Somerens
leukste Muzikantenkrant

40e jaargang

Das Akkoord

Concertreis 2017,
een geweldige ervaring!
Voordat de reis goed en wel
begonnen was, hadden we al te
maken met een ‘Somerens half
uurtje’. Of was het een ‘Boostens
half uurtje’? Maar goed, dit mocht
de pret niet drukken. Na vier jaar
ging Muziekvereniging Somerens
Lust weer op reis, en wel naar het
Oostenrijkse Kufstein.
Binnen de slagwerkgroep begon
het in de weken voorafgaand
toch wel te leven. De spelers
hadden er ontzettend veel zin
in, zeker met de ervaringen van
eerdere concertreizen. Omdat
de slagwerkers er zo veel zin in
hadden, kregen we waarschijnlijk
een eigen verdieping toegewezen in
de bus, wat een goede zet bleek te
zijn. Hierdoor was het bijvoorbeeld
mogelijk om de geweldige
muzieksmaak van de buschauffeur

even aan de kant te schuiven en
onze eigen muziek (uiteraard van
hoog niveau) te kunnen afspelen.
Met een erg gezellige busreis tot
gevolg! Zo kom je er bijvoorbeeld
achter dat 30 seconds eigenlijk niet
zo heel lang is en dat Joost Mario
Kart speelt. Uiteindelijk keerde de
rust weder op een acceptabele tijd,
zodat iedereen de volgende ochtend
fris en fruitig was.
Die volgende ochtend is het dan
heerlijk om te beginnen met een
flinke dosis cafeïne in de vorm van
een blikje Coca Cola (nu moeten
we natuurlijk ook Pepsi en Freeway
Cola zeggen). Wel jammer dat deze
in foute verpakking zit, blauw/
grijs met een Bavaria (of Heineken,
Jupiler, Grolsch, Schultenbrau enz.)
logo. Zal wel een productiefoutje
zijn…
Na het heerlijke ontbijt, omkleden
op elkaars kamer en toilet ging we
weer de bus in naar Ellmau voor
ons eerste optreden; een geweldige
optocht door het centrum met een
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uitzinnig publiek. De optocht werd
afgesloten met een bijeenkomst
van alle muziekverenigingen,
waarbij (buiten het met de ogen
dicht op de groepsfoto gaan) het
samenspel van ‘Ode an die Freude’
toch wel het hoogtepunt was.
Het aansluitende concert was ook
een geweldige ervaring op een
volgestroomd plein. Een mooie
ervaring voor spelers en publiek,
die een slagwerkgroep als deze
waarschijnlijk niet vaak gezien
hebben. Door lichte nummers als
Roofgarden, Spy Songs en Toccata
Fantasy werden ze blij verrast.
De feestavond in de Oktoberfestachtige tent was een mooie afsluiter
van onze eerste dag in Oostenrijk.
Muziekvereniging Somerens Lust
haalde de gemiddelde leeftijd
van het publiek flink omlaag, had
de sfeer er goed inzitten en ging
zelfs op de banken. Dit tot waar
genoegen van het overige publiek
dat achter ons zat, vooral de man
linksvoor aan tafel 3...

akkoord@somerenslust.nl

Nadat iedereen uit bed getrommeld
was gingen we zondagochtend weer
de bus in, nu richting Salzburg.
Nadat het toilet door een van de
slagwerkers even voor andere
doeleinden was gebruikt, moest
hij opeens geleegd worden, zodat
we tot achter Salzburg er niet
meer op mochten. Gelukkig hield
iedereen alles droog, net als
het prachtige weer van die dag.
Na een rondwandeling door het
centrum en lunch met heul veul
vlees mochten we weer aantreden
voor ons tweede concert. Eigenlijk
zouden we optreden in de St. Andrä
kerk, maar vanwege het prachtige
weer werd besloten om buiten
muziek te maken. Deze goede
keuze resulteerde in een toestroom
van nieuwsgierige toeschouwers,
waardoor er weer in een mooie
ambiance geconcerteerd kon
worden.
In de bus terug naar het hotel
werd een boekje met prachtige
anekdotes opengedaan. Wist u
bijvoorbeeld: in een zee zit zeewier,
in een meer zit meerwier, maar in
de zee zit meer wier. Behalve in
Duitstalige landen natuurlijk, zoals
u begrijpt…
Gelukkig was de super georganiseerd
quiz van die avond iets meer
gestructureerd en werd onze
muzikale kennis op de proef gesteld.
Ook hier bleken de Duitstalige
nummers goed aan te slaan.
Tijdens de laatste dag werd
iedereen verrast door de prachtige
lunchlocatie, namelijk boven aan
de skischans van Innsbruck. Na
het beklimmen van een paar

