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Bijzonder
buitenconcert en
afscheidsreceptie
Op 9 juli, tijdens een warme
en zomerse zondagmiddag
vindt het buitenconcert van
het harmonieorkest en het
opleidingsorkest plaats. Dit jaar
heeft het buitenconcert nog een
speciaal tintje, omdat dit het
allerlaatste optreden is met Geert
Mooren als dirigent.
Als eerste mag de muziekgroep
Ranonkel optreden onder leiding
van dirigent Paul van de Veerdonk.
Ze beginnen met 2 stukken waarbij
ze kunnen laten horen wat ze
de laatste tijd allemaal hebben
geleerd. Een mooi moment voor
de kinderen van de muziekgroep
om voor zo’n grote groep mensen
op te kunnen treden en een mooie
start van het concert. De kinderen
maken nog een trotse buiging voor
het publiek en daarna gaat het
opleidingsorkest samen met het
Tijgerorkest verder.
Ze laten een leuk en afwisselend
programma horen met o.a.
‘Fireworks’ van Katy Perry, ‘Eye of
the Tiger’ en ‘The Lion King’.
Na een korte pauze gaat het
harmonieorkest verder met het
concert. Omdat dit het laatste
concert is met Geert als dirigent
is er vanuit het orkest een
verrassing bedacht. Er is een nieuw
programma samengesteld met

muziekstukken uit de oude doos
die een speciale betekenis hebben,
Geert weet hier echter niets vanaf.
We beginnen het concert met 2
stukken uit het oorspronkelijke
programma, ‘Paco Campillo’
en ‘Harry Potter’. Maar bij het
derde stuk wordt er, tot de grote
verbazing van Geert, niet ingezet
als hij wil beginnen. President
Leon van de Moosdijk neemt dan
het woord en legt uit dat we een
verrassing voor hem hebben. Eerst
krijgt Geert van Karin Lemmen nog
een mooi fotoboek overhandigd
met foto’s van 20 jaar harmonie
en een cd met stukken die door de
harmonie zijn gespeeld. Daarna
mag hij het eerste stuk uit het
speciale programma gaan dirigeren,
‘Ataneo Musical’. Een Spaans stuk
dat we tijdens het concours in 1999
hebben gespeeld. Hierna spelen
we ‘Persischer March’, het eerste
stuk dat het orkest heeft gespeeld
toen Geert de nieuwe dirigent werd.
Vervolgens wordt het derde deel
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uit ‘Postfata Viresco’ gespeeld,
een muziekstuk dat speciaal voor
het orkest is geschreven. We
sluiten af met ‘Himno Regional
Valenciano’ een stuk dat we tijdens
de concertreis in Valencia hebben
gespeeld. Geert is aangenaam
verrast door dit nieuwe programma
en het buitenconcert is een groot
succes.
Na het concert is er nog een
receptie voor Geert waarbij
iedereen afscheid kan nemen
en hem kan bedanken voor de
mooie jaren samen. Vanuit het
harmonieorkest hebben alle
vrouwen een bloem met een
kaartje en alle mannen een zak met
nootjes of een flesje drank voor
Geert gekocht. Deze bieden ze hem
tijdens de receptie aan.
Het is een emotionele, mooie
en gezellige dag en een goede
afsluiting van een mooi muzikaal
jaar en 20 geweldige jaren met
Geert als dirigent.

akkoord@somerenslust.nl
www.somerenslust.nl
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Muziekvereniging
Somerens Lust kiest
nieuwe President
tijdens de Algemene
Ledenvergadering
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering op woensdag
12 april heeft Muziekvereniging
Somerens Lust Leon van de
Moosdijk gekozen tot nieuwe
President gekozen.
Bij Centraal loopt de zaal goed
vol. Fijn om te zien dat er
zoveel betrokken leden zijn bij
Muziekvereniging Somerens
Lust. Vice-President Malou leidt
de vergadering, blikt met foto’s
van al die activiteiten terug op
een geweldig 2016 en neemt de
aanwezigen mee in alle activiteiten
die we in 2017 alweer achter de rug
hebben maar ook wat we allemaal
nog voor moois op de planning
hebben staan voor 2017. Via de
website worden al deze activiteiten
gepubliceerd. Secretaris Niels heeft
weer een mooi jaarverslag 2016
opgeleverd waarin alle activiteiten
nog eens de revue passeren.
Penningmeester Paul geeft op
vakkundige wijze het financiële
plaatje van de vereniging weer
over 2016 en de begroting voor
2017. Marij Haerkens, tussentijds
afgetreden als president wordt
met een woordje en bloemen in
het zonnetje gezet als dank voor
haar enthousiasme en inzet tijdens
haar presidentschap. En dan is het
tijd voor de presidentsverkiezing.
Kandidaat Leon van de Moosdijk
spreekt de aanwezigen toe waarom
hij graag deze rol op zich wil gaan
nemen. Leon is al jarenlang lid
van de Muziekvereniging, speelt
klarinet in het Harmonieorkest en
saxofoon in de Jazz Academy. Hij is
de kartrekker voor opleidingen en
jeugd (waarvoor nu een vacature
gaat ontstaan). De leden brengen
hun stem uit en dan is het een feit,

Leon van de Moosdijk is de nieuwe
president van Muziekvereniging
Somerens Lust. Na een korte
uiteenzetting van de acties naar
aanleiding van het beleidsplan
en de rondvraag is het tijd voor
felicitaties, bedankjes en gezellig
buurten en borrelen aan de bar bij
Hotel Centraal.

