
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF….. 

• Voorjaarsconcert 

• Wat doen we met uw donaties? 

• Blij met…. 

• Agenda 

 

St. Caecilia voorjaarsconcert  

Op zaterdag 4 april openen wij ons muzikale jaar met een 
voorjaarsconcert. Deze keer in De Schoof, aanvang 20.00 
uur. De entree is € 7,50 en kinderen tot 13 jaar gratis. Er 
is geen voorverkoop. In de pauze houden we een 
verloting met mooie prijzen. We hebben mooie muziek-
stukken uitgekozen met o.a. herkenbare Hollandse hits, 
een Beatles medley en nemen u mee op treinreis door het 
boeiende landschap van Oregon. Een klassieker voor elk 
fanfareorkest. FLOW speelt ook het gehele repertoire van 
het grote orkest mee.  Ook de slagwerkgroep heeft weer 
een paar originele acts voorbereid. Wij hopen u te zien! 

 

Wat doen we met uw donaties? 

Vorig jaar hebben we het jubileumconcert deels 
bekostigd met uw donaties. Door alle toeters en bellen, 
het professionele podium met mooie aankleding en 
lichteffecten en de gastoptredens kwamen we helaas niet 
uit met de entreegelden. Daarom waren wij heel blij met 
de bijdragen van onze vrienden. En dit jaar kunnen we 
met uw bijdragen eindelijk de lang gewenste derde pauk 
aanschaffen! In de maand mei wordt uw bijdrage weer 
geïncasseerd. Alvast onze hartelijk dank! Heeft u een 
adreswijziging of nieuw rekeningnummer, geef dit dan 
door aan: vriendenvan.caecilia-wervershoof@ziggo.nl 

 

 

Blij met Mitchel en Stef 

Pauken vallen onder gestemd slagwerk. Ze hebben een 
specifieke toonhoogte. Daarom heb je er ook 3 nodig. Je 
moet dus wel noten kunnen lezen om de pauken te 
bespelen. Het is een machtig mooi slaginstrument waar-
mee je aan muziekstukken heel veel expressie kunt ge-
ven. Eindelijk hebben we weer een paukenist in opleiding, 
in de persoon van onze jeugdslagwerker Mitchel Bakker. 
Mitchel is er op dinsdagavond tot 21.00 uur samen met 
Stef Lakeman. Stef neemt steeds vaker plaats achter het 
drumstel. Stef en Mitchel hebben les van Mark Meurs. 
John Meester leert hen tijdens de repetities de kneepjes 
van het vak. We zijn erg blij met deze mannen! 
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za 4 apr Voorjaarsconcert 
ma 27 apr Koningsdag 
ma 4 mei Dodenherdenking 
zo 17 mei Muzikale wandeling 
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https://www.tankenschenk.nl/deelnemers/peut-koper-wervershoof/
https://www.cultuurfonds.nl/
https://www.deen.nl/