traptreden konden we genieten
van het geweldige uitzicht en
een heerlijke lunch. Na een klein
terrasje in het centrum keerden
we terug naar het hotel voor ons
laatste concert in de concertzaal
van Kufstein. Nadat er veel stoelen
bijgezet moesten worden voor het
massaal toegestroomde publiek
(….) werd het muzikale gedeelte
van de reis waardig afgesloten door
slagwerkgroep en harmonie. Het
sociale gedeelte naderhand was
ook een gezellige afsluiter van een
mooie concertreis!
Als dirigent van de slagwerkgroep
was dit voor mij een geweldige
ervaring om voor het eerst met
jullie op reis te mogen. Voor de
volgende keer hoop ik dat we met
de volledige groep op pad kunnen,
toch jammer dat nu niet iedereen
mee kon. Naast de organisatie en
alle spelers wil ik de vervangers in
de personen van Koen, Erik, Marcel
en Jannick, speciaal bedanken!
Met muzikale groeten,
Sjoerd Ceelen
Dirigent Slagwerkgroep
Somerens Lust
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Somerens Lust,

bedankt!
Beste leden van Somerens Lust,
Bij deze wil ik jullie allemaal
bedanken voor de leuke tijd die ik
met jullie heb gehad. We waren
natuurlijk geen onbekenden van
elkaar, maar het dirigeren van het
harmonieorkest was wel nieuw
voor mij én voor jullie. We werkten
samen om een leuke concertreis
voor te bereiden.
Vol goede moed had ik een paar
nieuwe werken uitgekozen en er
kwamen ook wat “gouwe ouwe”
van de harmonie op de lessenaar.
“Gouwe ouwe” bleek wat te
letterlijk… Met wat extra inzet
door een zondag-repetitie en een
groepsrepetitie hebben we het toch
voor elkaar gekregen.
Twee Oostenrijkse buitenconcerten
in oktober hadden we van te voren
niet kunnen bedenken. De eerste op
een sfeervol plein met enthousiast
publiek en de tweede voor een
mooie kerk met een internationaal
publiek.
Het laatste concert was een
thuiswedstrijd met voornamelijk
eigen publiek en een jarige
Oostenrijkse. Hier konden we goed
laten horen wat we in de laatste
zeven weken hadden gerepeteerd.
Naast de concerten heb ik ook
enorm genoten van de overige
activiteiten, zoals bv. de eerste

avond in de tent, de quiz, de lunch
boven op de schans, de feestavond
en de uurtjes aan de bar.
Leden van Somerens Lust,
nogmaals bedankt voor de
uitnodiging, jullie inzet en vooral de
gezelligheid tijdens de reis. Ik hoop
jullie in de toekomst weer eens
tegen te komen!
Groeten,
Tom

Een concertreis door de
ogen van ‘Team Kufstein’
Woensdagmiddag 13.49 uur komt
er een berichtje binnen op de ‘Team
Kufstein’ app. Het is Niels met de
mededeling “ik mis jullie”. Op dat
moment hebben we alle drie in één
nacht meer geslapen dan de drie
nachten ervoor bij elkaar, hebben
we even tijd gehad om onze eigen
zooi op te ruimen, is Niels alweer
hard aan het werk en zit Paul al in
de nazorg modus… Marieke ook,
want die appt dat de jas van Jan
ook weer terecht is, dus alles wat
we onderweg kwijt dachten te zijn
aan bekkens, klarinetten en jassen
is weer terecht… Mooi. Het is in
Someren net zo’n prachtig weer als
in Oostenrijk, dus besluiten Marieke
en Paul dat het tijd is om eens even
lekker te gaan ontspannen en zo
beginnen we met het opvullen van
het zwarte gat waar we in dreigden
te vallen, met een biertje op het
terras.
Helaas zonder Niels, want Marieke
en Paul missen hem ook…

Dat deze reis anders ging worden
dan de voorgaande reizen hadden
we vrij snel in de gaten. Waar we
andere reizen echt op zoek gingen
naar de harmoniecultuur, zagen
we nu in, dat juist de aansluiting
vinden bij de Oostenrijkse
muziekcultuur, een bijzonder tintje
aan de reis zou geven.
En toch hebben we ons in Ellmau
weten te onderscheiden. Eerst
tijdens de optocht, waar onze
charmante tambour-maître, het
grote orkest en de drie sousafoons
behoorlijk de aandacht trokken.
Een hele mooie ervaring, met
rijen dik mensen langs de kant die
zichtbaar genoten. De gezamenlijke
afsluiting met de Europa Hymne
in canon was ook mooi. De foto’s
van onze vereniging met de Wilden
Kaiser op de achtergrond zo niet
nog mooier.

