
 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF 

Muziekvereniging Drumfanfare Delden 
 

 

Hallo allemaal, 
 

Hierbij de nieuwsbrief van 2017. Dit jaar bestond 

Muziekvereniging Drumfanfare Delden 60 jaar. In deze 

nieuwsbrief blikken we daarom ook terug op een 

ontzettend geslaagd jubileumjaar. Alle leden van 

Muziekvereniging Drumfanfare Delden en alle mensen die 

hebben geholpen bij dit jubileumjaar, in het bijzonder de 

jubileumcommissie, ontzettend bedankt!  

 

Natuurlijk wensen wij jullie alvast Fijne Feestdagen en zien 

we iedereen in 2018 terug! 

 
TWICKELCONCERT 

In samenwerking met Muziekvereniging Crescendo Buurse 

werd er op 2e Pinksterdag (5 juni 2017) een 

Jubileumconcert bij Rentmeesterij van Kasteel Twickel 

gehouden. Dit was het hoogtepunt van ons jubileumjaar. 

Het weer was prima, veel publiek en de beide orkesten en 

de slagwerkgroep van de Drumfanfare speelden mooie 

stukken.  

 
RFGGJ 

Het jubileumjaar werd afgetrapt door een optreden van de 

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers in Sporthal de 

Reiger. Alle leerlingen van de Deldense basisscholen 

kwamen kijken naar een superleuk en interactief optreden 

van de RFGGJ. Na die tijd was er de mogelijkheid om 

instrumenten van de Drumfanfare Delden uit te proberen. 

 
 

SCHUTTERSFEESTEN 
Na een welverdiende zomervakantie stond het eerste 

optreden voor het korps alweer gepland. Ieder jaar 

begeleiden wij de Schutters op de vrijdagavond van Hotel-

Restaurant de Sevenster naar de feesttent op de hoek 

Langestraat/Europalaan. Na het optreden was het tijd om 

zelf de feesttent in te gaan en de avond gezellig af te 

sluiten.  

JEUGDMUZIEKWEEKEND HEINO 

Ook dit jaar vond weer het OBM-Jeugdmuziekweekend 

plaats in Heino, van 13 t/m 15 oktober. Voor dit weekend 

wordt de jeugd van muziekverenigingen uit heel Overijssel 

uitgenodigd om samen een weekend muziek te maken. Op 

vrijdag en zaterdag wordt er gerepeteerd en op zondag 

wordt er een concert gegeven voor ouders, familie, vrienden 

en andere belangstellenden. Op de zaterdagavond wordt er 

door de Jeugdbesturen van Crescendo Buurse en 

Drumfanfare Delden een gezellige activiteit georganiseerd. 

Dit jaar was er een spelletjesronde in het thema ‘Expeditie 

Robinson’. Onder andere moest er een Mega Jenga-toren 

worden gemaakt, werd er gepuzzeld, knopen uit elkaar 

gehaald en tot slot een super gaaf ‘Levend Bingo’ spel. 

Kortom, het muziekweekend was weer een gezellig en 

muzikaal weekend.  
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RECEPTIE & JUBILEUMCONCERT 
Uiteraard kon een spetterend Jubileumconcert, met daarbij 

een gezellige repetitie en borrel, dit jaar niet ontbreken. Een 

van de vele hoogtepunten van deze avond was de serenade 

door het gelegenheidskorps van de Rolstoel4Daagse. Op 

initiatief van Muziekvereniging Crescendo Buurse werden 

verschillende muzikanten uit de regio bij elkaar gebracht op 

een serenade te geven. Super leuk! Het Jubileumconcert 

werd afgetrapt door het leerlingenorkest, hierna was de 

slagwerkgroep aan de beurt en het harmonieorkest sloot 

het concert geweldig af. Als verrassing kwam dweilorkest 

KWW ook nog na het concert een optreden geven! Na het 

concert werd er nog lang geborreld, bijgepraat en gefeest! 

NIEUWE WEBSITE & LOGO 
Tijdens de receptie werd ook de nieuwe website en het 

nieuwe logo van Muziekvereniging Drumfanfare Delden 

gepresenteerd. De website www.drumfanfaredelden.nl is 

weer helemaal van deze tijd en up-to-date! De laatste 

nieuwsberichten, foto’s en alle praktische informatie kan op 

de website worden gevonden. Natuurlijk is 

Muziekvereniging Drumfanfare Delden ook te vinden op 

Facebook!  

2018 

Het nieuwe jaar komt eraan en ook in 2018 heeft 

Muziekvereniging Drumfanfare Delden vele optredens en 

andere activiteiten gepland. We beginnen in januari met de 

voorspeelochtend en de Feestavond, voor beide ontvangen 

jullie nog een mail met informatie. De carnavalsoptochten, 

Koningsdag en dit jaar ook de Dodenherdenking in Delden 

staan op het programma. In het Najaar van 2018 gaan we 

weer met z’n alleen naar Heino en wordt het Najaarsconcert 

weer gegeven. Al met al wordt 2018 ook weer een gezellig 

en muzikaal jaar!  

AGENDA 

 Zondag 21 januari: Voorspeelochtend 

 Maandag 22 januari: Jaarvergadering (bij fam. Nijhof) 

 Zaterdag 27 januari: Feestavond 

Geef je op voor 20 januari 2018 via 

jeugdbestuurmdd@outlook.com 

 Zaterdag 3 februari: Kindercarnaval Delden (Korps) 

 Zaterdag 10 februari: Carnaval Denekamp (Korps) 

 Maandag 12 februari: Rosenmontag Ochtrup (Korps) 

 Vrijdag 27 april: Koningsdag (Korps, leerlingenorkest, 

slagwerkgroep) 

 Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking (Korps) 
 

CONTACT 

Voorzitter: Paul Kenkhuis  

(paul.kenkhuis@hotmail.com / 06 – 46 56 27 17) 

Penningmeester: Jacintha de Witte 

Secretariaat: Paulien Slotman  

Leerlingen coördinatie: Anneke Vennik 

Jeugdbestuur: Femke Nijhof 

http://www.drumfanfaredelden.nl/
https://www.facebook.com/muziekverenigingdelden/?fref=ts
mailto:paul.kenkhuis@hotmail.com

