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Benefietconcert Fanfarekorps der Genie 

Op zaterdag 28 april 2012 wordt in De Voorste Venne in Drunen een benefietconcert gegeven door 
het Fanfarekorps der Genie. Het concert is een initiatief van het Alpe d’HuZes team ‘Abeltjes’ in 
samenwerking met Stichting Schakelring en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie. Het doel is 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. 

“Opgeven is geen optie” 

De oprichting van Alpe d’HuZes team Abeltjes en het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen voor 
KWF kankerbestrijding begint in december 2010, als bij de in Drunen woonachtige medewerker van de 
Koninklijke Luchtmacht Peter Abeling kanker wordt geconstateerd. Dochter Lianne komt met het initiatief om mee 
te doen aan de Alpe d’HuZes om op deze manier de machteloosheid die ervaren wordt om te zetten in een 
sportieve prestatie en zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Dan gaat het balletje rollen 
en al snel is team Abeltjes, bestaande uit familie, vrienden en collega’s een feit. Onder het motto ‘opgeven is 
geen optie’ zullen deze kanjers deelnemen aan de Alpe d’HuZes 2012. 

 

Samen één doel 

Alpe d'HuZes is een Nederlands wielerevenement waarbij de Franse Alpencol Alpe d'Huez een aantal malen 
achter elkaar beklommen wordt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het evenement draait 
volledig op vrijwilligers en alle kosten worden door de deelnemers zelf gedragen. Nadat de knoop werd 
doorgehakt  en team Abeltjes als deelnemer aan Alpe d’HuZes was ingeschreven, groeide het inzamelen van geld 
uit tot een dagtaak. Peter werkt op het Opleidings- en Trainingscentrum Genie in Vught en vanuit zijn werkkring 
kwam het aanbod van het Fanfarekorps der Genie om een benefietconcert te geven. Stichting Schakelring, de 
werkgever van Peters vrouw Jolanda, bood ook spontaan aan mee te willen werken bij het organiseren. Zo 
ontstond een unieke samenwerking en dit maakt het concert extra bijzonder. Het feit dat het concert in ‘De 
Voorste Venne’ in Drunen, en dus in de woonplaats van Peter en Jolanda wordt gehouden, zet dit nog extra 
kracht bij. De Abeltjes hebben zichzelf als doel gesteld om uiteindelijk €30.000 bij elkaar te fietsen. Met dit 
concert hoopt de organisatie hier een flinke bijdrage aan te kunnen leveren. 

Het Fanfarekorps der Genie 

Het Fanfarekorps der Genie, kortweg FKG, is een onderdeel van het Regiment Genietroepen. Het bestaat uit oud-
(dienstplichtige) militairen van de genie en het werd in 1997 opgericht. Het FKG vertegenwoordigt sindsdien het 
Regiment in binnen- en buitenland met het geven van concerten en muziekshows. Naast militaire marsmuziek 
brengt het FKG ook andere muziekstijlen ten gehore,  zoals musical- en filmmuziek. Ook trakteert het 
fanfareorkest de luisteraar op popmuziek van o.a. Toto en Gloria Estefan. Een concert van het FKG is dan ook 
veel meer dan alleen militaire marsmuziek; het is een muzikale reis door de tijd, steevast afgesloten met de 
tradities van het Regiment Genietroepen. Een concert van het FKG staat garant voor een gezellige en zeer 
onderhoudende muzikale avond! 

Kaartverkoop 

Een bezoek aan De Voorste Venne op 28 april betekent genieten van een fantastisch concert en levert daarnaast 
een geweldige steun op voor het onderzoek naar kanker. En dat is nog steeds hard nodig! Kaarten kosten slechts 
€12,50 en zijn verkrijgbaar bij de Joint CBRN School, Lunettenkazerne gebouw C kamer 12 en bij het Joint Kennis 
Centrum CBRN, van Brederodekazerne gebouw Z, kamer 010. Natuurlijk zijn alle donaties van harte welkom. Dit 
kan via de website van Alpe d’HuZes/team Abeltjes. 

 

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/abeltjes/