Dat biertje hadden we
dinsdagavond in de Ruchte ook al
gedronken. Even met zijn drieën
proosten op de goede afloop van
een onvergetelijke concertreis! Wat
hebben wij genoten van de reis,
maar vooral van jullie! Vanaf het
eerste moment hebben we alleen
maar stralende gezichten gezien
en zagen we iedereen genieten. En
daar hebben wij dus weer enorm
van genoten…
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Daarna het concert in het paviljoen,
waar de toeschouwers al onder
de indruk waren van ons slagwerk
toen de instrumenten alleen nog
maar werden uitgeladen. Toen
de slagwerkgroep vervolgens liet
horen waartoe ze allemaal in staat
zijn, werden de mensen helemaal
enthousiast. Ook de harmonie, met
een ander soort programma dan
wat ze daar gewend zijn, wist de
handjes op elkaar te krijgen.
En dan de feestavond in de grote
tent. Tja, wat moeten we daar nog
over zeggen... Binnen een paar
minuten stond iedereen enthousiast
mee te doen, en toen de dirigent
van het Schotse orkest ook óns
begon te dirigeren gingen we
helemaal los. Ook daar weten ze nu
wie Somerens Lust is…

De verwonderende blikken van
iedereen die door het draaideurtje
bij Bergisel kwam zeiden genoeg.
We hadden een goede keuze
gemaakt voor onze lunch locatie.
Het viel niemand op dat Theo bij
het nemen van de foto geen ‘smile’
hoefde te roepen. Die hadden
we namelijk al op staan, en wel
van oor tot oor! Nadat iedereen
genoten had van het eten en het
uitzicht konden we nog een uurtje
Innsbruck in, waar iedereen even
lekker zijn eigen ding kon doen.
Effe geen Niels, Marieke of Paul die
jullie op zaten te jagen ;-)
Het was een prachtige dag, waar
ook achter de schermen heel hard
gewerkt is. Een dag die logistiek
moeilijk in elkaar zat, maar mede
dankzij onze fantastische werkgroep
en de beide chauffeurs vlekkeloos is
verlopen!
De zondag stond in het teken van
cultuur. En een cultuurshock. Want
net toen alles klaar stond voor een
concert in de kerk besloot deze
gekke organisatie het roer volledig
om te gooien. We gingen naar
buiten, om voor de kerk te spelen…
Hoe iedereen op dat moment
reageerde en hoe binnen een paar
minuten alles voor de kerk, in
plaats van achter in de kerk, werd
opgesteld, was prachtig om te zien
en wat ons betreft een mooie blijk
van hoe uniform onze groep is.
Busladingen vol mensen kwamen
op het concert af. En dat was
niet alleen omdat er een bushalte
voor de deur is. De mensen
die uitstapten bleven staan, de
mensen die met de bus mee wilden
vergaten in te stappen. Maar wat
wil je ook, met een dirigent die
zelfs de kerkklok op zijn aangeven
laat slaan!

om half twaalf pas gepland. En dan
toch een volle zaal en iedereen die
enthousiast en uit volle borst mee
zong. Hoe mooi kan het zijn…
Tot pak ‘m beet half vier ’s nachts
hield het gezang aan en hadden
sommigen, waaronder wij zelf, de
broek vochtig van het lachen.
En we hadden nog zo’n mooie dag
voor de boeg. Iedereen genoot
op zijn eigen manier van de vrije
tijd op maandagochtend. Lekker
uitrusten, even Kufstein bekijken of
lekker met zijn allen het slagwerk
klaarzetten voor het avondconcert.
Speakertjes aan, handjes uit de
mouwen en alles stond mooi klaar
voordat we de bus in gingen.

