Somerens leukste Muzikantenkrant

Akkoord Somerens Lust
40e jaargang

De Grote
Pepernotenshow
Zaterdag 25 november was het
zo ver. Thuis werd er een meisje
omgetoverd tot Pietje. En dat Pietje
bleef maar vragen... ‘wanneer gaan
we nou naar De Ruchte?!’
De voorstelling werd geopend door
2 zingende Pieten en gelukkig
kwam Sinterklaas al gauw de zaal
binnen met een hoop mooie Pieten.
De Sint wilde graag een instrument
bespelen, maar wist niet wat. En
eerlijk gezegd was hij er ook niet zo
goed in.. Diede had de oplossing:
een kazoo! Nadat alle kinderen er
één uitgedeeld kregen, was het één
uitbarsting van kazoo-getoeter. En
wat vonden ze het leuk!! Peejay en
Diede zongen een oude Sinterklaashit en de nieuwe van dit jaar ‘De
Sint & Pieten Kazoo’. De kinderen
(en ouders!) deden gezellig mee.
De jeugdslagwerkgroep speelde
onder leiding van trommelmeester
Jeroen nummers van onder andere

Dance De Macabre van de Efteling
en Have You Ever Been Mellow.
Het opleidingsorkest liet onder
leiding van muziekmeester Tjeu het
nummer van de film Vaiana horen
met zang van Diede van den Heuvel
en bijvoorbeeld ook The Lion King.
Allemaal herkenbare liedjes voor
jong en oud.
Mijn Pietje was tevreden en blij
‘mogen we de kazoo houden van
Sinterklaas? Jippie!’
De Sint gaf aan dat als de ouders
het goed vonden, alle kinderen
de schoen mochten zetten. En
dat gebeurde. En er werd geen
Sinterklaas-liedje gezongen, maar
er werd een Sinterklaas-liedje
geblazen op de kazoo.

President aan het woord
Zittend aan de keukentafel kijk
ik naar buiten. De hele tuin is wit
en het sneeuwt nog steeds. Wat
een verschil met twee maanden
geleden toen we nog in een zonnig
Oostenrijk een ontzettend mooie
concertreis beleefden.
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Het weer geeft wel aan dat we
richting het einde van het jaar
gaan. Alles en iedereen blikt terug
op het jaar 2017 en maakt lijstjes.
Een van de grootste lijsten is
natuurlijk de top2000, heel veel
goede muziek om tussen kerst en
oudjaar naar te luisteren.
Als we kijken naar Somerens Lust
is de belangrijkste gebeurtenis in
2017 toch wel het afscheid van
Geert Mooren. Een hele verandering
om een periode van 20 jaar af te
moeten sluiten, maar na de fijne
interim-periode van Tom hebben we
met Jacco weer een topper in huis.
Daarnaast waren natuurlijk
de concertreis, Live Centraal
en de pepernotenshow mooie
hoogtepunten voor een geslaagd
muzikaal jaar.
Voor dit jaar staat het
jaarlijkse kerstconcert nog op
het programma, waar twee
ensembles aan mee zullen
werken. Kom allemaal kijken in de

akkoord@somerenslust.nl
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Lambertuskerk, als aftrap voor de
kerstdagen.
Als we alvast vooruitkijken
naar 2018 starten we al gelijk
op de eerste dag met het
nieuwjaarsconcert van de Jazz
Academy bij In d’n Herberg. Twee
weken later het nieuwjaarsconcert
van de slagwerkgroep in de Ruchte.
Een mooie manier om met elkaar te
proosten op 2018.
Alle leden, commissieleden,
andere betrokkenen en sponsoren
ontzettend bedankt voor jullie
inzet en bijdrage in het afgelopen
jaar. We zijn een fantastische en
bloeiende vereniging en ik ben
als president trots op iedereen
waarmee we dit voor elkaar krijgen.
We gaan er in 2018 met hetzelfde
enthousiasme mee door!

KBO aanbiedt.
Er was een speciaal woord voor
Francien Boots, 9 jaar voorzitter en
die middag had zij de koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen.
Met een lang zal ze leven en de
felicitaties sloten we de serenade af
waarna we nog getrakteerd werden
op een drankje.
Een mooie bijdrage als
Muziekvereniging Somerens
Lust aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid in het
Somerense.

Jacco Neffs
Beste leden van MSL,
Inmiddels zijn we een zestal repetities
verder en wordt het dus tijd om wat
meer over mezelf te vertellen.