Onze President vanaf
zijn vakantieadres…
Vanaf mijn vakantieadres schrijf
ik nog even een woordje voor het
akkoord…we zitten heerlijk in het
zonnetje op een camping aan de
Italiaanse kust met uitzicht op de
middellandse zee.
De afgelopen maanden zijn we
als vereniging ontzettend actief
geweest. Op 13 juli hebben we op
een mooie manier onze jubilarissen
in het zonnetje gezet. Leden die
25, 40 of zelfs 60 jaar lid zijn van
Somerens Lust en/of de bond zijn
mensen waar we als vereniging op
kunnen bouwen. Actief als muzikant
of achter de schermen, ze dragen
allemaal op hun eigen manier een
steentje bij aan deze mooie club.
Daarnaast hebben we afscheid
genomen van onze dirigent Geert
Mooren. Hij heeft in de afgelopen
20 jaar het harmonieorkest
gebracht naar waar we nu staan.
In deze periode hebben we vele
mooie moment gehad, die we nooit
zullen vergeten. Het afscheid van
een dirigent, betekent ook het
welkom van een andere dirigent…
Jacco Nefs. Eerst een profielschets,
dan de kandidaten en het voeren
van een aantal gesprekken.
Unaniem kunnen we zeggen; we
zijn eruit, hij moet het worden!
Iemand met veel energie, goede
ideeën en iemand die er net als
Geert echt staat. Na de concertreis
zal Jacco met een frisse start
beginnen. De afgelopen maanden
is de reiscommissie al druk bezig
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geweest met de voorbereidingen
voor de concertreis in oktober naar
Oostenrijk. Na de zomervakantie
gaan we hiermee verder en zal
ook het programma definitief
worden. De slagwerkgroep, het
harmonieorkest en alle aanhang
en supporters gaan er weer een
onvergetelijke reis van maken in
Oostenrijk. Tom Koster zal er bij
zijn als interim dirigent en samen
met Sjoerd Ceelen gaan zij met ons
laten zien dat Someren muziek kan
maken, maar zeker ook hoe we een
feestje kunnen bouwen.
Bedankt allemaal voor jullie inzet
van de afgelopen maanden. Alle
orkesten zijn op allerlei fronten
actief geweest. De activiteiten
kunnen jullie allemaal teruglezen
in dit akkoord. Wel wil ik nog even
de snikhete serenade bij de gilde
dagen noemen. Fijn dat we hier
met een grote groep muzikanten bij
aanwezig waren!

met maar liefst 50 ballonnen ter
ere van de memorabele leeftijd van
de Koning. Er wordt getoast met
oranjebitter en er is de vendelgroet
van de Somerense gilden. Uiteraard
zijn er muzikale klanken van
onze muzikanten, waaronder het
Wilhelmus, die het geheel fraai en
feestelijk opluisteren voor de 50e
verjaardag van Koning WillemAlexander. Lang Leve de Koning!

Ik houd er voor nu mee op…
iedereen een ontzettend fijne
vakantie toegewenst.
Arrividecci en auf wiedersehen, tot
na de vakantie.

Aubade Koningsdag
2017
Een grote, mooie afvaardiging
van onze vereniging marcheert
al musicerend richting het
Wilhelminaplein. Het Oranjecomité
heeft gezorgd voor een
prachtige aankleding van het
Wilhelminaplein. Vlaggen en
ballonnen wapperen rondom
het plein. De gedecoreerden
verzamelen zich op het bordes
als onze Muziekvereniging staat
opgesteld. Bij hen voegen zich Jo
Wijnen en Eric Driessen die o.a.
voor hun inzet bij onze vereniging
dit jaar gehuldigd zijn. Zij worden
nogmaals in het zonnetje gezet.
Er worden ballonnen opgelaten,
waaronder dit jaar een grote tros

4

Dauwtrappen
De 1e zondag van mei, tijd om te
gaan Dauwtrappen. De temperatuur
is om 06.00 uur al 10 graden dus
lekker weer om de traditionele
muzikale wandeling door Someren
te maken.
De koffie en thee staan al klaar bij
Hotel Centraal dus dat pakken we
nog snel even mee als het fluitje
klinkt van onze tambourmaitre.
Muzikanten en meelopers stellen
zich op en dan gaan we op weg. We
draaien Someren-Noord in om als
eerste een serenade te brengen bij
Eric Driessen vanwege zijn lintje.
Jacqueline loopt mee en maakt
hem wakker. “Weer een verrassing,
het houdt maar niet op” zegt Eric
verrast met de slaap nog in zijn
ogen. Na het spelen van “lang zal
ze leven” vervolgen we onze weg.
Hier en daar zie je een gordijn
bewegen maar er zijn ook fans die
uit het raam hangen en uitgebreid
naar ons zwaaien.
Via het Waterdael komen we bij
“Het Kantoor” waar we hartelijk
worden ontvangen door onze
Vriendenclub en Koert Joosten
van Peelland Beheer makelaardij
& vastgoed en voorzitter van ons
sponsorcomité. Al trommelend
lopen we door het kantoor naar
de parkeerplaats achter waar de
tafels met koffie, thee, cake en
frisdrank klaarstaan. Wat is het
toch altijd goed geregeld door
de Vriendenclub. Dan kunnen we
er weer tegen voor de tweede
route. Via Someren-Dorp gaan we
richting de kerk. Onderweg zijn
er al veel mensen bezig met het
klaarzetten van hun spullen voor de
garageverkoop die plaatsvindt rond
de Dorpsstraat en Keizerstraat.
De kerkklokken luiden als we
aankomen bij de kerk. Johan
Smits gaat ons voor in de dienst.
De lezing wordt gedaan door
(Prins) Chris van Seggelen en de
voorbeden door Mare de Haas,
die na haar gedicht tijdens de