En ’s avonds blijkt maar weer hoe
flexibel iedereen is wanneer we na
anderhalf uur vertraging aankomen
bij het hotel. Wat wij niet verteld
hadden, was dat wij Karin en Ilona
gevraagd hadden om een quiz voor
te bereiden. Maar ja, die was niet
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Dat deden we ’s avonds weer wel,
want wat jullie niet wisten was
dat tijdens ons concert de Kitsch
Boehmisch op gingen bouwen.
En dat moest natuurlijk wel een
verrassing blijven. Het concert
trok helaas niet het publiek dat we
gehoopt hadden, maar het was wel
fijn om toch in een goede akoestiek
aan onze eigen fans en een aantal
geïnteresseerden te kunnen laten
horen wat we allemaal hadden
ingestudeerd. Zelfs Miranda had
goed geoefend!
Na het orkest was alles ook weer
vliegensvlug van het podium af en
stond iedereen al dan niet gekleed
in lederhose of dirndl klaar voor
de feest avond. En wat voor feest
moet het zijn geweest voor de
band… Vanaf het eerste moment
zat de stemming er al in. Ook

wij als organisatie konden ons
eindelijk echt helemaal laten gaan
(hoewel we dat de avonden ervoor
stiekempjes ook al hadden gedaan)
en genoten naast de sfeervolle
avond ook met volle teugen van alle
complimenten die we in ontvangst
mochten nemen.
Natuurlijk hebben we achter de
schermen hard gewerkt, moest er
af en toe geïmproviseerd worden
en ging echt niet alles zoals we
het bedacht hadden. Maar als het
anders ging werd het iedere keer
door iedereen goed opgepakt en
dan wordt zo’n reis organiseren
eigenlijk best wel makkelijk!
Maar dat kwam natuurlijk ook
door een goede voorbereiding. En
daar willen we toch ook even bij
stilstaan. Naast ons drieën maakte
Jan Hoppenbrouwers deel uit van
onze commissie. Jan heeft in de
voorbereiding ontzettend veel werk
verricht. Het was dan ook een
heel moeilijk besluit voor Jan om
niet mee te gaan naar Oostenrijk.
Een reis waar hij zoveel werk voor
verzet heeft, met een club waar
hij al jarenlang met hart en ziel lid
van is, en met de gedachte aan
hoe fantastisch de vorige reizen
waren. Maar ondanks dat bleef hij
zich wel volledig inzetten en wat
jullie waarschijnlijk niet gemerkt
hebben, ook tijdens de reis, ons
vanuit Someren ondersteunen.
Het applaus dat jullie gegeven
hebben is dan ook meer dan terecht
en was hopelijk in Someren te
horen! Jan, wij willen jou als ‘Team
Kufstein’ nog eens extra bedanken
voor je inzet, vele telefoontjes,
betrokkenheid en vooral in het
vertrouwen in de goede afloop!
Super bedankt!
Wij kijken terug op een geweldige
en onvergetelijke reis. Het was ook
mooi om te zien hoe jong en oud
elkaar weer wist te vinden en hoe
de nieuwe mensen binnen onze
vereniging opgenomen worden. Het
is leuk om complimenten te krijgen,
maar die stralende lach die bij

iedereen van begin tot het eind op
het gezicht stond, daar deden we
het voor. Wij hebben van begin tot
het eind van jullie genoten! Jullie
waren fantastisch! …en flexibel ;-)
Bedankt!
Team Kufstein
Niels, Marieke en Paul

Onze President
De klok is verzet, de dagen worden
korter en donkerder, de wintertijd
is begonnen. Die was twee weken
geleden in het mooie en zonnige
Kufstein en omgeving ver te
zoeken. Gelukkig maar! We hebben
nog nooit zo’n mooi weer gehad
tijdens een concertreis. Zelfs niet
in de ‘zonnige’ zuidelijke steden
Verona, Valencia en Barcelona.
Maar niet alleen het weer maakte
deze reis tot weer een geweldig
mooie reis. De super organisatie, de
sfeer, de gezelligheid, de omgeving,
de locaties, de muziek en de
Dirndls en Lederhosen; allemaal
ingrediënten voor weer een reis om
nooit te vergeten. Het lastige met
namen noemen is dat je er meestal
een (aantal) vergeet, maar ik wil
Paul, Marieke, Niels en Jan zeker
noemen en nogmaals bedanken
voor de perfecte organisatie.
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Daarnaast hebben er zoveel
mensen een bijdrage geleverd om
deze reis super te laten verlopen,
dat ik hen allemaal van harte wil
bedanken hiervoor. Dit maakt dat
een voorzitter ontzettend trots
kan zijn op Somerens Lust en zijn
aanhang!
Na interim dirigent Tom Koster,
is inmiddels onze nieuwe dirigent
Jacco Nefs bij het harmonieorkest
gestart. De eerste repetitie belooft
veel moois voor de toekomst.
Verder hebben we voor het najaar
nog een aantal evenementen op de
kalender, waaronder Live Centraal
en de Grote Pepernotenshow. De
kaartverkoop gaat als een speer.
Hiermee laten we nog maar eens
zien hoe veelzijdig Somerens Lust
is.