Iedereen alvast hele fijne
feestdagen en een goed begin
van een gezond en muzikaal 2018
toegewenst.

Serenade Diamanten
KBO Someren-Dorp
Op dinsdag 7 november kwamen
we in onze opslagruimte in De
Ruchte bij elkaar om ons klaar
te maken voor een serenade.
De KBO Someren-Dorp vierde
het diamanten jubileum en
daar mochten we natuurlijk niet
ontbreken. Al spelend liepen we
via de rode loper de foyer van De
Ruchte binnen. Daar stond het
complete bestuur ons glunderend
op te wachten. Ze waren vereerd
met onze serenade.
En natuurlijk hoorde er een
speech bij waar vooraf de nodige
informatie voor was uitgezocht,
want wat regelt de KBO veel
voor hun leden. Er zijn heel veel
activiteiten door het jaar heen,
de gezellige ontmoetingen in De
Huiskamer in de Ruchte, maar ook
voor ondersteuning bij belastingen,
regelingen of voorzieningen kunnen
leden terecht bij adviseurs die de
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Ik ben geboren in Bergen op Zoom
in 1971. De naam Nefs kom je in
Midden-Brabant niet veel tegen
maar in West-Brabant juist wel.
Op mijn tweede zijn we naar
Moergestel verhuist en daar kwam
ook mijn zusje, Marieke, ter wereld.
In Moergestel heb ik tot mijn 22e
gewoond. Het was de normale
gang van zaken; kleuterschool,
lagere school, middelbare school in
Tilburg. Als jong ventje heb ik wat
gevoetbald (geen succes), ik denk
zo’n 8 maanden gehockeyd, dat
was een iets groter succes totdat
mijn paasrapport van de 1e klas
middelbare school bij ons op de
tafel belandde. Dat was niet best
en luidde direct het eind van mijn
hockeycarrière in. Bij die sporten
is het dan ook gebleven. Pas in
mijn Marinierskapeltijd ben ik weer
iets gaan doen in de vorm van

hardlopen maar dat staat nu op een
laag pitje. Maar dan de harmonie!
Ik zal 8 of 9 zijn geweest toen ik
aan de AMV-lessen begon. Ik vond
daar niets aan. Droge, saaie stof en
dan aan het eind van de les elkaar
ook nog eens kwellen met een
blokfluit! Maar goed, dat hoorde
erbij werd thuis gezegd, dus ik
daarnaartoe. In die periode waren
mijn opa en oma 50 jaar getrouwd
en bij de Nefsen wordt er flink op
los getoeterd! (Zo gaan we tijdens
de Vastenavond in Bergen op Zoom
met een behoorlijk familieorkest
op pad, zo’n 20 muzikanten.) Het
was een feest met veel muziek en
één van mijn oudere neven speelde
geweldig trompet. Dat moest het
worden! Weg met die blokfluit,
welkom trompet. Maar het loopt
vaak anders... Bij de harmonie in
Moergestel was geen plaats voor
een trompet, want die hadden ze
al vier in het orkest... Of ik geen
klarinet wilde gaan spelen. Ik had
geen idee hoe dat instrument
eruitzag en het kon zeker niet zo
stoer zijn als een trompet, maar
daar hadden ze bij de harmonie
geen boodschap aan; klarinet of
anders niets. Tja, 1979... Enfin, na
veel gebakkelei en tranen ik naar
de concertmeester. Daar stond een
kistje op de keukentafel met een
klarinet erin. En het was liefde op
het eerste gezicht! Maar na een
week wilde ik al stoppen, heel mijn
bovenlip was kapot. Wat was nu het
geval; in al mijn enthousiasme had
ik die eerste week het mondstuk
omgedraaid en met een kapot
riet gespeeld. Tot bloedens toe.
Maar vanaf week 2 is de klarinet
niet meer uit mijn leven geweest.
Twee mensen zijn hierbij heel
bijzonder en bepalend geweest.
Dat zijn de concertmeester uit de
harmonie in Moergestel en mijn
muziekschooldocent die ik een
jaar later kreeg. Zonder deze twee
personen had ik jullie waarschijnlijk
nooit ontmoet.
De liefde voor muziek en de
klarinet groeide en ik wilde naar het
conservatorium. In Tilburg heb ik
de vooropleiding (bij Piet Jeegers)