Dodenherdenking afgelopen
donderdag gewend is om voor een
groep mensen te spreken.
Onze kersverse president Leon van
de Moosdijk heeft het slotwoord en
eindigt na de bedankjes met het
volgende gedicht.

nakletsen en dan gaat iedereen
weer huiswaarts om te genieten
van nog een lange zondag.

Het is 6 uur in de vroege morgen.
Ik loop op een weiland
en adem de koude lucht in.
Een ochtend zonder teveel zorgen.
De dauwdruppels zitten
op de grassprieten.
Mijn schoenen worden nat.
Ik heb al heel wat dauwgetrapt.

Eindvoorstelling
Ranonkel Muziekgroep

Vogels fluiten
hun goedemorgen lied.
Ik sluit mijn ogen en luister.
En kan zeggen dat ik volop geniet.
Tijd voor de derde route richting
Hotel Centraal. De Vriendenclub
staat ons al op te wachten maar
we lopen nog even door want we
hebben nog een gedecoreerde die
we een serenade gaan brengen.
Ons erelid Jo Wijnen heeft ook
een lintje gekregen. Ook hier een
lang zal ze leven. Jo hoort dit met
trots aan samen met zijn vrouw en
kleinkinderen.
En dan gaan we via een countering
terug naar Hotel Centraal. Na een
dankwoord van Johan, voorzitter
van de Vriendenclub en onze
president Leon gaat de hele groep
lekker naar de zaal waar koffie,
thee en broodjes klaarstaan. Een
heerlijk ontbijtje na deze mooie
ochtendwandeling, lekker wat

Bedankt voor het mooie
bedrag van de Rabobank
Clubkas Campagne
Dit jaar was de Rabobank Clubkas
Campagne al in het voorjaar. Ook
deze keer hebben wij weer veel
stemmen van u mogen ontvangen.
Tijdens de Rabobank Roadshow
op de zonnige zaterdag 28 mei,
hebben Annemieke en Leon
een mooie cheque in ontvangst
genomen van € 1.052,93.
Het was een gezellige drukke
bijeenkomst op het Wilhelminaplein,
goed verzorgd door Rabobank
Peelland Zuid.
Dankjewel aan iedereen die op
ons heeft gestemd en Rabobank
Peelland Zuid voor deze financiële
bijdrage.
Hopelijk mogen we volgende keer
weer op uw steun rekenen.
De Clubkascommissie
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Al geruime tijd stond de
eindvoorstelling van de Ranonkel
Muziekgroep gepland op donderdag
22 juni. Een keer in de middag voor
alle leerlingen van de basisschool
en in de avond voor alle ouders
en belangstellenden. Echter was
er dermate hitte voorspeld, en
dan optreden in een ruimte die
niet te koelen is leek de school
onverantwoord. Met die reden
was het optreden verzet naar de
volgende ochtend om 8.45 uur
op het buitenpodium. En wat was
dat fijn! Het weer was lekker, veel
ouders bleven hangen en alle
kinderen zaten natuurlijk vooraan
om te kijken en te luisteren naar
deze jonge muzikanten. Zelf
voorbijgangers stopten om te
blijven luisteren.
Dit schooljaar zijn de kinderen
gestart met het leren van
noten, om vervolgens alleen een
instrument te bespelen (allen
blaasinstrumenten) en later samen
in een orkest te spelen. Tijdens het
optreden onder leiding van Tjeu
Snoek en Paul van de Veerdonk
werd verteld hoe bijzonder dit was.
Dat deze leerlingen nu al wat liedjes
konden spelen. Er werd voorgedaan

hoe zij een instructie-les kregen,
er werden 7 liedjes ten gehore
gebracht en er werd samen met het
publiek gespeeld. De leden van het
tijgerorkest van Muziekvereniging
Somerens Lust ondersteunden
de Ranonkel Muziekgroep. Neal
Maas deed (uit zijn hoofd!) solo
het Wilhelmus op zijn trompet. Hij
kan al 5 noten spelen, dat is erg
bijzonder voor zo’n jonge muzikant.
Na de voorstelling ontvingen de
muzikantjes allen een diploma voor
het behaalde resultaat en onder
andere een uitnodiging om mee te
spelen tijdens het wijkconcert in het
centrum van Someren op 9 juli.

