
 

 

Nieuwsbrief nr. 2  2017 

 

Beste donateurs en leden,  

U heeft nu de tweede nieuwebrief van dit jaar in 
handen. De afgelopen periode was een drukke periode. 
We gaan daarom nu eerst genieten van een 
welverdiende vakantie en hopen u na de vakantie op 
één van onze concerten te mogen begroeten. Fijne 
zomervakantie! 
 

Van de voorzitter: 

 

Beste donateur, 

Het was weer een actief seizoen voor Linfano. In deze 
nieuwsbrief kunt u over verschillende van onze 
activiteiten lezen. Voor mij persoonlijk ook een 
mijlpaal bij Linfano. Tijdens het voorjaarsconcert 
kreeg ik namelijk van onze burgemeester een speldje 
vanwege mijn jubileum van 12,5 jaar lid van Linfano. 
Mijn medebestuursleden hadden het goed geheim 
gehouden!  Naast hoogtepunten was er helaas ook 
een dieptepunt: In april werden we opgeschrikt door 
de ziekenhuisopname van Rumy, een van onze 
bestuursleden en op 11 mei ontvingen wij het trieste 
nieuws dat hij was overleden.  Verderop leest u een 
kort in memoriam. Vanaf deze plaats wil ik u een 
goede vakantie toewensen en ik hoop dat u volgend 
seizoen weer getuige mag zijn van de vele muzikale 
activiteiten van onze mooie vereniging. 
 
Coen van der Stelt 

 

 

Agenda optredens en acties: 

Kleuters wegbrengen boerderijfeest Prins 

Clausschool   6 juli 

Burendag   23 september 

Samenwerkingsconcert met fanfare St. Barbara uit 

Brunssum   1 oktober 

Muziekfestival Tavenu Schoonhoven (melody 

percussion band)   3 november 

Najaarsconcert   4 november 

Jeugdfestival Vleuten 19 november 

(leerlingenorkest) 

 

Voorjaarsconcert  

Op zaterdag 11 maart gaf Linfano een voorjaarsconcert 
met een veelzijdig programma. De fanfare speelde veel 
filmmuziek zoals van Indiana Jones en de Clogdance uit 
Brassed Off. Een heel ander stuk filmmuziek was 
Oblivion van Piazzolla. Daniëlle Beer heeft deze 
prachtige solo gespeeld op sopraansaxofoon. 
Daarnaast speelde de fanfare enkele werken van de 
Belgische componist Bert Appertmont, waaronder 
Gulliver’s Travels. Het leerlingenorkest speelde ook 
een aantal stukken filmmuziek waaronder de muziek 
van Aladdin en Happy (uit Despicable me).  

 
De melody-percussionband onder leiding van Chiel 
Zomer speelde onder andere hits van Michael Jackson 
en de bekende zomerhit van 2016, Sofia van Alvaro 
Soler. Hierbij speelden de slagwerkleerlingen Marieke 
en Lisanne ook weer mee. 
De muziek van deze avond werd ondersteund door 
prachtige (film)beelden op het grote scherm. 
 

 

 
 



Bij de verloting in de pauze zijn waren leuke prijzen te 
winnen. Veel van de prijzen werden beschikbaar 
gesteld door de middenstand uit het dorp: 
 
- Boon’s Markt 
- JAA Wonen en meer 
- Happy Food,  
- Slagerij Ferry Lempers 
- Bakkerij Verwey 
- Rijwielhandel W. Baars 
 
Bedankt, hier zijn wij heel erg blij mee!  
 

 

 

Ook hadden we een jubilaris, nog wel onze eigen 
voorzitter!   Coen van der Stelt was 12,5 jaar lid van 
Linfano en kreeg het insigne opgespeld door 
burgemeester Van Hartskamp - de Jong. 
 

,  
Foto: Petra van den Heuvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantenactie 

In april zijn de leden van Linfano weer het dorp 
rondgegaan met de plantenactie. Ook dit jaar hadden 
we weer een prachtig en afwisselend aanbod van 
verschillende plantjes.  
 

 

 

 

Koningsnach concert  

Ook dit jaar hielpen de weergoden helaas niet mee en 
werd het Koningnach concert noodgedwongen binnen 
gehouden in Dorpshuis De Vaart. De kwaliteit van de 
muziek was er niet minder om, het werd een prachtige 
muzikale avond met medewerking van Harmonie de 
Vriendschap, Opgetrommeld en Woerden 7. 
 

 
Woerden 7 

 

 

 

 

 



  Koningsdag    

 

Na de traditionele rondgang in het dorp heeft Linfano 
de bewoners van de Lindewaard en de nieuwe 
Lindescote nog een privé optreden gegeven. 
 