en vakopleiding (bij Jan Cober)
gedaan. Maar bij Jan Cober ben ik
in Tilburg alleen als dirigent HAFA
afgestudeerd. Niet als klarinettist.
Mijn klarinetdiploma, combinatie
van docerend en uitvoerend
musicus, heb ik uiteindelijk bij Sjef
Douwes gehaald, aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Ondertussen kreeg ik in 1994 een
vaste aanstelling als klarinettist bij
de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Een mooi orkest waarmee
ik op vele plaatsen in de wereld
ben geweest; USA, Japan, Rusland,
Verenigde Emiraten om er een paar
te noemen. Maar na 8 jaar vond
ik het genoeg, ik wilde wat anders
en had sterk het gevoel (en dan
spreek ik echt voor mezelf) dat
muziek en militarisme (macht) niet
echt te verenigen waren. Tijdens
mijn Marinierskapelperiode ben ik
orkestdirectie gaan studeren. Eerst
in Amsterdam en uiteindelijk ben
ik in Den Haag afgestudeerd bij
Jac van Steen en Ed Spanjaard.
Ik wilde na mijn HAFA-diploma
verder en zocht verbreding in de
orkestdirectiestudie. Een studie
waar ik veel aan heb gehad. Er
wordt met andere ogen naar het
dirigentenvak gekeken, sowieso
een ander repertoire en werken
met professionals vereist toch
een andere aanpak. Afgelopen
15 jaar heb ik in mijn werk beide
soorten orkesten gedirigeerd, zowel
symfonie- als harmonieorkesten, en
het één versterkt het ander om het
zo maar eens te zeggen. Momenteel
dirigeer ik, naast Muziekvereniging
Somerens Lust, de Amsterdamse
Tramharmonie, Regionaal Symfonie
Orkest Oss (tot eind februari 2018)
en Orkest Orventus. Orventus heb
ik 7 jaar geleden met een aantal
vrienden opgericht en is een
semiprofessioneel harmonieorkest
dat zich richt op origineel repertoire
en dat tweemaal per jaar twee
concerten geeft. Een projectorkest
zou je kunnen zeggen, maar met
wel steeds dezelfde musici. Helaas
speel ik te weinig klarinet. Ik geef
nog wel wat les, maar het echte
spelen op niveau is er momenteel
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niet en dat mis ik.
Het werken als musicus, dirigent of
uitvoerend instrumentalist neemt
behoorlijk wat tijd in beslag en is
in mijn geval vaak in de avonduren
waardoor er weinig tijd overblijft
voor wat sociale activiteiten in het
dorp Diessen waar ik nu woon.
Veel hobby’s heb ik dan ook niet.
Ik mag graag nog weleens een
rondje rennen (bij goed weer),
de natuur in, lezen, veel muziek
luisteren en op reis. Ik ben een
enorme Amerikafanaat, en dan het
gehele continent; Zuid-, Midden- en
Noord-Amerika, met een voorliefde
voor Mexico. De carnavalsvakantie
breng ik al een aantal jaren door
op het Canarische eiland La Palma.
Zo halverwege het seizoen even
de boel resetten met zon, goede
wijn en lekkers uit de zee! Over
dat Diessen, daar woon ik samen
met mijn vriendin Ragne en haar
3 kinderen. Sinds een aantal jaren
ben ik ook ‘bonuspapa’. Niet altijd
even makkelijk maar vaak wel erg
leuk!!
Twee maanden bij jullie is te kort
om een duidelijke terugblik te
kunnen geven. Veel heeft nog tijd
nodig, maar er wordt hard gewerkt,
zowel in de repetitieruimte als na de
repetities tijdens de vergaderingen.
Ik vind de repetitiesfeer erg prettig,
de manier waarop ik contact
heb met leden en commissies,
de uitgesproken ambities en het
muzikaal potentieel. Kortom, alle
ingrediënten om er iets moois van
te maken zijn aanwezig; aan ons
samen om dat te realiseren. Ik heb
daar veel zin en vertrouwen in!!
Groet, Jacco.