Geslaagden
Bas van Veghel - klarinet C
Joost Geboers - slagwerk A
Lisse de Haas - slagwerk A
Lynn Velings - slagwerk A
Peke Huskens - slagwerk A
Stan van Bussel – slagwerk A
Allemaal van harte gefeliciteerd

Senioren & Jazz
Op zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag,
organiseerde Het Seniorenorkest
Groot Someren (o.l.v. Rogier
Cobben) haar 10de terrasconcert.
Niet voor het eerst waren wij, de
Jazz Academy (o.l.v. Kees Kes,) te
gast tijdens dit inmiddels traditionele
concert tussen Hotel Centraal en het
Wapen van Someren. Wij traden als
eerste op voor twee volle terrassen.
Prima weertje, stralend zonnetje,
behoorlijk wat wind. Lang leven
de wasknijpers en de microfoons,
waardoor niet alle noten wegwaaiden.
Na ons was het muzikale woord
aan het Seniorenorkest. Via
deze weg bedankt voor de leuke
samenwerking! En de gezellige
terrasmiddag met zon, wind,
senioren, jazz, gevarieerd publiek en
fijne muziek.
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“Accorde” in Akkoord.
In de letterlijke betekenis van
het woord kun je geen grotere
betrokkenheid vinden met de
Muziekvereniging dan met onze
sponsor “Accorde”. De naam
“Accorde” is bij oprichting van het
bedrijf ontstaan als zijnde een
“drieklank”: het accountantskantoor
is destijds door drie personen
gestart. En in de muziekwereld is
een akkoord ook een samenklank
van drie (of meer) tonen. Dus
“Accorde” is Akkoord!
Het accountantskantoor ‘Accorde” is
niet moeilijk te vinden. De banners
zwaaien je tegemoet bij de rotonde
Witvrouwenbergweg / Provinciale
weg. Een vriendelijkere toegang tot
Someren is er waarschijnlijk niet.
Maar ook op het kantoor worden
we vriendelijk ontvangen door Hans
Kollée en Pieter Janssen. Samen
met Theo van Eijk de eigenaren van
“Accorde”.
Het accountantskantoor is 1 januari
2002 gestart door Hans Kollée
en Theo van Eijk. Zij hadden als
accountant jarenlange ervaring bij
andere kantoren, maar zij misten
daar diepgang en wilden komen tot
een eigen kantoor. Met zijn tweeën
begonnen in een kantoorpand op
de Postel, maar nu al weer 10 jaar
gevestigd op de huidige locatie.
Maar deze begint ook weer kleiner
te groeien want inmiddels zijn 12
personen werkzaam bij “Accorde”.
Nagenoeg allemaal mensen
met een gekwalificeerde HBOof universitaire opleiding en veel
ervaring op financieel-economisch
en/of fiscaal gebied. En mensen
veelal woonachtig is Someren of
directe omgeving.

cliënten. Zoals: samenstellen
van jaarrekeningen, voeren en
begeleiden van de financiële
administratie, aangiften en
adviezen belastingen, opstellen
ondernemingsplannen,
adviesverlening op
bedrijfseconomisch en fiscaal
gebied, investeringen en het
begeleiden van herstructureringen,
reorganisaties en fusies. Met
andere woorden: het hele scala
aan dienstverlening wat een
onderneming maar nodig kan
hebben. En deze dienstverlening
verschuift de laatste jaren
vooral van geschiedschrijving
(verantwoording achteraf) naar nu
meer een grotere rol in de actuele
en toekomstige stand van zaken.
Verteld wordt dat de automatisering
steeds belangrijker wordt, en dat
“Accorde” daarin bijblijft, maar niet
alles kan worden geautomatiseerd.
Hierdoor wordt adviesverlening
steeds belangrijker en bij “Accorde”
krijgt een advies voor een kleine
beslissing evenveel aandacht
als een advies voor een grote
investering of herstructurering.
In 2006 is “Accorde” uit
maatschappelijke betrokkenheid
sponsor geworden van de

“Accorde” heeft cliënten in
verschillende segmenten van
het midden- en kleinbedrijf,
de vrije beroepen-sector en de
agrarische sector, en levert een
volledig dienstpakket aan deze
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Muziekvereniging. De vereniging
werd en wordt gezien als een
belangrijk onderdeel van de
Somerense gemeenschap. Enigszins
mogelijk is men dan ook zelf
aanwezig bij uitvoeringen. En ook
op de jaarlijkse sponsorenavond
geeft men acte de presence om
aldaar de ontwikkelingen van de
Muziekvereniging te vernemen,
mede-sponsoren te ontmoeten en
om te netwerken.
Zelf is men niet muzikaal onderlegd,
maar beide heren zijn wel groot
liefhebber van blues. Zij bezoeken
dan ook jaarlijks meerdere bluesfestivals. Misschien zijn zij in de
toekomst ook weleens luisteraar
bij een uitvoering van onze “Jazz
Academy”; deze spelen ook een
paar goede blues-nummers.
Al met al: “Accorde” is Akkoord
voor haar cliënten en voor
Somerens Lust!