Speciale dank aan onze
fotograven tijdens de
concertreis

- Theo van den Boomen
- Pieter van Mierlo
- Aloys Schatorjé

6

Sponsor in ’t licht.

Het is maandag 16 oktober, een
prachtige warme nazomermiddag,
de zon schijnt volop en we worden
door Harrie Welten gastvrij welkom
geheten bij manege Het Keelven.
Het is heerlijk terrasweer dus
nemen we plaats op het prachtige
terras en onder het genot van
een lekker kopje koffie start het
gesprek.
Het is meteen duidelijk dat we met
een zeer gedreven ondernemer
van doen hebben. Vol vuur vertelt
Harrie over de beginjaren van
zijn carrière, zijn huidige Jumbo
supermarkt maar ook over zijn
activiteiten bij de manege.
Gevraagd naar de geschiedenis
van ‘zijn’ Jumbo vertelt Harrie dat
hij als tienjarig jochie in de winkel
van Frans van de Centra kwam. Hij
was zeer onder de indruk van deze
winkel en hier is de liefde voor het
Kruideniersvak ontstaan.
Studeren is naar eigen zeggen niet
zijn sterkste kant is, stil zitten in
een schoolbank vond hij moeilijk.
De LEAO in Helmond had een
winkelopleiding in die tijd en was de
start om in een supermarkt te gaan
werken. Tot na zijn veertigste jaar
heeft hij avondopleidingen gevolgd
en zelfs met goed gevolg een HBO
opleiding gedaan!
Harrie heeft voor diverse
supermarktketens gewerkt. Destijds
koos hij min of meer ‘toevallig’
voor Edah. Achteraf maar goed
ook, want bij de Edah in Helmond
leerde hij zijn Marjan kennen.
Maar liefst 35 jaar werkte Harrie,
in diverse rollen, voor Edah. Al
vroeg was hij bedrijfsleider in

het filiaal aan de Hoogstraat in
Eindhoven. Waarschijnlijk een van
de moeilijkste filialen van Edah in
die regio.
In de jaren daarna werd Harrie
voor Edah in heel Zuid-Nederland
gevraagd als ‘troubleshooter’. In
Someren werd Harrie filiaalmanager
voor Edah in een roerige tijd. De
nieuwbouw van de Edahwinkel op
het huidige terrein van de Jumbo
liet lang op zich wachten. Maar
liefst vijf jaar heeft Edah in een
tijdelijke ‘houten keet’ op het
industrieterrein gezeten.
Na een zeer onzekere periode
waarin de grote concerns als Laurus
en Super de Boer, Lekker en Laag
snel van plaats wisselden, kwam
het verlossende woord van Jumbo.
Harrie Welten kon franchisenemer
worden van de Jumbo formule. Met
een zeer grote winkel en nieuw elan
kon Harrie zijn geliefde vak voor
zichzelf uitoefenen. Dat Harrie dat
niet alleen kan en doet blijkt wel uit
het feit dat er niet minder dan 140
tot 150 mensen (veelal scholieren)
werkzaam zijn bij de Jumbo in
Someren. Deze mensen zorgen
voor ongeveer 48 voltijds banen!
Met veel succes wordt de Jumbo
in Someren steeds vernieuwd.
Met bijvoorbeeld verse pizza’s
maken en binnenkort verse melk
rechtstreeks van de boer, maar ook
de mogelijkheid om via internet je
bestelling door te geven. Hiervoor
rijdt fulltime een prachtige bus door
Someren!
Deze vernieuwingen zijn aanleiding
voor de vraag hoe de Jumbo en
supermarkten in het algemeen
er in de toekomst uit zullen zien.
Harrie verwacht dat steeds meer
de nadruk zal worden gelegd op
verse producten en kant en klaar
maaltijden van hoge kwaliteit. Maar
ook beleving en bereikbaarheid zal
meer aandacht krijgen.
Jumbo Someren is jaren
geleden sponsor geworden van
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Muziekvereniging Somerens
Lust omdat, net als Jumbo,
Muziekvereniging Somerens Lust
ook een maatschappelijke functie
vervult. Wat zouden Koningsdag
en de intocht van Sinterklaas zijn
zonder harmonie?
Harrie speelt zelf geen instrument,
maar hij had graag gitaar willen
leren spelen. Helaas gooide een
paard, met een trap van zijn hoef
tegen Harrie’s linkerhand, roet in
het eten en is gitaarspelen niet
meer mogelijk. Wellicht zou het nog
mogelijk zijn om drums te spelen,
maar Marjan wil graag van haar
rust genieten als ze thuis is, dus
ook dat plan is naar de achtergrond
verdwenen.
Toeval bestaat niet. Op de vraag
wat Harrie’s favoriete muziek is
zegt hij: ‘luister maar’. Op de
achtergrond klinkt Dire Straits
uit de speaker. Maar ook de
Rolling Stones staan hoog op het
favorietenlijstje!
De samenwerking tussen Jumbo en
Muziekvereniging Somerens Lust
bevalt goed. Ook hier spreekt de
ondernemer weer. Harrie ziet op
veel fronten kansen op een nauwere
samenwerking zoals bijvoorbeeld
nu ook met de Somerense
voetbalclubs gebeurt. Harrie heeft
ook goede herinneringen aan
het ‘ Dauwtrappen’ van vroeger,
dus ook daar ziet hij kansen op
samenwerking en dan niet alleen
als pauzeplaats!
We sluiten het gesprek af en
bedanken Harrie voor zijn
gastvrijheid en inkijk in zijn drukke
bestaan als supermarktondernemer.
We spreken de hoop uit dat Jumbo
Someren en Muziekvereniging
Somerens Lust nog lang mogen
samenwerken.
De sponsorcommissie