Kerstconcert 2017
Op een koude zondagmiddag
stroomt de kerk vol voor het
jaarlijkse kerstconcert van het
Somerens Dameskoor, Mannenkoor
De Nachtegaal en Muziekvereniging
Somerens Lust. Dit jaar doen
vanuit de muziekvereniging
een klarinetensemble en een
koperkwintet mee.
Het concert wordt geopend
met de mooie klanken van het
koperkwintet die ‘Music from
the royal fireworks’ van Händel
spelen. Ook het ’Intermezzo’ uit
‘Cavelleria Rusticana’ gespeeld
door het koperkwintet is erg
sfeervol en indrukwekkend. Het
klarinetensemble speelt onder
andere ‘I shall feed his flock like
a shepherd’ van Händel met een
mooie solo van Lukas van den
Heuvel.
Dit jaar hebben we twee solisten;
zangeres Simone Slegers en
organist Tannie van Loon. Simone
weet de kerstsfeer er goed in te
krijgen met bekende liedjes zoals
‘I’ll be home for Christmas en
‘Jingle Bells’. Tannie van Loon laat
de prachtige klanken van het orgel
horen met de kerstklassieker ‘We
wish you a merry christmas’.
Het dameskoor brengt een aantal
mooie nummers ten gehore, zoals
‘Noël Nouvelet’ en het mannenkoor
zingt weer het prachtige jaarlijkse
‘Stille Nacht’. Een nummer dat
inmiddels niet meer weg te denken
is uit ons kerstconcert.
Onze nieuwe burgemeester
Dilia Blok doet dit jaar een
woordje en praat over de fijne
gemeenschapszin in Someren
en wenst iedereen een goede en
vredige kerst en een mooi 2018.
Het concert wordt volgens traditie
afgesloten met ‘I’m dreaming of a
white christmas’.
Het was weer een mooi,
afwisselend en sfeervol
kerstconcert waarbij iedereen goed
in de kerstsfeer is gekomen.
Iedereen een fijne kerst en een heel
gezond en gelukkig 2018 gewenst!
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Sintintocht 2017

Grote Clubactie levert

Live Centraal!

Op zaterdag 18 november meerde
de goedheiligman aan in Dokkum.
Sinterklaas en zijn Pieten zetten
dit jaar hun voeten aan wal in
deze stad in Friesland en waren
warempel de volgende dag al
gearriveerd in ons Brabantse
dorp. Onze Muziekvereniging start
vanaf Hotel Centraal de intocht
met opgewekte klanken voor het
begeleiden van het Hoog bezoek
in ons dorp. Vanaf De Ruchte
vervolgen ze de route samen met
Sinterklaas op een coole motor.
De Muziekvereniging gaat hem
voor in de stoet, gevolgd door
héél véél Somerense kinderen
en hun ouders. Via de Kerkstraat
en de Postelstraat komt de Sint,
samen met zijn gevolg, aan bij het
Wilhelminaplein. Het jeugdcomité
en de burgemeester verwelkomen
de Sint en zijn Pieten op het
bordes. Het is voor burgemeester
Veltman de laatste keer dat hij als
burgemeester van Someren de
Sint zal toespreken. Als dank voor
alle jaren krijgt de burgemeester
dan ook een medaille uitgereikt.
Na muzikale klanken, zang van
Peejay en Diede, de hoofdpiet
en diverse woordjes gaat de Sint
weer naar De Ruchte onder onze
muzikale begeleiding. In De Ruchte
wordt het kinderfeest in een heuse,
succesvolle show voortgezet.

mooie financiële bijdrage op

Op zaterdag 18 november hebben
mensen in een bomvolle Ruchte
genoten van een prachtige avond vol
muzikale hoogtepunten. Reden: Live
Centraal 2017! Onder begeleiding
van de geweldige Live Centraal Band,
de backings én de Jazz Academy
hebben meer dan 30 lokale, muzikale
talenten een fantastische show
neergezet met kneiters van hits! Van
prachtige ballads van Calum Scott
en Niall Horan tot dampende en
stampende hiphop van Typhoon en
alles wat er tussenin zit!

Wat speelt er

Aanvang 17:00 uur, In d’n Herberg
Someren, toegang gratis.