Brel & Brass
Brel & Brass is een project van
zangeres Micheline van Hautem rond
de prachtige muziek van grootheid
Jacques Brel. De Vlaamse zangeres
staat bekend als een van de beste
Brel-vertolkers. Dat begon al in 2002
met het succesvolle haar album
‘Songs of Jacques Brel’. Er werden
meer dan 20.000 exemplaren
verkocht. Optredens in Nederland,
België, Frankrijk, Nieuw-Zeeland,
Australië en de Verenigde Staten
volgden snel. Als geen ander weet zij
de muziek van chansonnier Jacques
Brel op smaakvolle wijze in de
schijnwerpers te zetten.
In ‘Brel &Brass’ ging Micheline
op donderdagavond 18
mei de samenwerking aan
met het harmonieorkest van
Muziekvereniging Somerens Lust. Het
orkest ontving de arrangementen en
studeerde deze in. Er volgde slechts
één gezamenlijke repetitie en een
week later moest het programma
staan. Spannend!

opvallende solorol weggelegd voor
de Westervoortse bastrombonist. Het
harmonieorkest is helemaal op elkaar
ingespeeld, Micheline van Hautem
is een vakvrouw. Kortom, een
ideale combinatie voor een mooie
avond waar het publiek met volle
teugen van geniet. Micheline giet, bij
nummers als ‘La valse en Bruxelles’,
Brel voortreffelijk in het koper. De
muziek klinkt rondborstig met een
vet geluid. Haar eigen zangtalent
komt goed tot zijn recht in ‘Moenie
weggaan nie’, de Zuid-Afrikaanse
versie van ‘Ne me quitte pas’.
Micheline neemt het publiek (en
de muzikanten) op een zeer
bevlogen manier mee door een
dwarsdoorsnede van het oeuvre van
Jacques Brel, maar blijft ondertussen

Voor de pauze is het muzikale woord
aan het harmonieorkest met een
prachtig gevarieerd programma.
Zo klinken de Spaanse paso doble
‘Paco Campillo’ en ‘Highlights uit
Harry Potter’ zeer fraai. En met ‘The
Pacific’, ‘Hummel get the Rockets’
en ‘Puzsta’ krijgt het publiek een
beknopte impressie van wat ons
harmonieorkest muzikaal zoal in huis
heeft.
In het tweede gedeelte van de avond
brengt zangeres van Hautem, samen
met het orkest, de mooiste maar niet
per se de bekendste liedjes van de
Belgische chansonnier ten gehore.
Het harmonieorkest kan heel goed
uitpakken, maar ook zeer ingetogen
spelen. Een perfecte combinatie
met de muziek van Jacques Brel;
Brel & Brass dus. Bastrombonist Jos
Jansen, een veelgevraagd solist in
binnen- en buitenland, staat hen
muzikaal bij. Er is een prachtige,
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wel zichzelf. Ze speelt zelfs wat
stukken mee op haar dwarsfluit.
Brel & Brass, Bravo!
Beste Brel & Brass-genoten,
Ik wil jullie ook van mijn kant
hartelijk bedanken voor ons super
concert. Jullie waren fabuleus en ik
apprecieer jullie inzet, enthousiasme
en fijne blend! Schrijf deze
Brel & Brass op jullie lijstje van
deugddoende ervaringen van 2017.
Ikke alvast wel!
Met warme groet,
Micheline

Een mooi concert
voor de vakantie van
de slagwerkgroepen,
tussen de schuifdeuren
bij Hotel Centraal
Maandag 10 juli zijn de weergoden
ons minder goed gezind. Vanwege
de dreigende regen besluiten de
slagwerkgroepen om tussen de
schuifdeuren bij Hotel Centraal te
spelen in plaats van buiten op het
terras.
Zo tegen 19.00 uur is het gezellig
druk in het café en staan de
jongens en meiden met heel
hun instrumentarium tussen de
schuifdeuren opgesteld om het
publiek te laten genieten van een
aantal prachtige slagwerknummers.

Als toegift spelen alle slagwerkers
samen nog één nummer, een toetje
voor de zomer, ‘El mismo sol’.
Een lekker zomers nummer met
ritmische klanken en zang van de
slagwerkers want dat kunnen ze
ook nog.
Het publiek is heel enthousiast en
na een lang applaus kan iedereen
alsnog het terras op om daar nog
na te genieten van dit prachtige
concert.