Overlijdensbericht Rumy van den Heuvel 

Op 11 mei jl. ontvingen wij het trieste nieuws dat ons 
bestuurslid Rumy van den Heuvel na een kort ziekbed 
is overleden. Rumy speelde sinds 2010 tenorsaxofoon 
bij Linfano. Hij had een brede interesse en bekleedde 
diverse bestuursfunctie waaronder bij Linfano. We 
herdenken hem als zeer betrokken lid met een groot 
gevoel voor humor. We wensen zijn vrouw Petra en 
de familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 

 

 

 

Anjeractie 

Omdat de Anjeractie dit jaar samenviel met de 
Avondvierdaagse is besloten dit jaar niet langs te 
deuren te gaan om te collecteren, maar om mee te 
doen met de online actie. Mensen konden doneren aan 
het Anjerfonds, waarbij de helft van de donatie naar 
onze clubkas ging en de andere helft naar cultuur en 
natuur hier in de directe omgeving. We zullen tijdig 
doorgeven via de nieuwsbrief, de site en Facebook 

wanneer dit weer mogelijk is. Ook langs deze weg 
bedanken wij de gulle gevers voor hun donatie! 
 

 

 

Jeugduitje Nieuwer ter Aa 

Op 28 mei heeft de jeugd van Linfano (inclusief de AMV 
leden) een gezellig uitje gehad naar Hoeve Landzicht in 
Nieuwer ter Aa. Het was prachtig zonnig weer, de 
kinderen waren goed ingesmeerd en hebben 
midgetgolf gespeeld. Er zaten wel een paar talentjes 
tussen! De middag werd afgesloten met pannenkoeken 
en een ijsje. 
 

 

 

Kaastaptoe Woerden  

Na enkele jaren van afwezigheid was er op 2 juni weer 
een Taptoe op het Kerkplein in Woerden, 
georganiseerd door Harmonie de Vriendschap. Linfano 
heeft hier ook haar medewerking aan verleend. Tijdens 
het wisselen van de orkesten op het plein werd er op 
de toren een stukje gespeeld door enkele leden van 
Linfano, samen met enkele leden van de Jager fanfare 
Nieuw Leven uit Kamerik. 
 

 
Foto van René Sondervan 

 



 
Avondvierdaagsen  
Linschoten, Oudewater, Utrecht en Montfoort 
 
Zo ziet Linfano er uit na 4 avondvierdaagsen, lamme 
voeten !!!! 
 

 
Foto van Ramon van Rijn 

 

  Voorspeelmiddag en afsluiting AMV  

Zaterdagmiddag 10 juni was het weer tijd voor de 
jaarlijkse voorspeelmiddag van de leerlingen van 
Linfano uit Linschoten. Het was een prachtige kans om 
aan een leuk publiek te laten horen wat zij geleerd 
hebben op muziekles. 't Trefpunt zat afgeladen vol 
met ouders, opa's en oma's en andere 
belangstellenden. 
Ondanks dat dit natuurlijk best spannend is, heeft 
iedereen een geweldig optreden gegeven waar ze 
zeker trots op mogen zijn. Het was een zeer 
gevarieerd programma. Naast de wat meer ervaren 
muzikanten die mooie stukken hebben laten horen, 
waren er ook kinderen die nog maar een half jaar les 
hebben. Fantastisch wat ze al kunnen spelen! En het 
leerlingenorkest kreeg de zaal helemaal happy door 
het nummer 'Happy' van Pharell Williams. 
De AMV-groep o.l.v. Chiel Zomer liet tijdens de 
einduitvoering wat ze allemaal in tien weken geleerd 
hebben: noten lezen, trommelen, klokkenspel en zelfs 
een liedje op bugel of trompet. 
Al met al was het een geweldige middag waarbij 
duidelijk te zien was dat de jeugd van Linfano veel 
moois te bieden heeft! 
 

 
De AMV-groep met Chiel 

 

Pleinfestijn Zegveld  

Op zaterdag 24 juni heeft Linfano een buitenconcert 
gegeven bij het Pleinfestijn van KNA Zegveld. Kunst Na 
Arbeid uit Zegveld vierde dit jaar haar 55-jarig bestaan 
en hield een pleinconcert waarbij Linfano ook 
uitgenodigd was. De organisatie was prima voor 
elkaar en er heerste een gezellige sfeer op het plein!  
 

 

 

Flessenactie en barbecue voor de leden 

Op 1 juli hebben we statiegeldflessen opgehaald bij de 
inwoners van Linschoten. In ‘t Trefpunt werd alles 
verzameld en uitgezocht. 
 

 

 
Als afsluiting van het seizoen werd er door de leden- 
voor de leden een barbecue georganiseerd. Familie 
Vergeer stelde hun tuin beschikbaar, van deze 
gastvrijheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Het eten 
smaakte weer heerlijk en het was een zeer gezellige 
avond! 
 

 

 



Project muziek Prins Clausschool 

 

De Prins Clausschool is vanaf dit schooljaar een 

samenwerking aangegaan met Linfano. 

