Volgnummer: 2018-17

Nieuws vanaf de bok:
-

Op zondag 7 oktober heeft er een spetterend slagwerkconcert plaatsgevonden door het
slagwerkensemble van Obbicht. We bedanken slagwerkensemble Obbicht voor hun
bijdrage.

-

Op zondag 11-11 vindt de repetitie in het Michielshuis (Kerkstraat) plaats.

-

Het bestuur vraagt om hulp, want vele handjes maken licht werk! Zie de oproep op de
volgende pagina.

Slagwerkconcert 07-10

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 4-11
Zondag 4-11
Zondag 11-11
Zondag 18-11
Dinsdag 20-11
Zaterdag 24-11
Zondag 25-11

MAC-vergadering
Repetitie
Repetitie in Michielshuis
Repetitie
Generale repetitie
“Op “ maat naar Beekdaelen
Concert in “Aan de Bleek”

09.00-10.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
20.00-21.30 uur
Aanvang concert 20.00 uur
Aanvang concert 14.30 uur
Afmelden: afmelden-orkest@fasila.nl

Volgnummer: 2018-17

Beste (ere)leden van fanfare Sint Lambertus, leden van de vriendenkring en alle andere
betrokkenen.
Het bestuur o.l.v. onze interim-voorzitter Alex Schillings doet er alles aan om onze fanfare Sint
Lambertus gezond te houden. Er wordt door veel mensen enorm hard gewerkt om het muzikale
niveau te verbeteren. Ook moeten we er voor zorgen dat onze vereniging de financiële lasten
kan blijven dragen.
In het verleden waren er diverse groeperingen die er voor zorgden dat de fanfare telkens weer
kon rekenen op financiële ondersteuning. Het damescomité zorgde jaarlijks voor een flinke
financiële bijdrage. Ook waren er jaarlijks acties of activiteiten die geld op leverden. B.v. de
Kunstmarkt, Chocolade-actie, rommelmarkten, Kerstmarkt e.d.
Om allerlei redenen zijn dit soort activiteiten helaas verdwenen.
De fanfare heeft de extra inkomsten echter hard nodig. Het onderhoud van de instrumenten, de
salariskosten van de dirigent en de drumband instructeur, verzekeringen, de organisatie van
activiteiten………het kost allemaal veel geld.
Het bestuur heeft overleg gehad met dhr. Theo Reubsaet over al dit soort zaken.
We willen graag weer zaken organiseren die iets opleveren voor onze vereniging.
Theo Reubsaet wil dit soort acties graag coördineren.
Hij kan het echter niet alleen. Daar heeft hij hulp bij nodig.
Bij deze doen we een oproep aan u allen om hierbij behulpzaam te zijn.
Wie wil er actief helpen en een bijdrage leveren aan het (nieuw te vormen) Damescomité?
Ook hebben we mensen nodig, die samen met Theo ideeën bedenken en uitwerken voor nietmuzikale activiteiten.
Dus wie er ideeën heeft……………..MELD JE AAN. Heel graag.
Aanmelden kan via mail bij Theo Reubsaet: theotildy@kpnmail.nl of telefonisch 06-51857912.