De jeugdslagwerkgroep onder
leiding van dirigent Jeroen van den
Eerenbeemt bijt het spits af. En
hoe? Met de stukken ‘Pirates of the
Caribbean’ en ‘What is love’ zetten
zij een geweldig optreden neer. Wat
een enthousiasme bij deze jeugdige
slagwerkers.
President Leon mag ook hier weer
een aantal diploma’s uitreiken die
gehaald zijn.
Dirigent Sjoerd Ceelen heeft met
zijn slagwerkgroep weer een
aantal imponerende nummers
ingestudeerd. Ze starten met
‘Horo-witz’, in de bijzonder 11/8
maatsoort. Hierna volgt ‘Irish
impression’, en waant het publiek
zich in Ierse sferen met de keltische
folk stijlen met hun vurige ritmes
maar ook mystieke sferen. Als
derde nummer ‘Roofgarden’ van de
Amerikaanse jazz- en popzanger
die bekend stond om zijn vaak
geïmproviseerde scatzang en het
vermogen om muziekinstrumenten
met zijn stem na te bootsen,
waaronder gitaar en percussie.
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Sponsorenavond bij
Berkvens Deursystemen
De deuren stonden op 21 juni 2017
wijd open voor de sponsoren van
Somerens Lust. Hoe kan het anders
bij Berkvens Deursystemen, alwaar
ditmaal de jaarlijkse sponsorenavond
is gehouden.
Zo’n 40 personen werden in eerste
instantie welkom geheten door
Koert Joosten, voorzitter van het
Sponsorcomité van Somerens Lust.
Koert bedankte ook ”Berkvens” dat
zij dit jaar gastheer wilde zijn voor
de jaarlijkse sponsorenavond.
Vervolgens werden de aanwezigen
door Leon van de Moosdijk,
president sinds maart 2017,
interactief op de hoogte gebracht
van de ontwikkelingen van Somerens
Lust. Door het maken van een keuze
bij vijf vragen bleef de sponsoren
nadrukkelijk bij hoe Somerens Lust
reilt en zeilt.
Na deze “open deuren” werd ”met de
deur in huis gevallen” door de heren
Ralph van Dooren, CEO van Xidoor
B.V., en Piet van Loenhout, directeur
van Berkvens Deursystemen B.V.
De heer van Dooren, derde generatie
in het familiebedrijf, gaf eerst een
korte schets van het ontstaan het
bedrijf. De holding Xidoor B.V.
is voortgekomen uit Berkvens
Deursystemen, een Somerens bedrijf
met een traditie van ruim 75 jaar,
destijds opgericht door de heer Piet
Berkvens. Xidoor is actief op de
Europese markt voor binnendeuren
en kozijnen. Acht bedrijven zijn
onderdeel van Xidoor, waarvan 6
productielocaties in Nederland en 2
in Duitsland.
Berkvens Deursystemen maakt
dus ook onderdeel uit van de
holding Xidoor. Directeur Piet van
Loenhout nam de aanwezigen
eerst mee voor een rondleiding
in de grote productiehallen
waar de verschillende deuren
worden gefabriceerd. Niet alleen
binnendeuren voor de woningbouw,
maar ook specifieke deuren
voor de utiliteitsbouw, zoals
kantoren, scholen, ziekenhuizen
en gevangenissen. De aanwezigen
waren zeer onder de indruk van
het productieproces met machines
vaak in eigen beheer ontworpen,

de automatisering en robotisering,
en de logistiek die er komt bij
een dergelijk groot bedrijf. Maar
ook daarbij de aandacht voor
duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Terug in de rust van de
ontvangstruimte gaf de heer van
Loenhout vervolgens verdere
informatie over Berkvens
Deursystemen. Zo worden er
jaarlijks zo’n 1 miljoen deuren en
kozijnen gemaakt. In Someren
werken ruim 400 mensen en door
de economische opleving worden er
dat in de toekomst naar verwachting
meer. Dit jaar zijn reeds zo’n 45
mensen aangenomen en er zijn
meerdere vacatures.
De heer van Loenhout vertelde ook
dat Berkvens een eigen concept
heeft ontwikkeld zodanig dat
de deuren/kozijnen zo efficiënt
mogelijk geplaatst kunnen worden
in nieuwbouwprojecten. En ook dat
Berkvens actief inspeelt op nieuwste
ontwikkelingen: met de deur “Verdi”
heeft men géén binnendeuren meer
met daarboven een glaspaneel, maar
deuren en kozijnen die doorlopen
tot aan het plafond. De trend van
nu en het geeft de woning meer
klasse. En dat “Verdi” iets bijzonders
is blijkt wel uit het feit dat “Verdi” in
de finale staat van de Bouwkennis
Marketing Jaarprijs 2017. Met andere
woorden: Berkvens geeft invulling
aan haar slogan:
“Toegang tot meer”!
Vergezeld van een luid applaus
door de aanwezigen bedankte
Koert Joosten de heren van
Dooren en van Loenhout voor de
ontvangst en organisatie van deze
sponsorenavond en om een kijkje
te nemen “achter de deuren” van
Berkvens Deursystemen. Onder het
genot van een hapje en drankje werd
nog tot in de late uurtjes nagepraat
over deze avond en werden
onderlinge contacten aangehaald.
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En in de goede betekenis:
“de laatste deed de deur dicht”!

Jo en Eric, van harte
gefeliciteerd
Op woensdag 26 april hebben ons
erelid Jo Wijnen en Eric Driessen De
Koninklijke onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau ontvangen.
Wij feliciteren beide heren nogmaals
met deze bijzondere onderscheiding
die zij verdiend hebben met het
vele vrijwilligerswerk dat zij hebben
gedaan en nog steeds doen voor
diverse Somerense verenigingen.

Dodenherdenking 2017,
“De kracht van het
persoonlijke verhaal”

kan dan het veld verlaten. Geheel in
stijl vertrekt het orkest vervolgens
in een huifkar terug naar De Ruchte.
Het is weer een geslaagde
zondagmiddag, ondanks de hitte,
waarbij we ons als vereniging weer
van onze goede kant hebben laten
zien. Bedankt weer allemaal voor
jullie inzet!