De leerlingen van groep 5, 6 en 7 kregen les van 

Vincent Verhage. 

Dit gaat zelfs al zo goed dat er inmiddels een 

schoolorkest is! Dit orkest staat onder leiding van 

onze koperdocente Isabelle Roelofs. Op 6 juli bij het 

Boerderijfeest van de oudste kleuters van de Prins 

Clausschool zal het schoolorkest voor het eerst 

optreden. 

Door de samenwerking met de Prins Clausschool 

verwacht Linfano een goede instroom van jonge 

mensen bij de muziekvereniging. 

 

 

 

Groepslessen koper of slagwerk 

Na de zomervakantie gaan we weer starten met 
groepslessen koper (bugel en trompet) en slagwerk. 
Een cursus voor kinderen die nog niet gelijk willen 
kiezen, maar wel een voorkeur hebben voor een 
instrument. Vanaf 7 jaar kan iedereen groepsles 
volgen, wel moet je om een koperinstrument te 
kunnen bespelen al je voortanden hebben gewisseld. 
De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. De docent stelt de groepen samen. 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met leeftijd en 
niveau. Wil uw kind graag deelnemen aan de 
groepslessen? De kosten zijn € 90,- voor 10 lessen. 
Aanmelden kan via info@linfano.nl. Vermeld hierbij of 
uw kind slagwerk of een blaasinstrument wil gaan 
spelen. 

 

 

Een muziekinstrument leren spelen doe je bij 

Linfano. 

Volwassen leerlingen zijn ook welkom! 
We geven lessen aan iedereen die een instrument 
onder de knie wil krijgen, ongeacht je leeftijd of niveau: 
ben je een beginner of juist al gevorderd, we hebben 
altijd een passende muziekles voor je. 
Interesse? Neem contact op via info@linfano.nl 
 
 

Wijnverkoop op Burendag 

Het najaarsconcert zal dit jaar in Franse sferen zijn. We 
mogen nog niet te veel verklappen, maar bereid u voor 
op een heerlijke avond vol Franse muziek en chansons. 
Er komt die avond zelfs een speciale gast optreden! 
Aan zo’n avond zitten natuurlijk kosten verbonden en 
om de kosten te drukken, zijn we een wijnactie aan het 
opzetten. Er komt, via een wijnhandel hier in de buurt, 
een witte en een rode wijn met een eigen Linfano-
etiket. We gaan de flessen wijn verkopen, onder 
andere tijdens de Burendag, zodat u alvast (of weer?) 
in Franse sferen komt en wij de financiële middelen 
hebben om op 4 november een “formidable” concert 
voor u neer te zetten! 
 

 

 

 Spek je clubkas actie Rabobank 

Rabobank Utrechtse Waarden gaat in de herfst, 

evenals vorig jaar, van start met de zogenaamde 

Clubkas Campagne. Zij gaat dan haar leden 

aanschrijven om één of twee stemmen uit te brengen 

op hun favoriete vereniging. 

Via de uitgebrachte stemmen wordt per vereniging 

een sponsorbedrag berekend. Hoe meer stemmen op 

een vereniging, hoe hoger het sponsorbedrag. Linfano 

doet hier ook weer aan mee. 

mailto:info@linfano.nl
mailto:info@linfano.nl


Het is daarom in het belang van Linfano dat er zoveel 

mogelijk stemmen op onze vereniging worden 

uitgebracht.  

U kunt alléén op ons stemmen als u bankiert bij 

Rabobank Utrechtse Waarden én lid bent van de 

Rabobank. Bent u nog geen lid van de Rabobank? 

Vraag het gratis lidmaatschap dan nu aan via deze 

link: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-

waarden/lidmaatschap/ 

 Maak daar gebruik van als u Linfano een warm hart 

toedraagt. 

Natuurlijk mag u ook aan familie, vrienden, buren en 

bekenden vragen hun stem op Linfano uit te brengen. 

Alle beetjes helpen.  

 

 

 

 

 

Om kosten en het milieu te sparen streven wij er 

naar deze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te 

verspreiden.  

 

 

Wilt u de volgende nieuwsbrief en andere berichten 

van Linfano graag digitaal ontvangen?  

Geef dan uw e-mailadres door aan 

secretaris@linfano.nl    

Zo blijft u altijd op de hoogte van onze activiteiten! 

 

 

 

 

Website www.linfano.nl 

Actuele informatie treft u aan op de website 
www.linfano.nl. Daar zijn ook gegevens over de 
vereniging te vinden en de actuele agenda. Ook via 
Facebook zijn we te volgen (een Facebookaccount is 
niet vereist)  
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de herfst van 
2017.  Vragen, reacties en bijdragen zijn van harte 
welkom via info@linfano.nl 
 
 
 

STICHTING VRIENDEN VAN 
LINFANO 

                                                                                         

 
 Reik ons de hand; word vriend van Linfano 
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