
 

Nieuwsbrief nr. 3  2017 

Beste donateurs en leden,  

Na de zomervakantie is Linfano weer voortvarend aan 

de slag gegaan. Er zitten alweer verschillende 

succesvolle  optredens op waarover u verderop meer 

kunt lezen. We zijn inmiddels druk met het oefenen van 

de Sinterklaas- en Kerstmuziek. Kortom, er zit nog 

genoeg in het vat en we hopen u ook op een van deze 

(straat-) optredens te mogen verwelkomen! 

Van de voorzitter: 

 

Beste donateur, 

Ik mag u deze keer als trotse voorzitter begroeten. Ik 
ben trots op de Melody Percussion Band van Linfano 
die op 3 november op het festival in Schoonhoven het 
mooie “rapportcijfer” 8,8 heeft behaald. Trots op alle 
muzikanten van Linfano die van het najaarsconcert 
een fantastische muzikale “Franse” avond hebben 
gemaakt. Tenslotte trots op het jeugdorkest dat 
zaterdag 18 november meedeed aan het jeugdfestival 
“Utrecht blaast” in Vleuten en van alle orkesten daar 
als tweede eindigde met het “rapportcijfer” 7,7. Ik 
wens u veel leesplezier en hopelijk snel tot ziens bij 
een volgend muzikaal hoogtepunt. 
 
Coen van der Stelt 

 

Agenda optredens en acties: 

25-11 Intocht Sinterklaas 
 
08-12  Kerstboom concert met Libel 

23-12  Linschotenloop 

25-12 Begeleiden Kerstdienst in het 
Kruispunt (ensemble) 

13-01  Nieuwjaarsconcert   

 

Overlijden Marja van den Helder- de Gier 

Helaas bereikte ons vlak voor de zomervakantie het 

trieste nieuws dat ons (oud) lid Marja van den Helder 

is overleden. Marja speelde hoorn bij Linfano. Ze 

moest in november 2016 stoppen met Linfano omdat 

ze getroffen werd door de ziekte ALS. Helaas ging haar 

gezondheid hierdoor zo snel achteruit dat ze op 10 juli 

al overleed. Linfano wenst haar familie veel sterkte 

toe met dit grote verlies. 

 

 Burendag   

 
 

Op 23 september 2017 was het Burendag, het jaarlijks 
terugkerend feest dat je samen viert met je buren en 
de buurt. In Linschoten doen we dit zelfs met het hele 
dorp, dit jaar in Franse sferen. Dit laatste om het 
thema aan te laten sluiten op ons najaarsconcert Vive 
la France!  
 
Wat was het een leuke Burendag! Prachtig weer en 
veel publiek op het plein. Mooie optredens van de 
fanfare en het leerlingenorkest én van de meiden op 
saxofoon onder leiding van Casper Dik. Er zijn heel wat 
pannenkoeken, friet en drankjes over de toonbank 
gegaan. Gelukkig hadden we veel hulp van leden en 
vrijwilligers, dank hiervoor! De Linvino actie liep ook 
geweldig, de wijn was na de Burendag bijna 
uitverkocht! Fijn dat door deze acties een groot deel 
van de vele onkosten die Linfano maakt, gedekt 
kunnen worden. 
 

 



   Rabo Clubkas Campagne 

Ook dit jaar is er weer volop gestemd op Linfano 

tijdens de Clubkascampagne van Rabobank Utrechtse 

Waarden. De leden van de Rabobank mogen tijdens 

de Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete 

vereniging. Via de uitgebrachte stemmen wordt per 

vereniging een sponsorbedrag berekend. Hoe meer 

stemmen op een vereniging, hoe hoger het 

sponsorbedrag.  

Er hebben maar liefst 102 mensen op ons gestemd en 

dit was goed voor een bedrag van € 445,74.  

Met dit bedrag kunnen we de deelname van het 

leerlingenorkest aan het Jeugdfestival Utrecht Blaast! 

bekostigen en daarnaast kunnen we weer nieuwe 

bladmuziek aanschaffen. Bedankt voor uw stem! 

 

 

 

 

 
Melody Percussion Band wint 1e prijs op festival in 

Schoonhoven. 

