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Jubileumconcert 18 november
Het zal u niet ontgaan zijn, onze putse fanfare bestaat 80 jaar. “Reden voor een feestje”
heet dat dan. 18 november vindt in de sporthal van MFC de Biezen een grandioos
jubileumconcert plaats met verrassende presentaties, solide solisten, boeiende muziek en
een mooie aankleding. Ter ondersteuning van de fraaie muziek worden “antieke”
beelden getoond die de historie van onze vereniging tot uitdrukking brengen.
Muziek uit de gehele levensloop van de
Volharding maar ook en vooral met het
oog gericht op de toekomst.
De kaarten voor het concert dat begint
om 20:00 uur kosten € 7,50 per stuk,
donateurs betalen € 5,-.
Kaarten voor dit evenement kunt u
bestellen via: holdmuze69@gmail.com of
tot de leden van de fanfare.

Klapstoelconcerten
Het waren nog drukke tijden, zo kort voor de
vakantie. Vrijdag 30 juni was het aanpoten
geblazen. 2 klapstoel-concerten op 1 avond
maar liefst! De 1e van de avond vond plaats
op het pleintje aan de Prinses Irenelaan.
Tientallen geïnteresseerden uit de omgeving
brachten hun eigen “klapstoel” mee om op
een comfortabele wijze te kunnen genieten
van een vrolijk en licht muziekrepertoire. Na
dit 50 minuten durende concert was het
verkassen geblazen voor de muzikanten en
het instrumentarium. Op naar de
Julianastraat! Grenzend aan het terras van
café de Roskam werd een 2e uitvoering van
het repertoire gegeven. Er waren
toehoorders die bij beide optredens
aanwezig waren om een oordeel te kunnen
vellen over “welke van de 2 het beste was”.

Afronding “Meer muziek in de
klas”. Zondagmiddag, 2 juli: Muzikanten
weer aan de lessenaar.
In de 10 weken ervoor hebben medewerkers
van het gespecialiseerde bureau Muzisens
samen met muzikanten van de Volharding
demonstraties en muzieklessen verzorgd bij
groep 5&6 op basisschool “Op Dreef”. Tijdens
dit project werd de kinderen tevens een
liedje geleerd.
Als afsluiting van het project werden de
leerlingen uitgenodigd om een klein concert
van de fanfare bij te wonen. Onder
begeleiding van juf Esther van Muzisens werd
gezamenlijk ook het ingestudeerde lied
“Allemaal Blaasmuziek” uitgevoerd. Na

afloop was er voor de kinderen gelegenheid
om een muziekinstrument uit te proberen.
Voor een aantal kinderen reden om zich op
te geven voor het volgen van muzieklessen
bij fanfare “De Volharding”.

Nieuwe Website
Sinds enige tijd beschikt de Volharding weer
over vernieuwde website die volledig up-todate is en zal worden gehouden. Het juiste
web-adres luidt: www.volhardingputte.nl

Donatie!
Graag willen wij Jack van Denderen
bedanken voor zijn donatie van 2 blokfluiten
en een trommel. Wij zullen deze in zetten voor
onder andere de opleidingen! Jack
nogmaals bedankt!

Muziekmiddag Dorpsplatform
2 september, de vakantie was amper achter
de rug, presenteerden 3 fanfares zich op het
Jordaensplein. Georganiseerd door het
Dorpsplatform Putte vond de jaarlijkse
Muziekmiddag plaats, dit jaar met de
medewerking van onze eigen fanfare “De
Volharding”, fanfare “De Verbroedering” uit
Belgisch Putte en fanfare “De Verbroedering
van Zandvliet” uit……. jawel, Zandvliet.

goede. Het was een aangename middag.
Mooi weer, een prettige locatie en bovenal,
mooie muziek. Een bijzondere muzikale rol
was weggelegd voor de zusjes, Patty en
Mandy van der Poel. Dat Putte over enorme
talenten beschikt bewezen zij maar weer
eens. Met Mandy als begeleiding op de
gitaar zong Patty voorafgaand en tussen de
optredens van de fanfares een afwisselend
repertoire. Trefzeker, loepzuiver en met volle
overtuiging! Ook Ron van Hoof, de “masterof-ceremony” liet zijn gouden stem over het
Jordaensplein schallen en bracht een kleine
selectie van zijn hits.
Onder het genot van een hapje en een
drankje kon het publiek genieten van een
bijzonder gevarieerd programma, een
gezellig samenzijn en kon daarbij tevens de
vakantiefoto’s uitwisselen en vakantie
ervaringen uitwisselen.
Om half 6 sloten onze muzikale vrienden uit
Zandvliet de muziekmiddag 2017 af.
Dit vraagt om een herhaling, en dat zal ook
vast gebeuren!!

Het Dorpsplatform had geïnvesteerd in een
overdekt podium en dat kwam de optredens
en de muzikale kwaliteit nog meer ten
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