Tijdens de Nationale Herdenking op
4 mei staat Someren stil bij burgers
en militairen die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, in andere
oorlogssituaties of bij conflicten.
Ook Muziekvereniging Somerens
Lust is hier al jaren bij aanwezig.
De herdenkingsplechtigheid in
De Ruchte wordt geopend met
bazuingeschal door 5 van onze
muzikanten. Het ensemble van onze
vereniging speelt het nummer ‘Air’
van Johan Sebastiaan Bach.
Onder aanvoering van het St. Joris
Gilde lopen de mensen daarna in
een lange stoet naar het monument
waar door onze vereniging de
muzikale begeleiding wordt verzorgd
tijdens de kranslegging. De ‘Last
Post’ en het ‘Wilhelmus’ worden
gespeeld.
Na de ceremonie die beëindigd
wordt met een korte vaandelgroet,
kunnen alle mensen in Sonnehove
nog even napraten met een kopje
koffie, thee en een plakje cake.
Een waardige bijeenkomst met
ondersteuning van de verenigingen
uit Someren.

Acht Jubilarissen en een
Lid van Verdienste

Kringgildedag 2017
Tijdens zeer zomerse
weersomstandigheden wordt op
zondag 11 juni de Kringgildedag
gehouden in Someren. Dit is
een jaarlijks evenement waar
alle gilden uit de omgeving aan
meedoen. Op verzoek van het St.
Joris Gilde uit Someren verleent de
muziekvereniging zijn medewerking
aan deze dag door voorop te lopen
tijdens de opmars van alle gilden
naar De Potacker.
We vertrekken ’s middags vanuit
de Ruchte om een mooie muzikale
wandeling te maken die eindigt
bij De Potacker waar de rest van
de Kringgildedag plaatsvindt.
Aangezien het erg heet is, fietst
Michiel Malschaert met ons mee om
iedereen te voorzien van water.

Het is een hele onderneming,
omdat er veel gilden aan meedoen
die allemaal achter elkaar in vol
ornaat meelopen. Op het moment
dat het harmonieorkest en de
slagwerkgroep bij het sportveld
aankomen, moeten er nog
verschillende gilden vertrekken bij
De Ruchte.
Na een korte introductie van alle
gilden op het sportveld van De
Potacker staan ze allemaal klaar
voor een massale vendelgroet en
het slangendefilé. Het orkest speelt
nog een strofe van het Wilhelmus en
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Donderdag 13 juli, de laatste
activiteit voor de vakantie. En
een hele bijzondere met wat
veranderingen in de invulling.
We gaan onze jubilarissen in het
zonnetje zetten en intern afscheid
nemen van Geert en Gertie.
Alles in de zaal van Hotel Centraal
staat klaar. De jubilarissen worden
samen met familie en vrienden
ontvangen in het café. Familie en
vrienden nemen alvast plaats in de
zaal waar ook het harmonieorkest
zich gereed maakt op het podium.
Een fleurig geheel zo allemaal lekker
in vrijetijdskleding. De jubilarissen
en hun partners komen de zaal in
en dan begint het orkest voor hen te
spelen. We eindigen met een ‘lang
zal ze leven’ en dan is het tijd voor
het officiële gedeelte.
De jubilarissen worden
toegesproken en gehuldigd. Naast
het woord van president Leon van
de Moosdijk is er voor elke jubilaris
een heel persoonlijk woord van een
familielid, vriend of kennis. Heel
persoonlijke en leuke verhalen die
het samen met de interviews in het
JubelAkkoord een heel mooi geheel
vormen. Allemaal mooie kleine
veranderingen die deze traditionele
avond compleet maken. We hebben
maar liefst acht jubilarissen met een
grote staat van dienst. Nieuwsgierig
wat allemaal? Lees dan het
JubelAkkoord op onze website.
Henk Arendsen (60 jaar Bondslid),
Gea van Otterdijk (25 jaar lid van
MSL), Simon Peeters (40 jaar MSLen Bondslid), Geert Mooren (Lid van
Verdienste), Pierre-Paul Aarts (40
jaar MSL- en Bondslid), Liesje den
Dekker (25 jaar MSL- en Bondslid)
en Peter Acda (25 jaar MSL- en
Bondslid). Anouk van de Manakker

(25 jaar MSL- en Bondslid) kan helaas
niet aanwezig zijn, zij geniet met
haar gezin al van de vakantie.
Na een korte pauze gaan we als
vereniging definitief afscheid
nemen van onze dirigent Geert
Mooren en zijn vrouw Gertie. 20
jaar lang was hij de dirigent van
het harmonieorkest. Paul van der
Weerden en José de Lau richten op
ludieke wijze het woord tot Geert en
Gertie. Vele anekdotes en bijzondere
momenten komen voorbij. Daarna
neemt Leon het woord en belegt
even een ‘formele’ ledenvergadering
want we willen Geert als dank
voor alles wat hij heeft gedaan,
benoemen tot Lid van Verdienste van
Muziekvereniging Somerens Lust.