De Melody Percussion Band onder leiding van Chiel 

Zomer heeft op vrijdag 3 november tijdens het 

Muziekfestival van T.A.V.E.N.U. in het Bastion in 

Schoonhoven een mooie eerste prijs behaald. Op het 

werk Spirit, Stallion of the Cimarron, een prachtig stuk 

filmmuziek uit de gelijknamige tekenfilm werd 84,25 

punten behaald. Op het andere werk genaamd 

Arensgenhout haalden ze maar liefst 89,25 punten. 

Linfano is erg trots op dit geweldige resultaat! 

 

 

Najaarsconcert Vive la France 

 

Op zaterdag 4 november was het eindelijk zo ver. Na 

maanden van voorbereidingen was, was daar het 

najaarsconcert in Dorpshuis De Vaart.  

Het najaarsconcert heeft elk jaar een ander thema, dit 

jaar was het Vive la France! De grote zaal van 

Dorpshuis De Vaart zat afgeladen vol met enthousiast 

publiek. 

Het zag er sfeervol uit met tafeltjes met geblokte 

kleedjes, op de tafeltjes heerlijke Franse kaasjes en 

stokbrood en langs de wanden schildersezels met 

mooie schilderijen van Franse taferelen. De 

muzikanten hadden ook hun kleding aangepast, zo 

werd er niet in het uniform gemusiceerd, maar in 

spijkerbroek, Bretonse visserstrui en alpinopet. Alle 

muziek die werd gespeeld had te maken met het 

Franse thema, zo speelde het leerlingenorkest onder 

andere muziek van de film Amélie en zong Daniëlle 

Beer met hen het lied Parijs van Kenny B.  



 

Daniëlle zingt met het leerlingenorkest 

 

De fanfare speelde bekend Franse meezingers zoals 

Une Belle Histoire, les Misérables en le gendarme de 

Saint-Tropez. De Melody Percussion Band speelde de 

stukken die ze vrijdagavond ook op het festival in 

Schoonhoven hadden gespeeld waaronder het werk 

Spirit, Stallion of the Cimarron . 

        

Chansonnier Edouard zong bekende chansons van 

Edith Piaf en Jacques Brel, maar ook een aantal 

zelfgeschreven werken. De fanfare begeleidde 

Edouard bij een aantal chansons en zo werd de avond 

dan ook afgesloten met het geweldige uithaal van het 

lied van Ramses Shaffy en Liesbeth List "Vivre/Laat 

me". 

Het was een fantastische avond waar bezoekers en 

muzikanten met genoegen aan mogen terugdenken! 

 

Chansonnier Edouard 

 

Leerlingenorkest festival Utrecht Blaast! 

Op 18 november hebben zij deelgenomen aan het 

Jeugdfestival Utrecht Blaast! georganiseerd door 

Harmonie Orkest Vleuten. Dit werd gehouden in de 

Cultuurcampus Vleuterweide in Vleuten. 

Het leerlingenorkest repeteert elke week van 18:30-

19:15 uur. Om goed voorbereid op het festival te zijn 

is er aanvullend nog een repetitiedag geweest. Er is 

hard gewerkt, maar wat ook heel belangrijk is, het 

was erg gezellig. Een aantal ouders zorgden in de 

pauzes voor een hapje en een drankje en er was een 

heerlijke lunch met broodjes knakworst en lekkere 

soep.  

 

Tijdens dit festival konden de kinderen verschillende 

workshops volgen, ze luisterden naar de andere 

jeugdorkesten en beoordeelden deze met de app 

Kahoot! Verplicht werk voor elk orkest was het stuk 

Aurora Borealis (Noorderlicht) van Ivo Kouwenhoven. 

Dit verplichte werk werd beoordeeld op muzikaliteit 

én creativiteit en dat is de jeugd van Linfano zeer goed 

gelukt!  Dit resulteerde in een prachtige tweede plaats 

met 77,8 punten. Twee blazers uit het orkest, Joppe 

en Thomas, hebben een stopmotion- filmpje gemaakt 

wat te zien was tijdens de uitvoering. Het publiek en 

de jury reageerde zeer enthousiast op het gevarieerde 

en creatieve optreden van het leerlingenorkest.  

 

Foto: Barbara van Rijn 

 

 



Kerstboom dorpsplein 

De dorpskerstboom is een initiatief van stichting 

Linschotens Belang (LiBel). Op vrijdag 8 december 

worden de lichtjes in de dorpskerstboom op het plein 

bij het Dorpshuis weer feestelijk ontstoken. Ook 

Linfano is weer van de partij en zal het feest muzikaal 

ondersteunen. U komt toch ook? 

