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Witte rook, een nieuwe dirigent!
Afgelopen zomer ontving De Volharding
het teleurstellende bericht dat de
dirigent, Pierre van Broekhoven, helaas
moest stoppen met zijn werkzaamheden
als dirigent.
Hoogste tijd voor het bestuur van De
Volharding om op zoek te gaan naar een
nieuwe dirigent! Na een aantal sollicitatie
rondes volgden er een aantal
proefrepetities welke werden
meegenomen in de beslissing. Na goed
overwegen heeft het bestuur uiteindelijk
een beslissing genomen. En was er ‘witte
rook’ bij Fanfare De Volharding.
De persoon die zich nu ook dirigent van
De Volharding mag noemen is Pieter
Vandermeiren.
Pieter begon zijn muzikale carrière op
negenjarige leeftijd in de muziekschool
van Sint-Niklaas. De eerste vier jaar
studeerde hij trompet maar ruilde deze
later in voor de trombone. Op het

conservatorium behaalde Pieter een
master uitvoerend musicus als trombonist.
Bij Dirk Brossé volgde hij ook zijn eerste
lessen directie. Later studeerde Pieter
verder aan het conservatorium van
Tilburg en behaalde hij een master HAFAdirectie in de klas van Jan Cober. Pieter
speelde reeds bij tal van professionele
orkesten in binnen- en buitenland. In
België onder meer bij het Nationaal
Orkest, Brussels Philharmonic, de Vlaamse
Opera en het Symfonieorkest van
Vlaanderen.
In 2017 richtte hij NoteSupply op, een
bedrijf dat muziekprojecten op maat
verzorgt voor elke gelegenheid. In
hetzelfde jaar startte hij met een aantal
vrienden het ensemble “Crossbones
Trombone Collective” met als
voornaamste doel de trombone
promoten.
We gaan vol vertrouwen samen een
mooie muzikale toekomst tegemoet.

30 maart uitwisselingsconcert met Oranje uit Wouw
Het is ondertussen al weer 5 jaar geleden dat De Volharding op bezoek ging bij Oranje. Tijd om
Oranje uit te nodigen dus! Het concert zal plaatsvinden op 30 maart in MFC de Biezen in Putte.
Het is voor De Volharding het eerste concert met de nieuwe dirigent, Pieter Vandermeiren.
Waarbij de orkesten tijdens de pauze van plek zullen wisselen zal het u opvallen dat de persoon
met de baton niet zal veranderen. Het is namelijk zo dat de nieuwe dirigent van De Volharding
Putte ook de dirigent van Oranje Wouw is, een dubbelconcert voor de dirigent dus.
Het beloofd een zeer gevarieerde avond te worden met aan de ene kant een Fanfare, De
Volharding en aan de andere kant een Harmonie, Oranje.
Dus noteer het in uw agenda, 20:00uur

Putte. (gratis entree)

concert De Volharding in MFC de Biezen in

Jongste dweilband van de gemeente!
Iedereen, jong en oud, gaat bij een muziekvereniging om uiteindelijk muziek te kunnen maken.
Het leukste is natuurlijk als je samen muziek kunt maken. Zoals elk jaar organiseerde De Volharding
voor haar opleidingen een jeugdactiviteiten dag waarbij er verschillende leuke activiteiten
worden gedaan. Omdat de jeugdactiviteiten dag dit jaar dicht bij de carnaval was, kwam het
idee naar boven om tijdens deze dag een jeugd dweilband op te richten. Zo gezegd, zo
gedaan. Tijdens deze dag hebben ze in een paar uur tijd een klinkende dweilband opgericht én
hun eigen uniforme carnavalskleding gemaakt! Vervolgens hebben ze hun muzikale klanken
mogen laten horen tijdens het carnavals bal in de Beukenhof en tijdens de intocht in de kerk op
carnavalszaterdag. Zo proberen we als muziekvereniging plezier en ervaring te combineren.
Wat ons betreft een geslaagde actie!

De dag van de vlaaienslag!
Zorg dat u zaterdag 6 april thuis bent want komen onze leden langs de deuren voor de verkoop
van de overheerlijke taarten. Het kopen van een vlaai is niet alleen voor uw eigen genot, nee het
is ook een enorme steun voor onze vereniging. In het bijzonder onze muziekopleidingen elke de
fundering vormt van ons mooie orkest. De vlaaien kunt u op zaterdag 6 april bestellen bij een van
de leden die langs uw deur komt, de vlaaien zullen zaterdag 20 april (de dag voor Pasen) bij u
worden afgeleverd. Dus kunt u wel een vlaai gebruiken tijdens de Paas ochtend, of wilt u vooral
onze Putse Muziekvereniging steunen? Bestel dan vooral een vlaai en wij zullen deze persoonlijk bij
u komen afleveren!

Website
Sinds enige tijd beschikt De Volharding over een vernieuwde website. Hier kunt u zich onder
andere aanmelden om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen, informatie over het orkest, foto’s
van concerten en nog veel meer. Deze website wordt volledig up-to-date gehouden. Kijk
daarom voor alles over onze muziekvereniging op:

Agenda muzikale activiteiten!
Zaterdag 30 maart: Uitwisselingsconcert
-

Aanvang: 20:00 uur, MFC de Biezen

-

Nader te bepalen

27 april: Koningsdagconcert

4 mei: Nationale Dodenherdenking

- Aanvang 19:00, Kerk NL Putte
25 mei: Festival de Verbroedering Zandvliet
- Spelen om: 16:00, Zandvliet

www.volhardingputte.nl

Privacy

Sinds 25 mei 2018 voldoet ook onze
vereniging aan de AVG-privacy-eisen zoals
die vanaf die datum volgens de AVG
gelden. Op onze website staat ons privacystatement en kunt u lezen wat er met uw
gegevens als lid, leerling, donateur, digitale
nieuwsbrief-ontvanger en sponsor wordt
gedaan.

22 juni: Muziekmiddag dorpsplatform
-

Aanvang 13:00, Jordaensplein

29 juni: Voorspeelavond
23 november: JAARCONCERT!

Deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden via onze website of door een
mail te sturen naar: holdmuze69@gmail.com

‘Muziek is voor ieder toegankelijk. Als er drempels zijn nemen we die weg’

