
[ 07 juli 2002 ] 
 
 
Wilhelminaparkconcert 
 
Donderdag 11 juli zal muziekvereniging “Eendracht” wederom proberen een concert te geven in het 
Wilhelminapark te Eerbeek. Twee weken geleden werd op zondagochtend ook al een poging gewaagd. Het 
concert kon toen door de regen niet doorgaan. Donderdag aanstaande zal ’s avonds om 20:00 uur het orkest o.l.v. 
Hans Slijkhuis plaatsnemen op het pleintje aan de Maria Stuartlaan. De Eerbeekse musici zullen laten horen dat de 
bezetting van een fanfareorkest zich uitstekend leent voor het ten gehore brengen van popnummers zoals ”The 
Bohemian Rhapsody” van Queen en “Silence and I” van the Alan Parsons Project. Bigbandnummers, enkele 
klassieke werken maar ook een afsluitende concertmars zullen op het programma niet ontbreken. Bij regen gaat 
het concert niet door. 
 
Voorafgaand aan het Wilhelminaparkconcert geeft de jeugd van “Eendracht” een mini-concert in repetitielokaal 
“De Schuure”. Onder leiding van dirigent Jan Linssen laten de jonge muzikanten aan hun ouders, broers, zussen, 
opa’s en oma’s horen welk muzikaal niveau ze het afgelopen jaar hebben bereikt. Na dit laatste concert door de 
“Eendracht”-jeugd wordt op zaterdag hun seizoen afgesloten met een Barbecue in de tuin van de familie van de 
Sprenge. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de jongelui elkaar ook zonder instrument nog eens beter 
leren kennen. 
 
=================================================================== 
 
Concert & afsluiting seizoen Jeugd “Eendracht” 
 
Donderdag 11 juli geeft de jeugd van “Eendracht” een mini-concert in repetitielokaal “De Schuure”. Onder leiding 
van dirigent Jan Linssen laten de jonge muzikanten aan hun ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s horen welk 
muzikaal niveau ze het afgelopen jaar hebben bereikt. Na dit laatste concert door de “Eendracht”-jeugd wordt op 
zaterdag hun seizoen afgesloten met een Barbecue in de tuin van de familie van de Sprenge. Een jaarlijks 
terugkerend evenement waarbij de jongelui elkaar ook zonder instrument nog eens beter leren kennen. 
 
Het fanfareorkest van “Eendracht” zal op donderdag 11 juli wederom proberen een concert te geven in het 
Wilhelminapark te Eerbeek. Twee weken geleden werd op zondagochtend ook al een poging gewaagd. Het 
concert kon toen door de regen niet doorgaan. Donderdag aanstaande zal ’s avonds om 20:00 uur het orkest o.l.v. 
Hans Slijkhuis plaatsnemen op het pleintje aan de Maria Stuartlaan. De Eerbeekse musici zullen laten horen dat de 
bezetting van een fanfareorkest zich uitstekend leent voor het ten gehore brengen van bigband-nummers zoals 
“The Singel Session” en “Big Spender”. Popnummers, enkele klassieke werken maar ook een afsluitende 
concertmars zullen op het programma niet ontbreken. Bij regen gaat het concert helaas weer niet door. 
 
=================================================================== 
 
BBQ voor “Eendracht Jeugd” 
 
De jeugd van muziekvereniging “Eendracht” zal a.s. zaterdag haar seizoen afsluiten met een Barbecue op het 
landgoed van de familie van de Sprenge in Eerbeek. Het is een jaarlijkse traditie geworden dat de jeugdcommissie 
van de vereniging een evenement organiseert om de afsluiting van een muzikaal seizoen te markeren. Op deze 
manier leren de jonge orkestleden elkaar ook eens op een andere manier kennen. De jeugd van “Eendracht” 
vormt een leuke, hechte groep en die band wordt door dit soort bijeenkomsten nog eens verder verstevigt. 
 
Voorafgaande aan deze jaarafsluiting zullen op donderdag 11 juli de jeugdleden o.l.v. dirigent Jan Linssen een 
mini-concert geven in repetitielokaal “De Schuure”. Aan ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s wordt getoond 
welk muzikaal niveau er het afgelopen jaar is bereikt. 
 
Het fanfareorkest van “Eendracht” zal op donderdag 11 juli wederom proberen een concert te geven in het 
Wilhelminapark te Eerbeek. Twee weken geleden werd op zondagochtend ook al een poging gewaagd. Het 
concert kon toen door de regen niet doorgaan. Donderdag aanstaande zal ’s avonds om 20:00 uur het orkest o.l.v. 
Hans Slijkhuis plaatsnemen op het pleintje aan de Maria Stuartlaan. De Eerbeekse musici zullen laten horen dat de 
bezetting van een fanfareorkest zich uitstekend leent voor het ten gehore brengen van bigband-nummers zoals 
“The Singel Session” en “Big Spender”. Popnummers, enkele klassieke werken maar ook een afsluitende 
concertmars zullen op het programma niet ontbreken. Bij regen gaat het concert helaas weer niet door. 
 
 


