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Een dorp en een muziekvereniging horen bij elkaar. U kunt zich toch
geen Koninginnedag of het inhalen van Sint Nicolaas voorstellen zonder
dat de fanfare daarbij is. Ook bij andere gebeurtenissen, zoals de
jaarmarkten in Deil en Enspijk of een bijzondere gelegenheid, zorgt
de fanfare voor een passende muzikale omlijsting.

Avondvierdaagse Leerdam

17 juni

18:00

Jaarmarkt Enspijk

26 aug

14:00

Jaarmarkt Deil

09 sept

16:00

Schalkwijk, recordpoging langste fanfare

sept
sept/nov

Donateurs gezocht

Werving nieuwe donateurs
Werving nieuwe sponsors

Meer informatie op onze FanfareSite www.fanfaredevolharding.nl.

Bestuurlijk
Voor u ligt de derde editie van het FanfareNieuws. Hiermee
brengen wij u, onze donateurs en sponsors regelmatig op de hoogte
van onze optredens en activiteiten.
Graag wil ik restaurant “De Rotonde” en alle vrijwilligers bedanken
dat zij op 14 mei jl. de Moederdagbrunch met meer dan honderd
gasten tot een goed georganiseerde en gezellige brunch maakten. Het
resultaat is een bijdrage voor vier uniformen in onze spaarpot.
Klasse! Ook de verkoop van de voorjaarsconcert DVD’s en
de Anjercollecte hebben de stand van de uniformenthermometer met
een uniform verhoogd. In totaal hebben we nu 45 van
de 60 uniformen gespaard!
De trouwe lezers van het FanfareJournaal zal het inmiddels
opgevallen zijn, dat het laatste FanfareJournaal al ruim een half jaar
geleden is verspreid. Vanwege de hoge drukkosten heeft het bestuur
besloten om het FanfareJournaal voorlopig niet uit te brengen. Er
wordt aan gewerkt om het FanfareJournaal weer met een batig saldo
te kunnen maken en verspreiden.
Zoals u inmiddels weet, staat het jaar 2006 voor “De Volharding” in
het teken van onze nieuwe uniformen. De volgende activiteiten zijn
het werven van nieuwe donateurs en sponsors.
Tot aan de vakantie staan er nog een aantal optredens gepland.
Graag zie ik u bij een of meerdere optredens!
Hans.van.Gelderen@fanfaredevolharding.nl
voorzitter

Bestuur

De fanfare heeft uw hulp daarbij wel nodig. Een blaasinstrument kost al
snel een paar duizend euro. Een deel van onze begroting kunt u nalezen
op de pagina ‘Sponsors’ van onze FanfareSite. Natuurlijk bent u
inmiddels op de hoogte van de geplande investering van 30.000 euro
voor onze nieuwe uniformen.
Gelukkig steunen de meeste inwoners van Deil, Enspijk en de directe
omgeving de fanfare, maar ons bestand aan donateurs is de laatste jaren
door nieuwbouw, verhuizingen en dergelijke niet meer helemaal bij de
tijd. Kent u familieleden, vrienden, buren, kennissen die donateur willen
worden? Als u even een e-mail stuurt naar onderstaand adres of belt naar
0345 - 651871, dan zorgen wij ervoor dat zij hun steentje kunnen
bijdragen.
Fred.Haubrich@fanfaredevolharding.nl
penningmeester

Uniformenthermometer
Datum Actie
60
Bijdrage Leden

Bijdrage Sponsors

Voorzitter

0345 - 651548

Fred Haubrich

Penningmeester

0345 - 651871

Jakkenanna van Gameren

Secretaris

0345 - 651119

Anco van Soelen

PR/ FanfareSite

0345 - 650605

Annie van de Werken

Alg. bestuurslid

0345 - 570585

Bijdrage Donateurs

50

20 mei Opbrengst Anjercollecte +
verkoop DVD's voorjaarsconcert: 1 uniform.

45

14 mei Moederdagbrunch: 4 uniformen.

40

Hans van Gelderen

...

55

18 apr

1 uniform gespaard door spontane giften.

18 mrt Frank Grizell schaft eigen uniform aan.

35

11 mrt Sponsor Loterij Actie: 3 stuks.
01 jan

Beginstand: 35 uniformen.

Huidige stand: 45 uniformen.
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Verslag Moederdagbrunch

Het verhaal van...

Zondag 14 mei organiseerde Restaurant “De Rotonde” en de fanfare
de Moederdagbrunch. Met meer dan honderd gasten was het resultaat
boven verwachting: de uniformenspaarpot is aangevuld met een
bedrag voor vier nieuwe uniformen!

‘Laat je leeftijd je niet tegenhouden.’ en ’Muziek maken bij de
fanfare betekent ontspanning en gezelligheid.’ zijn twee van mijn
uitspraken welke ik vaak gebruik om mensen te enthousiasmeren.

De gasten werden vanaf 11:00 welkom geheten door Geert Boskaljon
van Restaurant “De Rotonde” en penningmeester Fred Haubrich van
“De Volharding”. Rond 11:30 waren de meeste gasten aanwezig en
opende de penningmeester de Moederdagbrunch met een korte
toespraak, waarin hij memoreerde dat voor de aanschaf van nieuwe
uniformen voor het orkest en de tamboers een investering gedaan
moet worden van 30.000 euro.