De 8ste IJzerinzameling
Alweer voor de 8ste keer,
onze halfjaarlijkse traditie, de
IJzerinzameling op de eerste
zaterdag van april en oktober. Deze
keer op 7 oktober. Leden, vrienden,
sponsoren en supporters van onze
Muziekvereniging hebben zich
weer volop ingezet om oud ijzer,
aluminium, koper, blik, zink en lood
op te halen in Someren.
De commissie Somerens Roest
heeft alles weer goed voorbereid.
Via de huis-aan-huis flyers en de
gemeentepagina van ’t Contact zijn
alle inwoners op de hoogte gesteld
van onze actie.
We zijn opnieuw te gast op de
Schans bij Edumar, de familie
Wijlaars.
Vanaf 9.00 uur is het een
komen en gaan van sjouwers,
chauffeurs, vakkundige sorteerders,
cateringdames, planners en
organisatoren. Geweldig om het
enthousiasme weer te zien!
Na een korte instructie van Peter,
onder het genot van een kop thee/
koffie en een plakje cake, en
verdeling van de routes worden de
hesjes en handschoenen uitgereikt.
Vervolgens gaat men op pad om in
Someren alles op te halen.
De cateringdames gaan ook aan
de slag om ervoor te zorgen dat
de hongerige magen straks gevuld
kunnen worden met een kopje soep
en een broodje.

De vakkundige sorteerders staan
alweer klaar met de magneten als
de eerste groepen terug komen met
volle aanhangers. Alles wordt op de
juiste soort verdeeld. Het aanbod is
ook deze keer overweldigend.
Als de containers zijn gevuld is het
tijd om zeer verdiend te genieten
van de soep met broodjes.
We hebben met elkaar weer een
prachtig resultaat bereikt en de
financiële kas gespekt.

Ruchte om samen, in bandvorm,
muziek te maken! Het resultaat was
een leuke muzikale middag voor
jong en oud waarbij eens te meer
werd aangetoond, dat er zich aardig
wat muzikaal talent in Someren en
omgeving bevindt!

Namens de commissie “Somerens
Roest” bedanken wij iedereen
die op welke manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan deze
8ste IJzerinzameling.

voor de Grote Clubactie?

Jamsessie 3 september
In navolging op de geslaagde
Jamsessie op zaterdagavond 11
maart, een initiatief van de Ruchte
in samenwerking met de Live
Centraal-band, vond op zondag 3
september de tweede editie plaats
van de Jamsessie in de Ruchte. Dit
keer een middageditie om ook minirockers – oftewel jonge muzikanten
– een mooi podium te bieden om
lekker te jammen!
In de foyer stond weer een backline
met instrumenten klaar, waar
iedereen die mee wilde spelen of
zingen, het podium op kon. En dit
gebeurde! Zo’n 100 muzikanten
van diverse pluimage hadden zich
verzameld in de foyer van De