 

 

 

 

Vanaf nu is het voor iedereen die Linfano een warm 

hart toedraagt mogelijk om Linfano GRATIS te 

sponsoren. 

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst 

naar https://www.sponsorkliks.com/  

Vul bij “Wie wilt u sponsoren”  voor Linfano. 

Op de website staat een banner van SponsorKliks. 

Door op deze banner te klikken verschijnt een 

overzicht van tientallen (web)winkels, waaronder 

Bol.com, Coolblue, Albert Heijn, Intertoys, Hema, 

Zooplus, AliExpress, Vliegtickets.nl en Zalando. Elke 

aankoop bij een van deze bedrijven levert Linfano een 

commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het 

kost u dus niets extra. U kunt ook de Sponsorkliks app 

op uw telefoon downloaden. Vanuit de App kunt u 

direct winkelen of de prijs van een product vergelijken 

zodat u niet teveel betaalt. 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt 

laten bezorgen. Via Linfano kunt u terecht bij 4.500 

restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld 

oplevert. 

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog 

lekker ook! 

Alvast bedankt namens Linfano. 

U bent donateur, maar wat ziet u hiervan terug? 

Wij zijn erg blij met onze donateurs. Om u op de 

hoogte houden van onze activiteiten krijgt u een paar 

keer per jaar een nieuwsbrief. Maar wat wordt er met 

het geld gedaan dat we van u mogen ontvangen? 

Dit wordt gebruikt voor onderhoud en aanschaf van 

instrumenten. Dit jaar is, naast het gebruikelijke 

onderhoud van de instrumenten, een tenorsaxofoon 

helemaal gereviseerd, waardoor dit instrument niet 

vervangen hoeft te worden, maar er juist weer vele 

jaren tegen aan kan! 

 

Daarnaast is er een marching marimba aangeschaft. 

Deze wordt tijdens straatoptredens gebruikt, dus let 

maar eens goed op bij de intocht van Sinterklaas of bij 

de Linschotenloop of u dit prachtige instrument ziet 

en hoort! 

 

Een muziekinstrument leren spelen doe je bij 

Linfano. 

Volwassen leerlingen zijn ook welkom! 
Iedereen die een instrument onder de knie wil krijgen, 
ongeacht je leeftijd of niveau, krijgt les van een 
professionele muziekdocent. Ben je een beginner of 
juist al gevorderd, we hebben altijd een passende les 
voor je. 
 
Nieuw: proeflidmaatschap voor 3 maanden. 
Wil je kijken of muziek maken sowieso iets voor je is? 
Gewoon eens een instrument uitproberen? Ervaren 
hoe gezellig het is bij Linfano? Probeer dan het 
proeflidmaatschap: Je wordt lid van Linfano voor een 
periode van 3 maanden. Gedurende 12 weken krijg je 
een instrument én les voor € 275,-.  
Dit proeflidmaatschap stopt automatisch 3 maanden 
na ingangsdatum. 
Interesse? Neem contact op via info@linfano.nl 

https://www.sponsorkliks.com/
mailto:info@linfano.nl


AMV start januari 2018 

 

In januari 2018 zal er weer een cursus AMV starten 

voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool. 

Nadere informatie wordt later bekend gemaakt. Houd 

onze site en Facebook goed in de gaten als u uw kind 

op wilt geven. 

 

 

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    

Denkt u er ook aan áls u gaat verhuizen, uw nieuwe 

adres aan ons door te geven? 

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 en Twitter zijn we te volgen. 
 

              
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 
2018.  Vragen, reacties en bijdragen zijn van harte 
welkom via info@linfano.nl 
 
 
 

STICHTING VRIENDEN VAN 
LINFANO 

                                                                                         

 
 Reik ons de hand; word vriend van Linfano 

 

Voor een jaarlijkse bijdrage  
(minimum € 12,50 maar het mag natuurlijk ook meer 
zijn) wordt u middels een regelmatige donateursbrief 

op de hoogte gehouden van de activiteiten van 
Linfano. 

 
Donaties kunt u overmaken naar de penningmeester 

op rekeningnummer  
NL 45 RABO 0 336 3006 70 t.n.v. Linfano o.v.v. 

donatie. 

http://www.linfano.nl/
mailto:info@linfano.nl