Nieuw lid:
Koen Deenen

Ook dit jaar heeft u ons weer
ondersteund met het kopen van de
loten voor de Grote Clubactie. En
wie weet heeft iemand van u wel
een prijs gewonnen.
Wij willen u allemaal heel hartelijk
bedanken voor uw bijdrage. We
hebben dit jaar maar liefst 261
loten verkocht met een mooie
opbrengst voor onze vereniging van
€626,40.
Hopelijk mogen we volgend jaar
weer op uw steun rekenen.
De Clubkascommissie

A Jazzy New Year
Een oude traditie wordt in ere
hersteld...
Op nieuwjaarsdag geeft de Jazz
Academy, onder leiding van Kees
Kes, een nieuwjaarsconcert bij café
In d’n Herberg in Someren. Dit
jaar met een gastoptreden van The
Rolling Notes uit Asten, een bigband
met invloeden vanuit de pop- en
feestmuziek.
De Jazz Academy en The Rolling
Notes nodigen u van harte uit
om samen muzikaal en jazzy het
nieuwe jaar in te luiden.
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Al met al een schitterende avond
waar wij als Summers Spektakel,
mede dankzij alle leden die ons
tijdens de avond hebben geholpen,
met een grote glimlach op ons
gezicht op terug kunnen kijken!
Bedankt!
Muzikale groeten,
Het Summers Spektakel
Dirk Acda
Marieke van den Einden
Niels Hoppenbrouwers
Stefan Nijssen
Nicola Slegers
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Sponsor in ’t licht.

We zijn vandaag welkom aan de
Ter Hofstadlaan 87 bij Jeroen en
Ingrid van Zoggel. Samen met hun
dochter Isa van vijf en zoon Daan
van 3 jaar vormen ze een prachtig
jong gezin. We worden ontvangen
om 20.00 uur, de kinderen liggen
al in bed. “Da’s ook beter om ons
verhaal rustig te vertellen” geeft
Jeroen aan. De babyfoon op de gsm
laat zien dat ze rustig slapen. We
zitten aan de tafel in de huiskamer
met een lekker kopje bonenkoffie
en een stroopwafel en we kijken
terug op de mooie muziekreis naar
Salzburg. Jeroen pakt zijn gsm en
laat het impressiefilmpje zien van
Dirk van den Einden. Het ziet er
prachtig uit met “Jetzt geht’s loss”
op de achtergrond.
Korte historie van het bedrijf
Jeroen vertelt: “Uit loondienst bij
LEGRO ben ik gestart als zzp-er in
2011 met een Scania-Truck (Trekker
G440). Het was de slechte tijd,

midden in de crisis. Maar ik zit
niet stil, knok, maak lange dagen
en het bedrijf moet slagen! Als
charterbedrijf rijd je met eigen
trekker en oplegger van een ander
bedrijf rond om de vrachten van
plaats naar plaats te brengen.
Een paar jaar rijden voor LEGRO
potgrond uit Helmond en voor
Koopman Nijkerk, palletgoederen,
was de bedoeling. Omdat dit
moeilijk te combineren was ben ik
alleen voor Legro gaan rijden.”
Jeroen vertelt boeiend over LEGRO.
“Toveren met potgrond. LEGRO
ontgint grond waar veen op zit.
Veen eraf, goeie grond er weer op
voor de boeren. Ze zijn o.a. actief
in Nederland, België, Duitsland en
sinds kort Letland met inmiddels
wel 40 trekkers voor eigen vervoer. “
Zo zeg, we staan er echt van te
kijken! We leren ervan!
Hoeveel mensen werken er bij
het bedrijf?
“Een kameraad heeft altijd al zijn
rijbewijs willen halen en is sinds
juni 2016 in loondienst. Hij rijdt
dus sinds 1,5 jaar op de Scania
trekker! Het is een goede chauffeur
en heeft nog geen schade. Kan ik
helaas niet zeggen” zegt ie lachend.
“Ik heb toen een nieuwe Volvo
FH460 aangeschaft waar ik zelf
mee rijd bij LEGRO en voor andere
opdrachtgevers zoals ITV, Inland
Terminal Veghel. “
Voorlopig laten we het even zo…!
“Vrij recent heb ik positieve
gesprekken gehad met Hoefnagels
Transport Asten om voor hen
te gaan rijden. Maar ja… Hoe?
Nadenken, Nadenken. Nadenken
over 2de chauffeur? Nu is er
inmiddels al een 2e chauffeur in
loondienst die op de Volvo rijdt.
De bedoeling was om zelf een
jaar of 4 met de Volvo te gaan
rijden. Nu rijden we sinds een paar
maanden voor Hoefnagels. Het
zijn voornamelijk betondelen van
groot formaat. Sommige viaducten
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effe d’r af en d’r weer op omdat
sommige bruggen net te laag zijn.
Tsja, je moet het maar weten. Het
zal maar gebeuren dat je klem
komt te zitten onder het viaduct. “
Laatste nieuws is dat er weer een
nieuwe Scania bijkomt in april
2018. Het Nieuwste model de R450.
Toe maar! Met trots laat Jeroen op
zijn gsm de plaatjes zien.
De Toekomst
“We bekijken het per jaar. Een
auto of 8 hebben zou te gek zijn;
waarbij ik inspring waar nodig en
dat ik mijn ervaring en kennis door
kan geven aan de chauffeurs. En…
service staat hoog in het vaandel.”
Hoe lang bent u al sponsor van
Muziekvereniging Somerens Lust?
“Sinds juli 2016 zijn we sponsor.
Jammer dat we de Sponsoravonden
niet kunnen bezoeken.
’s Morgens al heel vroeg roept de
plicht, dus helaas. Wellicht over
een aantal jaren als ik een truck of
8 heb zegt ie lachend. “
Wat verwachten jullie van MSL
als sponsor?
“Tsja, wat houdt het in, een
jubileum / serenade is mooi.
Het is veel meer een warm hart
toedragen. De hele familie van
Ingrid is betrokken bij de harmonie.
Het huwelijksaanzoek tijdens RMU4
in oktober 2014 en de serenade
tijdens ons huwelijk in 2016 was
prachtig. We sponsoren de club
graag en zijn bijvoorbeeld ook goed
verzorgd tijdens concertreis naar
Salzburg.”
Zijn jullie zelf muzikaal?
Jeroen geeft aan dat hij muzikaal is.
“Als drummer heel actief geweest
binnen drumband fanfare St
Jozef Someren-Heide. Nederlands
kampioen geweest met St jozef.
Lang in een rock & roll band
gespeeld. Die band is ontstaan zo
rond het jaar 2000 met Vegas 68.
Daarna nog even in een rockband
gespeeld. Vooral muziek als Buddy
Holy. Geweldig. Maar nu is er geen