Ik speel al vele jaren piano maar ik miste de
gezelligheid. Daarom besloot ik op mijn 50ste
bij fanfare “De Volharding” te beginnen op de
tenorsaxofoon. Stap voor stap leerde ik deze te
bespelen. Mijn fanfare-buurman, Henk van
Bavelgem, leerde mij hoe ik het instrument vast
moest houden, de vingerzetting en het spelen
van de noten. Hartstikke leuk.

Na het voorgerecht was er een ruime keuze aan het koude en warme
buffet. Niet alleen de moeders en oma’s werden hiermee verwend,
maar ook alle gasten werden in de watten gelegd door de bediening
(vrijwilligers van de fanfare) en de koks van Restaurant
“De Rotonde”.

Ook heb ik wel eens aangegeven dat ik er mee
ging stoppen omdat ik het moeilijk vond, maar
daar mocht ik niet over praten. Stoppen met
muziek was een “Lelijk” woord. Nu -bijna vijf jaar later- ben ik blij
dat ik niet opgehouden ben en vind het steeds leuker worden.
Schroom dus niet en kom ook eens kijken, misschien word je ook wel
een echte Volharder!
Met muzikale groet,
Annie.van.de.Werken@fanfaredevolharding.nl
algemeen bestuurslid

Blaaskapel “De Lingerakkers”

Een deel van het vrijwilligersteam.

De blaaskapel van “De Volharding” verzorgt al jaren informele optredens. Zo is nu het buitenseizoen volop gaande. Voor het eerst hebben
wij mee gedaan aan de Zoelense Dweildag, waar een tiental kapellen
op diverse podia hun beste beentje voor zetten. Er is een competitieelement aan verbonden, maar wij hebben vooral voor de lol
meegedaan. Een fotoreportage kunt u zie op de pagina ‘Weblog’ van
onze FanfareSite www.fanfaredevolharding.nl.

Rond 13:00 was er voor de kinderen een speciaal poppentheater.
Eveneens waren er oude foto’s van de dorpen Deil en Enspijk te
bewonderen. Gelukkig waren er voldoende opa’s en oma’s om
hierover tekst en uitleg te geven.

Op zaterdag 27 mei brachten we tussen de regendruppels door een
muzikale noot op de jaarmarkt in Asperen. Daarnaast worden we ook
regelmatig gevraagd om verjaardagen, huwelijksjubilea of andere
gelegenheden op te luisteren.

Tegen de klok van half twee werd het nagerecht gereserveerd en ter
afsluiting van de brunch werd er nog een kop koffie of thee
gedronken. Als afscheid kregen alle moeders een prachtige rode roos
met een bedankkaartje.

Voor deze optredens moet er natuurlijk ook gerepeteerd worden. Dit
gebeurt maandelijks in de schuur van Teus en Gonnie Verweij. In de
winter repeteren we bij een warme houtkachel. Na afloop ronden we
het geheel af met een borrel en een hapje. Dit komt de binding van
onze blaaskapel zeer ten goede. Het doel is nog altijd met plezier
muziek maken en dat zie ik bij iedere Lingerakker terug.

Fanfarekorps “De Volharding” wil Restaurant “De Rotonde” en al
haar gasten bedanken voor de gezelligheid en hun fantastische
bijdrage van vier nieuwe uniformen. De fotoreportage van deze
Moederdagbrunch is te vinden op www.fanfaredevolharding.nl.
Zien we u volgend jaar ook?
Anco.van.Soelen@fanfaredevolharding.nl
PR/ FanfareSite

Heeft u een feest en wilt u daaraan een vrolijke noot toevoegen, bel
dan naar Henk van Bavelgem: 0345-582753.
Met Lingerakker groet,
Jakkenanna.van.Gameren@fanfaredevolharding.nl
secretaris

De optredens en activiteiten van Fanfarekorps “De Volharding” worden mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors:
Enspijk: Autobedrijf F.C. van Asch en Restaurant De Rotonde, Geldermalsen: SCD Informatica
Sponsors Deil: Adviesbureau Peramaker, Autobedrijf Van Zanten VOF, Boer Metaal- en Draadprodukten BV, Café Het Klaverblad, Carrosseriebedrijf
R.G. van Mourik, De Patatter, Deilse Wijnhuis B.V., Dick van Soelen - Metsel-, lijm-, tegel- en stukadoorswerken, Jachtwerf Van Rijnsoever BV,
Kapsalon De Kapperij, Kapsalon G. Vroon, Manege Harten Hoeve, Pantalone, Restaurant Gasterij de Os en het Paard, De Rozenkwekerij,
Schilders- en Behangbedrijf Ridderhof, Schildersbedrijf De Jongh, Spar De Haas, Ton van der Veen, Tuincentrum De Vlinder en Voorend Autoschade.
Enspijk: Aannemersbedrijf v/d Werken, Autobedrijf De Vos Enspijk BV,
BMS B.V. en Timmerbedrijf Martien van Ringelenstein.
Beesd: Autostoffeerderij Meerdink, Koster Groep, Wakkermans Audio en Video en Wakkermans Elektro BV. Buurmalsen: Autorijschool Carla van Gelderen.
Geldermalsen: Fa. J.H.C. Werner & Zn Tank & Apparatenbouw, Jager Sport- en Speelgoedhandel en Jan Hol. Kerkdriel: UniSono BV Blaasinstrumenten.
Leerdam: Enspijk Automatisering.

