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er nog een gezellig s
Nieuws vanaf de bok:
- De voorbereiding van het Carboon concert op zaterdag 7 april zijn ook al in volle gang.
- Op zaterdag 16 en zondag 17 juni vindt het MFO toernooi plaats. Wij zullen dit jaar
hier aan deelnemen.
Meer informatie volgt nog.
- Op de 2e pagina stelt de nieuwe secretaris, Paul Quaedvlieg, zich voor.
- Met de Kerstviering was er een prijsvraag. Benieuwd waarom Fanfare St Lambertus
aan deze naam is gekomen? Kijk snel op pagina 3 van deze nieuwsbrief!
- Op zaterdag 10 februari vindt om 19.45 uur de buutteavond plaats. Voor meer
informatie; zie verder in de nieuwsbrief.
- Op zaterdag 27 januari vindt het Nieuwjaars/Carnavalsconcert plaats. Het belooft een
mooie avond te worden.
Zorg ervoor dat al je familie en vrienden dit prachtige concert bij te wonen. Maak zo
veel mogelijk reclame! Kaartjes zijn te koop aan de bar van FaSiLa.
-

Het programma voor orkestleden op zaterdag 27 januari is als volgt:
18.15 uur
Inloop
18.30 uur
Begin repetitie
19.15 uur
Einde repetitie. Er wordt gezorgd voor een broodje.
20.00 uur
Klaar zitten op het podium.
De uniformering tijdens het concert is als volgt: voor de pauze zit men
of in het fanfare-uniform of in het carnavals-outfit. Na de pauze doet
men aan wat men voor de pauze niet aan had.

Bezoekers zijn welkom vanaf 19.11 uur. Aanvang van het concert is
20.11 uur.

Heb je suggesties of ideeën, laat het
weten aan het MAC!
Heb je een nieuw emailadres, geef dit
ook door; Nieuwsbrief@fasila.nl!

Planning
Zondag 21 januari
Dinsdag 23 januari
Zaterdag 27 januari
Zondag 28 januari

Repetitie
Repetitie
Concert
Repetitie

10.30 tot 12.30 uur
20.00 tot 21.30 uur
10.30 tot 12.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl
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Even voorstellen:
Mijn naam is Paul Quaedvlieg. Ik ben 66 jaar en woon al meer dan
40 jaar in de Bovenste Heiweg in Schinveld. Ik heb 43 jaar met veel
plezier gewerkt in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht, later als
directeur.
Sinds 1 januari 2016 ben ik gestopt met werken. Hierdoor heb ik
wat meer vrije tijd voor al mijn hobby’s. Ook bestuursleden van de
fanfare kwamen daar achter ………..……..
En zo is het gekomen dat ik vanaf 1 januari 2018 deel uit maak van het bestuur van Fanfare
Sint Lambertus. In het bestuur zal ik de secretariaatswerken verrichten. Ik heb al met veel
mensen van de fanfare kennis gemaakt en ik ben nu aan het proberen om een overzicht te
krijgen van alle secretariaatstaken. Ik heb er in ieder geval zin in.
Natuurlijk is de fanfare niet nieuw voor mij. Al 25 jaar ben ik als “supporter” (vader van
Mieke) heel vaak aanwezig geweest tijdens activiteiten, feesten en concerten.
Samen met de overige bestuursleden zal ik mijn best doen om er voor te zorgen dat onze
fanfare een fijne vereniging blijft, waar iedereen graag deel van uit maakt.
Ik heb het secretariaat overgenomen van Jacqueline Arets. Inmiddels heeft zij alles keurig aan
mij overgedragen. Jacqueline bedankt voor overdracht en jouw werk als secretaresse.
Het mailadres van het secretariaat blijft hetzelfde secretaris@fasila.nl
Met vriendelijke groet
Paul Quaedvlieg
Bovenst Heiweg 12
6451HS SCHINVELD
045-5256827
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Kieke noa vreuger:
Naamgeving van Fanfare Sint Lambertus, volgens overlevering van
Toon van Tongelen.
Onze Fanfare was in den beginne op zoek naar een naam voor onze
muziekvereniging.
Vroeger was het gebruikelijk om dan een Heilige als patroonheilige te
kiezen om te waken over het wel en wee van de vereniging. Binnen het
Katholieke geloof zijn er vele heiligen, maar zij hebben wel een soort
van rangorde. In onze gemeente is de Heilige Eligius de nummer 1,
onze kerk is er ook naar vernoemd, maar helaas had Schutterij Sint
Eligius, die nog veel ouder is dan de Fanfare, deze naam al, dus moest
men op zoek naar een andere naam. De 2e in rangorde was de Heilige
Lambertus en gezien het feit dat op de dag van "Sint Lambertus" altijd
kermis was in het dorp, werd dit de naam van onze vereniging, "
Fanfare Sint Lambertus". Op deze wijze werd er zorg voor gedragen dat
eenieder vrij had, er die dag gespeeld werd in de kerk of in de
processie en dat het feest was in het dorp, zodat eenieder het zich na
afloop goed kon laten gaan en zich lekker eentje ( of wat meer) kon
drinken.
Kortom het was in dat opzicht een logische gezelligheidskeuze.
Heel typerend voor onze vereniging zou ik zo zeggen.
Maar misschien doen er nog meer verhalen de ronde die wij nog
niet gehoord hebben.
Graag zouden we dan ook deze verhalen te weten komen.

P.S.: ze hoeven niet persé te maken te hebben met de naamgeving,
ook andere leuke of wetenswaardige verhalen zijn welkom,
misschien kunnen we dan de volgende keer een ander verhaal in de
nieuwsbrief zetten.
Neem contact op met het bestuur of mail je verhaal naar:
secretaris@fasila.nl
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