van tevoren mee te doen. Hier
hebben sommige pas voor het eerst
kennis gemaakt met de hedendaagse
slagwerkinstrument zoals Marimba’s
en Pauken.
Benieuwd naar hoe ze het ervan
af brengen? Of bent u gewoon een
liefhebber van slagwerk? Dan bent
u bij deze van harte uitgenodigd om
op zondag 14 januari samen met de
slagwerkgroep te proosten op een
muzikaal 2018.
We wensen u alvast een hele fijne
jaarwisseling en zien u graag in het
nieuwe jaar op 14 januari om 14.30
in de Ruchte. De toegang is gratis.

tijd voor. Af en toe nog spelen
met de groep ‘2 of diamonds and
guests’. Kijk maar eens op Internet;
mooi om te horen en te zien.”
“En niet te vergeten: Onze Scania
bar! Helemaal opgeknapt van
oud ijzer tot super de luxe bar.
Meegenomen voor een paar tientjes
oud ijzer bij LEGRO. Koelkasten,
tap, spoelbak, verlichting. Complete
bar. Ook schitterend om te zien op
de website en facebook.”
Favoriet muziekstuk
Jeroen denkt na, nog eens na. Alle
muziek vindt ie mooi. Maar Buddy
Holly met het nummer Bo Diddly
heeft hij na enige tijd gevonden
via zijn gsm. Met Vegas 68 heeft
ie trouwens 2 Cd’s gemaakt. Zo
zeg! Als we na een mooie avond
weer vertrekken zien we in de Hall
of Fame de Cd’s met teksten en het
logo Vegas 68.

Reünieuwjaarsconcert
Dit jaar is het aan de slagwerkgroep
om het nieuwjaarsconcert te
organiseren. Om 2018 knallend van
slag te gaan hebben ze behalve
de huidige slagwerkers ook de
slagwerkers van vroeger gevraagd
om mee te doen.
De voorbereiding zijn volle bak
bezig!
Om de reünisten de kans te geven
om nog snel wat ervaring op te
doen hebben ze de mogelijkheid
gekregen om een aantal repetities

Geweldig. Jeroen van Zoggel
Transport is een prachtig bedrijf!
Sponsorcomité Muziekvereniging
“Somerens Lust”
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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

Reünie

nieuwjaarsconcert
Begin het jaar met
de slagwerkers
van toen...

...en van nu!

YY
P
P
P
P
A
A
H
H
R
R
A
A
E
E
Y
Y
W
N
NEEW

8
1
20

aanvang 14.30 uur

14 januari

De Ruchte
gratis toegang

