moeten we met z’n allen aan de
slag en dit jaar is dat op 22 april. We doen
een dringend beroep op onze jonge leden
om ook hun medewerking te verlenen. Als
zij meegaan in de bebouwde kom als
“aanbellers” scheelt dat enorm in tijd.
Doordat we de laatste jaren meer routes
zijn gaan rijden zijn we ook eerder klaar
dan voorheen en kunnen we nog even
gezellig nabuurten op de gemeentewerf.
Dit lukt echter alleen als we voldoende
medewerking krijgen.
Dus houd die zaterdag vrij en zeg je
medewerking toe als er een beroep op je
wordt gedaan. Vele handen maken licht
werk.
De Oud-ijzer commissie

Een bericht van afscheid
Marianne van Beekveld
Hallo allemaal,
Met alle geruchten om jullie heen, wil ik
mededelen dat ik na bijna 34 jaar
definitief ga stoppen met de harmonie.
De koek is helemaal op voor mij. Mijn
grootste drijfveer, mijn moeder, is er
helaas niet meer, maar dat maakt het voor
mij wel een stuk gemakkelijker.
Ik heb veel meegemaakt met de harmonie,
die hoorde bij mijn leven, maar nu kies ik
toch voor een leven zonder het orkest.
Er is niks of niemand de reden waarom ik
nu eindelijk besluit om te gaan stoppen,
maar ik ben er al langer mee bezig en wil
uiteindelijk de knoop nu gaan doorhakken.
Ik zal het zeker gaan missen, want muziek
maken is toch een uitlaatklep voor me
geweest maar hoop nu een nieuwe weg in te
slaan bij het popkoor Transparant in

Wijbosch en heb net een nieuwe sax
gekocht, dus ik ga het zeker niet verleren.
Het waren zeker geen gemakkelijke jaren,
ik heb er veel zien komen en nog meer zien
gaan.
Mijn laatste concert is op 1 april a.s. (geen
grap) en daarna ben ik niet meer op de
repetities.
Rest mij alleen nog iedereen te bedanken
en jullie ongelooflijk veel succes en vooral
veel plezier te wensen met toch nog altijd
en dat blijft ook: mijn harmonie!!
Heel veel groetjes, Marianne van BeekveldVerkuijlen

Geslaagd
In de afgelopen weken zijn Lidy Huijden,
Robin van Maldeghem, Marieke Dekker en
Simone Suiker geslaagd voor de theorie
voor het B-examen. Lidy, Robin en Marieke
gaan nu verder voor het B-praktijkexamen.
Proficiat en veel plezier met het vervolg.

Heropening
De Toren heropent
In de komende week wordt de verbouwing
van de Toren afgerond en wordt de zaal
heropend. Vanaf donderdag 30 maart a.s.
vinden de wekelijkse repetities weer
plaats op het voor ons bekende adres.
Wij willen Jeroen en Mieke feliciteren met
de verbouwing en hun alle succes
toewensen met de vernieuwde zaal.
Dank aan onze collega’s van de Fanfare St.
Willibrord voor het gebruik van hun
ruimte!

Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar:
ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de
volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

