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Uitwisselingsconcert 24 maart
Zaterdag 24 maart presenteert De Volharding, o.l.v. Pierre van Broekhoven, u op een
uitwisselingsconcert met Muziekvereniging Drechtstad uit Dordrecht, o.l.v. Xandra Zijlstra.
Beide orkesten zullen een gevarieerd en muzikaal programma ten gehore brengen. Op
de lessenaar van De Volharding staan weer een aantal nieuwe nummers, waaronder The
Girls of Jobim en Songs Of The Wizz. Het concert zal plaatsvinden in MFC de Biezen
(Schoolstraat 42, Putte). Deuren van de zaal openen om 19:45 en om 20:00 zal de muziek
starten. Wij zien u graag zaterdag 24 maart bij ons concert!

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Koningsdag concert

Rabobank Zuidwest-Brabant doet graag iets
extra’s voor verenigingen en stichtingen.
Daarom organiseert zij ook in 2018 weer de
Rabobank Clubkas Campagne. Van 4 t/m 16
april 2018 kunnen leden van de Rabobank
hun stemmen uitbrengen op de verenigingen
en stichtingen in hun regio die zij een warm
hart toedragen. De leden van de bank
bepalen dus hoe het beschikbare bedrag
van €150.000,- onder de deelnemende
verenigingen en stichtingen wordt verdeeld.

Vrijdag 27 april is onze Koning weer jarig. Dit
betekent dat het weer Koningsdag is! Ook
tijdens koningsdag zal De Volharding een
concert verzorgen. Voordat echter het
“grote” orkest begint zal ook het
opleidingsorkest van De Volharding een
aantal nummers ten gehore brengen.
Het concert plaatsvinden op de sportvelden
van voetbalvereniging Grenswachters. Bij
slecht weer zal worden uitgeweken naar MFC
De Biezen. Het concert zelf zal in beide
gevallen beginnen om 13:30 uur.

Hoe werkt het? Ieder lid krijgt vijf stemmen,
die ze mogen verdelen over de
deelnemende verenigingen en stichtingen. Er
mogen maximaal 2 stemmen worden
uitgebracht op 1 deelnemer. Hoe meer
stemmen, hoe hoger de bijdrage!
De stemperiode loopt dit jaar van woensdag
4 april t/m maandag 16 april 2018.
Iedere stem is geld waard! Breng uw stem uit
of word alvast lid van de Rabobank voor de
Clubkas campagne 2019!
Dit jaar werkt De Volharding samen met
Zorgcoöperatie Zorg om Zorg. Daarmee
hopen we elkaars krachten te bundelen om
op deze manier zo veel mogelijk stemmen te
verzamelen. Wijs kennissen, vrienden, familie
en leden van verenigingen of stichtingen
erop dat ze hun stem op Fanfare De
Volharding of Zorg om Zorg uitbrengen.

Agenda muzikale activiteiten!
Zaterdag 24 maart: Uitwisselingsconcert met
Drechtstad Muziekvereniging, Dordrecht
Aanvang 20:00 uur in de Biezen
Vrijdag 27 april: Concert Koningsdag
Aanvang 13.30 uur, de Buizerd of de Biezen
Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking
Zaterdag 26 mei:
Zomerfeesten De Verbroedering, Zandvliet
Zaterdag 23 juni: Voorspeel avond
Aanvang 19.30 uur, rep. lokaal de Volharding
Zondag 1 juli: Muziekmiddag i.s.m.
Dorpsplatform op het Kruidvatplein

Verslag jubileumconcert
18 november 2017, de dag waarop het 80-jarig jubileumconcert van onze putse fanfare De
Volharding werd gehouden. De sportzaal van De Biezen was erg goed gevuld, echter door de
verrassend hoge deurverkoop heeft dit uiteindelijk geleid tot een aantal staanplaatsen. Het was
zoals BN de Stem schreef “een schitterend volhardend jubileumconcert in Putte”.
Het orkest opende de avond door staand voor het publiek het indrukwekkende “Fanfare for
Helena” voor te dragen. Gevolgd door de nostalgische Grenadiersmars, en een medley van
Glenn Miller. Om het gevoel van de verschillende decennia zo goed mogelijk bij het publiek over
te brengen, werden er bij elk nummer beelden getoond die aansloten bij die tijd. Zo reisde De
Volharding samen met het publiek steeds verder door te tijd richting het heden.
Eenmaal aangekomen bij het heden brak de pauze aan. Tijdens de pauze kon het publiek in de
Heidezaal van De Biezen, oude en niet zo oude foto’s en uniformen bekijken.
In de 2e helft van het
programma werd het
publiek getrakteerd op een
bijzonder afwisselend en
soms ietwat ongebruikelijke
intermezzo’s. St.Nicolaas
kwam langs, zoals dat hoort
in deze tijd van het jaar,
Maar ook de solisten van
ons orkest konden hun
kwaliteiten weer volop
tentoonspreiden. “Thrift
Shop” van rapper Macklemore, wie kent het niet, vormde met drie solisten een bijzondere eend in
de bijt. Uit handen van wethouder Groffen mocht voorzitter Max Roozeboom van de Volharding
bij gelegenheid van het jubileum een waardecheque van € 500,- in ontvangst nemen.
Na afloop van het concert was er nog uitgebreid de gelegenheid voor de muzikanten en
bezoekers om van gedachten te wisselen over het concert maar vooral om oude verhalen op te
dissen. Iedereen die erbij was, nogmaals enorm bedankt!

Nieuwe Website
Sinds enige tijd beschikt de Volharding over een vernieuwde website die volledig up-to-date is en
zal worden gehouden. www.volhardingputte.nl

Digitale Nieuwsbrief!
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, stuur dan even een e-mailtje naar:
holdmuze69@gmail.com

Wilt u de Volharding niet alleen moreel maar ook financieel ondersteunen? U bent altijd welkom
om donateur van de vereniging te worden! Mede dankzij uw steun kunnen wij in Putte maar ook
zeker daarbuiten mensen blijven voorzien van muzikale optredens. Daarnaast helpt uw financiële
steun ons om de kosten van onze muzieklessen laag te houden. Dit in combinatie met een
overeenkomst met de gemeente Woensdrecht zorgt ervoor dat de financiële
drempel zo laag mogelijk wordt gemaakt, zodat kinderen en volwassenen kunnen
genieten van het maken van muziek! Ons
bankrekeningnummer: NL52 RABO 0140 5920 83

