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Van de bestuurstafel
Bestuurslid
Afgelopen week heeft Marlies voor het laatst de bestuursvergadering bijgewoond. Zoals zij al had
aangegeven tijdens de ALV, zou zij haar taken uitvoeren tot aan de zomervakantie.
Het bestuur heeft namens Fidelis een bloemetje en een diner bon aangeboden.
Wij bedanken Marlies voor haar inzet de afgelopen jaren binnen het bestuur.
Hierdoor is er nu een plaats vrijgekomen in het bestuur.
Mocht je interesse hebben? Stuur een mailtje naar het secretariaat.

Musicalconcert
Vanaf maandag 20 augustus gaan wij veel tijd besteden aan de musicalnummers.
Hierbij willen wij dan ook vragen of jullie zo veel mogelijk aanwezig willen/kunnen zijn tijdens de
repetities. Dit is natuurlijk fijner repeteren, maar ook fijn voor het totaalplaatje.

De projectcommissie
De projectcommissie bestaande uit: Frank, Jeroen S., Celina, Martin en Claudia is aan het
opstarten voor wat betreft het musicalconcert.
Tegen die tijd zullen zij een mail sturen waarin 'handjes' gevraagd worden.
Maar mocht je graag al eerder je steentje willen bijdragen in de commissie?
Dan graag opgeven bij Claudia.

Afmelden
Het afmelden van leden wordt nog regelmatig vrij laat of soms helemaal niet gedaan.
Het afmelden graag bij Esther(via de mail voor 16.00u. of via de app voor 19.30u.).

Lottowinnaars
Datum
naam

Getal

7-4
5-5
26-5
2-6
9-6
16-6
23-6

21
14
45
31
30
24
35

Joris
Marieke
Niemand
Angelique Bouw
Niemand
Niemand
Niemand

Het bestuur wenst iedereen een
fijne zonnige vakantie en we zien
iedereen graag terug op 20
augustus!

ACTIVITEITEN
zaterdagavond 15 september: KAM
zaterdagavond 3 november:
Musical-concert
zaterdagavond 22 december: Kerstconcert
Het concert in de Grote Kerk is komen te
vervallen
Een geweldige leerzame avond tijdens de
euphonium masterclass bij muziekhandel van
Gorp in Roosendaal door Glenn van Looy
(helemaal rechts op de foto) een van ’s werelds
beste euphoniumspelers.
Kitty, Maarten en Conny waren ook van de partij,
Cees was helaas ziek

WIJ FELICITEREN
Ed
Marie-Louise
Johan de K.
Joris
Martien
Björn

10 juli
14 augustus
15 augustus
21 augustus
23 augustus
27 augustus

Wist u dat
*Er op maandagavond soms wel 8 leden
uit de kast komen
*Cees niet met de trein mag gaan, want
volgens Kitty spoort hij niet
*De euphoniumspelers op 22 juni een
workshop bij van Gorp hebben gevolgd
*We blij zijn dat Colinda Vissers onze sax
sectie komt versterken
*Wilco en Femke samen meedoen aan de
Taptoe Delft met het speciale item 100
trompettisten.
*Het fijn is als iedereen zich op tijd afmeld
voor de repetitie bij Esther

De nieuwe voorzitter stelt zich voor
Henk de Wert, sinds kort voorzitter van Fanfare Fidelis woont sinds 2007 in Breda in de Wilgenboek
in Haagse Beemden
Henk is geboren en getogen in Best, heeft enkele jaren in Eindhoven gewoond en vanaf 1979 tot
2007 in Son en Breugel. Hij is getrouwd met Corrie en heeft 2 dochters een 5 kleinkinderen.
Affectie met muziek was er al jong met pianolessen en zijn vader was ook een goede piano- en
orgelspeler. Regelmatig bezoekt Henk concerten en opera’s samen met Corrie. Ook heeft hij
vaker gespeeld in gelegenheid orkestjes bij zijn werkgever, meestal met een geleend instrument:
de grote trom!
Tijdens de HBS was hij lid van een jongerenkoor en later ook voorzitter daarvan. Helaas kwam
daar een eind aan vanwege militaire dienst als officier in Seedorf, Duitsland en zijn studie
Elektrotechniek aan de TUE.
In Son en Breugel heeft Henk vele maatschappelijke functies gehad waaronder voorzitter van een
schoolbestuur, voorzitter en gemeenteraadslid van de lokale CDA-afdeling en vele jaren
bestuurslid van Carnavalsvereniging De Krutjesrapers.
In Breda is Henk burgerraadslid geweest voor CDA, is vrijwilliger bij dansgroep De Stilte en sinds
2015 voorzitter van CC Giegeldonk.
Met ingang van 1 juli is Henk ook fractiemedewerker van de Bredase fractie van 50 Plus
Corrie steunt Henk volop en wijst hem regelmatig op nieuwe uitdagingen zoals vacatures bij
Haagse Beemden Nieuws waar hij sinds kort secretaris van het bestuur is.
Zo ook op de vacature voor het voorzitterschap van onze fanfare waar
hij met veel enthousiasme en energie, zoals hij zegt, wilt beginnen.
Met een aantal leden van de fanfare heeft hij al kennis gemaakt tijdens de
repetities in de afgelopen weken.
Hij verheugt zich erop dit nader te vervolgen na de vakantie!
Samen de toekomst in en samen mooie muziek maken is het motto!
Hartelijke groeten, uw voorzitter Henk de Wert

