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Instrument in
onderhoud
Van de voorzitter...

Op 11 september zal Carlo van
Bijsterveld op de repetitie langskomen om de instrumenten na
te kijken en te beoordelen ter onderhoud. Hij zal er rond 19:00 uur
zijn. Hij zal de instrumenten die in
de kast staan beoordelen, en daarna de instrumenten die de muzikanten in bruikleen hebben zodat
één voor één alle instumenten gecontroleerd zijn. Het is de bedoeling dat hij dit op een rustig plekje
kan doen en dat niet iedereen bij
zijn tafel komt staan!
Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Vanaf de campingtafel komen deze woorden van
mijn draadloze bluetooth toetsenbordje tevoorschijn op mijn tablet. Op het moment dat u dit
leest is de vakantie (bijna, nog een paar dagen
op de camping en dan nog even een weekendje
duitsland) voorbij, hebben we als bestuur reeds
de eerste vergadering na de zomerstop achter
de rug en zijn we begonnen aan de 2e helft van het
muzikale jaar 2017!
En wat voor 2e helft, eerst de KAM en daarna
werken aan “Feel The Music 2018”.
Ook heb ik een middels een tussenstand te horen gekregen betreffende de enquete welke al in
ruime getale was ingevuld, dit zal zeer zeker een
agendapunt op de 1e bestuursvergadering zijn
geweest welke ik al eerder noemde, echter op dit
moment heb ik nog geen enkel inzicht in hetgeen
uit de enquete naar voren is gekomen. Daar komen we als bestuur nog op terug!
Ik hoop dat eenieder weer goed is uitgerust en
we er samen weer met de volle 100% muzikaal
tegen aan kunnen. Tijdens de zomerstop hebben
een viertal muzikanten van onze mooie muziekvereniging samen met een 5e muzikant, gewoon
door gerepeteerd voor de KAM in september, die
zullen qua embrechoure in ieder geval al warm

Oplossing zoek de
verschillen

zijn! Verder zullen meerdere van onze muzikanten
te bewonderen zijn bij meerdere voorstellingen/
orkesten op 23 en 24 september bij de KAM,
langs deze weg wil ik hen en ons allemaal veel succes hierbij wensen.
Claudia, Martin en ondergetekende hebben met
medewerking van Cees en Conny, tijdens de zomerstop, ook nog een stukje geschiedenis van
“R.K. Fanfare Fidelis” uit een opslagplaats mogen redden, verwijderen en veilig opbergen bij
o.a. Cees en Conny. Mooie oude vaandels, vlaggen en andere prachtstukken uit het verleden,
waaronder Eb Bassen (2) en een Eb Hoorn en
een hele stapel trommels. Indien iemand interesse heeft om een instrument/slagwerk over te
nemen dan bestaat die mogelijkheid zeer zeker.
We zullen deze laten beoordelen en taxeren door
een instrumentkenner. Bij interesse dan graag
melden bij iemand van het bestuur en dan komen
we er samen vast wel uit. Ik zal trachten in een
volgende nieuwsbrief foto’s van de geschiedenisstukken te plaatsen opdat u in ieder geval kunt
mee genieten van deze pracht en praal.
Ik zie jullie graag allemaal gezond en wel en uitgerust weer terug op de repetities, of was de eerste repetitie al geweest.............
Met muzikale en uitgeruste groet,
Peter Dudok
Voorzitter
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De oplossing van de zoek de
verschillen uit de nieuwsbrief van
juni zijn:
1. muziekboekje in de hand
2. ‘T van ‘T ZOOIKE is weg
3. flesje bier in kontzak
4. kleur schoen
5. deel planten uit bak gesnoeid
6. Reggie blaast zeepbellen

september 2017

Agenda

Jarigen

23-9 - K.A.M. (Chassé theater,
foyer, 21:40 uur)
29-10 - Poolse Herdenking

15-9 - Martin Jongeneelen
24-9 - Sabine van Meer
25-9 - Jeroen Schoonebeek

DEADLINE

Van harte
gefeliciteerd!

De sluitingsdatum om stukjes in te
leveren voor de nieuwsbrief van oktober
is 20 september.

nieuwsbrief
Even kennis maken met: Martin Jongeneelen

Wat voor soort muziek vind je leuk
om te spelen?
Ik houd van afwisselende muzieksoorten en stijlen. FTM vind ik
leuk maar als dat weer klaar is vind
ik het ook leuk om weer wat mooie
muziekstukken te maken
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Frankrijk
2. De man
die in een hotel zat ging een week later dan de persoon die naar Spanje is geweest.
3. HetOostenrijk
appartement in Oostenrijk werd in week 30 bezocht.
4. In week 31 werd er gekampeerd, maar niet door Ed.
5. Herman
ging niet in de laatste week op vakantie.
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Martin gaf aan dat hij niet per
sé met een foto in de nieuwsbrief
wilde staan (hij zei: “ ik sta er toch
nooit charmant op”). De redactie
heeft met zijn uitspraak rekening
gehouden.

Vakantie bij Fidelis. Kun jij erachter komen welk lid in welke
week op vakantie ging, en het land plus de accomatie waar
hij of zij verbleef?
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Logikwis
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Een logikwis is een puzzel die
op te lossen is aan de hand
van aanwijzingen.
Deze dienen in een schema
verwerkt te worden.

Wat is je mooiste herinnering bij de
muziekvereniging?
Zoals ik al eerder aangaf vind ik
verschillende muziekstijlen leuk
maar de allereerste FTM gaf toch
wel het meeste een kick.

Spanje

Hoe lang ben je al lid?
Al 11 jaar (sinds 2006)

Hoe ben je bij de vereniging gekomen? Via Cees de Hoon. Die was
toen repetitor bij blaaskapel Toeternietoe, waar ik sousafoon bij
blaas of ik het ook niet leuk vond
om bij Fidelis te komen kijken en
spelen.

Oostenrijk

Welk instrument bespeel je?
Besbas en sousafoon bij blaaskapel
de Fiepers en Toeternietoe
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camping

Ed
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Lottowinnaars

week datum
26
1-7-2017
27
8-7-2017
28
15-7-2017
29
22-7-2017
30
29-7-2017
31
5-8-2017
32
12-8-2017
33
19-8-2017

naam
niemand
niemand
niemand
Rosalie Wilke
Jack van Belois
Rosalie Wilke
Ton Vissers
Jeroen Luijcks

getal
45
17
14
22
28
22
7
34

Muzikale humor

Wat is een overeenkomst tussen een
stier en een symfonieorkest?
Ze reageren beide op iets zwaaiends!
Hoe kun je een trombone laten
klinken als een hoorn?
Stop je hand in de beker en speel een
hoop foute noten!
Wat is het verschil tussen een saxofoon
en een kettingzaag? Het handvat!