Heeft u ons al ondersteund
met het kopen van loten

Wij doen mee met de Grote
Clubactie omdat wij graag muziek
maken voor en door jong en oud.
Hiervoor organiseren wij muzikale
evenementen en met de Grote
Clubactie hopen wij hiervoor extra
inkomsten te realiseren.
Helpt u ons het doel van dit jaar
weer te bereiken?
Van de opbrengst gaat maar
liefst 80% naar onze vereniging.
Daarnaast maakt u kans op
prachtige prijzen.
Hoe kunt u loten kopen? Tot 23
november aanstaande via de online
verkoop. Hiervoor heeft u een mail
ontvangen met een rechtstreekse
link naar de site van de Grote
Clubactie waar u vervolgens uw
loten online kunt bestellen. De
Grote Clubactie incasseert dit
bedrag eenmalig van uw rekening.
Uw lotnummer staat op uw
bankafschrift.
Enthousiasmeer familie, vrienden,
kennissen, collega’s, buren etc.
voor bovenstaande actie, zodat we
hopelijk net als vorig jaar weer een
mooi extraatje voor onze vereniging
binnen kunnen halen.
Steun onze Muziekvereniging via
deze actie.
Namens alle leden van
Muziekvereniging Somerens Lust
alvast hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,
De Clubkascommissie
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Familieperikelen
Geboren:
Lisa, dochter van Marjan en Henri
Niels, zoon van Dini en Frank
Pieter, zoon van Marcel en Hanneke

Wat speelt er
Nieuw lid:
Angeline van der Zanden
Tess Deenen
Sanne Moors
Tijs Vervlossen
Gestopt:
Jelle Sleegers
Lynn Velings

Harmonieorkest
Somerens Lust heeft een
nieuwe dirigent
Op 26 oktober is Jacco Nefs
gestart als nieuwe dirigent van het
Harmonieorkest Somerens Lust.
Het orkest had op 7 september
al kennis gemaakt met Jacco. Hij
heeft toen het tweede deel van de
repetitie geleid. Dat ging gepaard
met veel enthousiasme en positieve
reacties van de orkestleden.
En wie is Jacco Nefs? Hij is in

1971 geboren, studeerde klarinet
bij Jan Cober aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg en bij
Sjef Douwes aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Hij
studeerde daarna orkestdirectie bij
Roland Kieft en David Porcelijn aan
het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam en bij Jac van Steen
en Ed Spanjaard aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Van
1994 tot 2002 was hij klarinettist
bij de Marinierskapel der Koninklijke
Marine en vanaf 2002 wijdt hij zich
voornamelijk aan het dirigeren.
Momenteel dirigeert hij naast het
Harmonieorkest van Somerens Lust
de Amsterdamse Tramharmonie en
het door hemzelf opgerichte Orkest
Orventus, een semi-professioneel
harmonieorkest. Naast zijn
werkzaamheden als dirigent is
Jacco actief als arrangeur in een
breed scala van muziekstijlen.
In het volgende Akkoord laten wij
Jacco zelf aan het woord.

jaar met verschillende bijzondere
optredens, zoals de concertreis
naar Oostenrijk. Hier zijn een paar
bestuursleden van de vriendenclub
mee naartoe geweest, een aantal
vrienden, sponsoren en supporters
om de vereniging te ondersteunen.
We kunnen met een goed gevoel
terugkijken op deze reis, waarbij niet
alleen muziek gemaakt is, maar ook
de onderlinge band is aangehaald.
Ook niet onbelangrijk, een gezegde
van oud-instructeur Han van der
Vleuten, “een muziekband (Engels)
zonder band brengt geen goede
muziek”. En zoals ik vernomen heb
was die band er. En zijn er weer
supporters die toegezegd hebben de
vereniging te steunen door vriend
te worden. Hierover volgende keer
meer. Als bestuur gaat u als vriend
nog van ons horen en heffen we
tijdens het Nieuwjaarsconcert nieuwe
stijl ook weer het glas op het jaar
2018.
Voorzitter Vriendenclub,
Johan Smits

Vriendenclub
Beste vrienden en leden van
Muziekvereniging Somerens Lust,
Langzaamaan naderen we weer
het einde van 2017 en kunnen
we terug kijken op een muzikaal