Met een groot applaus wordt dit
bekrachtigd en neemt onze verraste
DiriGeert de oorkonde in ontvangst.
Als herinnering aan 20 mooie jaren
met onze vereniging wordt hem
een speciaal beeldje “De Dirigent”
overhandigd. Dat gaat vast een mooi
plaatsje krijgen in hun huis.
Tot slot is er door de feestcommissie
ook nog een prachtig lied geschreven.
Op de wijze van “Sweet Caroline”
zingt iedereen, met Lukas en Diede
als voorzangers, uit volle borst Geert
nog één keer toe.
Wat een geweldige avond, tijd om tot
in de late uurtjes gezellig met elkaar
te kletsen en een drankje te drinken
en te proosten op een mooi afgelopen
jaar en de komende vakantie.

‘Harmonieorkest
Somerens Lust
ontmoet philharmonie
zuidnederland’.
Donderdagavond 29 juni is er een
bijzonder concert in de Ruchte;
Harmonieorkest Somerens Lust
ontmoet philharmonie zuidnederland.
De philharmonie zuidnederland is een
orkest dat graag dicht bij de mensen
staat en het amateurverenigingsleven
een warm hart toedraagt. Daarom
trekt het orkest de Limburgse en
Brabantse provincies in om ter
plaatse met amateurverenigingen
samen te werken. Dit leidt op 29
juni tot een sprankelend concert
tussen ons Harmonieorkest en het
professionele symfonieorkest dat die
avond gedirigeerd wordt door Arjan
Tien.
Ons Harmonieorkest opent de
avond met de Spaanse pasodoble
‘Paco Campillo’ en vervolgt met een
kleinere bezetting om solist Paul
Uyterlinde te begeleiden. Cellist
Paul Uyterlinde, vaste muzikant
van philharmonie zuidnederland,
vertolkt ‘Andante Cantabile’ van
Tsjaikovski op een sublieme wijze.
Voor het Harmonieorkest heeft
deze avond nog een extra bijzonder
tintje. Het orkest staat dit jaar 20
jaar onder de bezielende leiding van
dirigent Geert Mooren. Maar door
het eerder aangekondigde vertrek
van Geert Mooren zal dit concert
tevens ook formeel het laatste zijn.
Een symbolische terugblik op de
maar liefst 20 succesvolle jaren is
er met soliste Waldin Roes. Sopraan
Roes concerteerde samen met het
orkest tijdens de concertwedstrijden
in 2008 met ‘Glitter and be
gay’. Op de achtergrond worden
tijdens alle muziekwerken van het
Harmonieorkest foto’s uit het archief
getoond. Het is te zien dat Waldin
Roes met dezelfde sjieke tassen
en dezelfde bontjas als negen jaar
geleden, opnieuw haar rol vertolkt
tijdens dit nummer. De sopraan
vervult haar rol als verwend nest
tijdens de aria uit de musical Candide
met verve. Het is voor het orkest een
heus genoegen om deze muzikale
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herinnering op te halen. Na
‘Highlights from Harry Potter’ is het
opnieuw genieten met sopraan Roes
bij ‘Once upon a time in the west’.
En het laatste muziekwerk ‘Puszta’,
twee gedeeltes van de Hongaarse
volksdansen, is bijzonder. Is er
de bewustwording van de laatste
dirigeerkwaliteiten van Geert?
De subtiele aanwijzingen van zijn
linkerhand worden automatisch
opgevolgd. De dirigeerslag
met rechts wordt als vanzelf
nageleefd. De gezichtsuitdrukking
is kenmerkend en de muzikanten
weten feilloos wat er wordt
gevraagd. Is er het genieten van
het letterlijk laatste slotakkoord?
De diepe buiging van Geert naar
het orkest gericht, is veelzeggend.
Het luide, langdurende applaus
hoeft geen uitleg. Er blinkt hier en
daar een traan. Muziek is emotie.
Vanavond al helemaal.
De pauze wordt gebruikt om op
adem te komen. Philharmonie
zuidnederland brengt een
muziekstuk van Brahms en
trombonist Luuk Janssen soleert
bij het ‘Tromboneconcert’. Was
er voor de pauze de uitdagende
switch met Paul Uyterlinde, na
de pauze dirigeert Geert Mooren
philharmonie zuidnederland tijdens
de ‘Ouverture uit Hänsel en Gretel’.
Het symfonieorkest dat bevlogen
orkestleden heeft die musiceren op
een hoog niveau, sluit de avond af
met ‘Ouverture en Hanendans’ uit
Maskerade.
Voorzitter Leon van de Moosdijk
spreekt zijn dank uit aan
philharmonie zuidnedeland voor
de workshops die enkele van
hun muzikanten gaven aan de
orkestleden van Someren Lust
voorafgaand aan deze ontmoeting.
Het is een avond die amateurs,
professionals en liefhebbers heeft
verbonden door muziek. Leon
spreekt vervolgens warme woorden
voor en over Geert. Woorden die
in de eerste plaats 20 jaar dirigent
Geert Mooren schetsen. Voor
Somerens Lust is het dan ook vooral
een avond waarin mooie, muzikale
herinneringen van 20 jaar zijn
opgehaald.