Nieuws vanuit de
opleidingscommissie!
Na de promotie van Leon van de
Moosdijk tot president van de
muziekvereniging kwam zijn functie
als coördinator opleidingen vrij.
Deze functie is overgenomen door
Liesje den Dekker. Daarmee is ook
de opleidingscommissie nieuw leven
in geblazen en aangevuld met
Manon Maas – Rosier. In de nabije
toekomst willen we deze commissie
nog verder uitbreiden
om al onze ideeën zo goed mogelijk
uit te kunnen zetten.
Wie zijn wij?
Liesje is al 25 jaar lid. Ooit
begonnen bij de majorette, en via
klarinet en saxofoon nu celliste
van het harmonieorkest. Samen
met Arjan zijn ze trotse ouders van
Lena (5), Desie (3) en Ries (11
maanden).
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Manon is al 22 jaar lid en
enthousiast klarinettist van het
harmonieorkest.
Door haar beroep als leerkracht in
het speciaal basisonderwijs weet ze
perfect om te gaan met
onze leerlingen. Manon is getrouwd
met Patrick en samen zijn ze trotse
ouders van tweeling

enthousiaste muzikale kleine
kinderen, of ken je ze??
Meer info en aanmelden via
opleiding@somerenslust.nl
Muzikale groetjes,
Liesje en Manon

Live Centraal 2017
18 november is het zover: Live
Centraal 2017! Er staat ons
weer een dijk van een show te
wachten met kneiters van hits,
gespeeld door de fantastische Live
Centraal band, met meer dan 30
lokale, muzikale talenten én met
medewerking van onze eigen Jazz
Academy!

Finn en Levi (3).
Wij zijn heel enthousiast over onze
nieuwe taak! Het wel en wee van
de leerlingen gaat ons als jonge
moeders aan het hart. Muziek
maken is belangrijk en heel goed
voor de ontwikkeling van ieder
kind! Wij willen er samen voor
zorgen dat al onze leerlingen goed
begeleid worden, maar daarnaast
ook dat er heel veel nieuwe
leerlingen bij komen en bij blijven.
De muziekprojecten die de laatste
jaren succesvol op zijn gezet lopen
door, maar wij hebben ook een
nieuwtje! Een nieuw muziekproject
gaat van start.
In januari 2018 start
MUZIEKMAATJES!
Kinderen van 4 tot 8 jaar gaan
om de week op zondagochtend
van 10.00 tot 10.45uur samen
op allerlei verschillende manieren

muziek maken en dansen onder
leiding van Pauline van Deursen.
Pauline studeert muziekdocent aan
het conservatorium in Maastricht en
is zelf een muzikale duizendpoot.
Zij staat te popelen om samen met
de kinderen aan de slag te gaan!
Wij hopen hiermee kinderen al op
jonge leeftijd enthousiast te krijgen
in het maken van muziek, zodat ze
later door kunnen stromen in het
bespelen van een instrument.
Dus; zegt het voort! Heb je zelf

Het spektakel vindt plaats in de
Ruchte; een mooi podium voor

een nog mooiere avond! Vanuit
de muziekvereniging hebben we
de nodige vrijwilligers weten te
strikken, dus voor de overige leden
geldt: koop een kaartje voor deze
geweldige avond en vraag zoveel
mogelijk vrienden, familie en
kennissen om met je mee te gaan!
De kaartverkoop is al gestart en
loopt goed. Wacht dus niet te lang
met kaartjes kopen want vol = vol!
Tot de 18e!
Groeten,
Het Summers Spektakel
Dirk Acda
Marieke van den Einden
Niels Hoppenbrouwers
Stefan Nijssen
Nicola Slegers

Zie ginds komt
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Kaarten verkrijgbaar via
www.deruchte.nl

De Grote Pepernotenshow
Na een succesvolle eerste editie in 2015, presenteert
de jeugd van Muziekvereniging Somerens Lust op
25 november in De Ruchte de tweede editie van ‘De
Grote Pepernotenshow’.
Sinterklaas heeft één hele grote wens?
Willen jullie weten wat voor een wens? Kom dan
naar de Ruchte. Want misschien komt deze wens van
Sinterklaas daar wel uit.
‘De Grote Pepernotenshow’ is een muzikale
kindershow vol humor, zang, dans, beeld en
live muziek van het Opleidingsorkest en de

Jeugdslagwerkgroep. Een show waar niet alleen
kinderen zullen genieten maar ook hun ouders,
grootouders, ooms en tantes.
Natuurlijk is Sinterklaas er met zijn Pieten. Ook
Peejay en Diede zijn weer van de partij om samen
met iedereen op hun Sinterklaashits te dansen en te
zingen.
Aanvang 14.00 en 16.00 uur.
Nog geen kaartjes besteld? Ga dan snel naar
deruchte.nl want Vol=VOL

Kijk in de agenda op
www.somerenslust.nl
voor de actuele activiteiten van
Muziekvereniging Somerens Lust
en volg ons op Facebook
Kopij graag aanleveren via
akkoord@somerenslust.nl

