
Op donderdagavond 8 februari stroomde 
de Ruchte aardig vol. Ons, inmiddels 
ingeburgerde,  ‘Concert Carnavalesk’ 
zorgde voor de opmaat voor de Drie Dolle 
Dagen. Het harmonieorkest was uitgedost 
in Oostenrijkse kledij, verwijzend naar de 
concertreis; lederhosen bij de heren en 
dirndl’s bij de dames. Ook de muziek had 
een Tirols tintje met o.a. The Sound of 
Music, Trompeten-echo, Leichte Kavallerie. 
Ongekende vrolijkheid en symfonische klasse 
bleken naast elkaar te kunnen staan. Dat 
was mede te danken aan de medewerking 
van Piet van de Laar, die in eigen stijl een 
humoristische invulling gaf aan het concert, 
van tijd tot tijd ondersteunt door René 
Mulder en Frans de Lau.

Bijzonder aan dit ‘Concert Carnavalesk’ 
waren de eerste officiële dirigeerslagen van 
dirigent Jacco Nefs. Maar naast orkestleider 
had Jacco ook zelf een prominente rol bij het 
nummer ‘Immer Kleiner’. Verkleed als oud 
vrouwtje was hij de solist van de klarinet 
en toonde hij zijn muzikale kwaliteiten door 
stukken van het instrument weg te halen en 
uiteindelijk enkel het mondstuk te bespelen. 
Een mooie eerste kennismaking met de 
nieuwe dirigent van het orkest.

Voor de maestro-act was het dit jaar de 
beurt aan sponsoren; Jos Haerkens, Wouter 
Verhees en Jeroen van Zoggel probeerden 
munt te slaan uit hun dirigeerkwaliteiten. 
Alle drie de mannen hebben voldoende 
affiniteit met muziek dus het zou een 
fluitje van een cent moeten zijn het orkest 
in goede banen te leiden bij ‘Wien bleibt 
Wien’. Uiteindelijk besliste de jury dat dit 
jaar de eeuwige roem Jeroen van Zoggel 
toebehoorde en onderstreepte dit met de 
trofee.

Er waren anekdotes van hilarische 
momenten die menig hart sneller liet 
kloppen. Er waren doldwaze momenten 
en prachtige foto- en filmbeelden (met 
dank aan Dirk van den Einden) over de 
concertreis naar Oostenrijk. Uiteraard 
waren er ook de meezingers en meedeiners 
die werden vertolkt door Robert Hurkmans 
en Paul van der Weerden.

Het was een avond met voor ieder wat wils. 
Het ‘Concert Carnavalesk’ werd door het 
publiek ook dit jaar zeer gewaardeerd. Een 
prachtige manier om in de carnavalssfeer 
te geraken! 

Serenade

Het zijn trouwe fans en bezoekers van 
onze Muziekvereniging, de ouders van 
onze penningmeester Paul Aarts. Reden 
om hen dan ook eens in het zonnetje 
te zetten en een serenade te brengen 
tijdens hun 50 jarig huwelijksfeest op 19 
januari. Met z’n allen zijn we dan ook naar 
Heusden vertrokken om dit Gouden Paar te 
verrassen. En dat is gelukt! Mooi om te zien 
wat zo’n gebaar dan doet.

www.somerenslust.nl 
akkoord@somerenslust.nl
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Nieuws vanuit de 
opleidingscommissie
Net voor de zomervakantie heeft Liesje 
Leon opgevolgd als coördinator van de 
opleidingscommissie. Al snel vroeg ze 
Manon erbij en gingen we samen aan 
de slag. Nadat we de overdracht hadden 
gekregen gingen we bekijken wat we eerst 
aan zouden gaan pakken. 

MUZIEKMAATJES 
Muziekmaatjes was een plan dat al even op 
de plank lag en waar we graag meer over 
wilden weten om er mee aan de slag te 
kunnen gaan. Dit was er immers nog niet in 
Someren en omgeving. 
Al snel kwam de naam van Pauline naar 
boven. We gingen met haar in gesprek om 
erachter te komen of zij het zou zien zitten 
de lessen te verzorgen. Daarop volgde een 
volmondig ja! 
Om hoeveel kindjes het zou gaan? We 
hadden geen idee. Dromend zeiden we nog 
als we rekening houden met de tijden op 
zondagochtend kunnen we altijd nog een 
tweede groep laten starten. 
En die droom kwam uit! Apentrots zijn 
we! Op 4 februari was de eerste les die we 
meteen in twee groepen konden starten. 
Samen 23 kindjes!  
De eerste groep van 12 verwachtingsvolle 
muzikantjes in de dop was om 10.00 uur 
aan de beurt. Met een zelf meegebracht 
kussentje namen ze plaats in de zaal. Na 
een korte kennismaking werd meteen 
gestart met waar het allemaal voor bedoeld 
is: samen op allerlei verschillende manieren 
muziek maken en bewegen. De eerste 
les stond in het teken van carnaval met 
cowboys en indianen. De ouders, die de 
eerste les mochten blijven kijken, hadden 
zelf ook moeite om stil te blijven zitten. En 
de kinderen lieten meteen zien over allerlei 
muzikale kwaliteiten te beschikken. 

De tijd vloog om en na 45 minuten was 
het al weer tijd om af te sluiten en de 
volgende groep van 11 kinderen binnen te 
laten. Ook hier werd door iedereen lekker 
mee gezongen en bewogen en was aan 
de snoetjes van de kinderen af te lezen 
dat ze er van genoten. Aan het einde van 
beide lessen kregen de kinderen nog een 
super mooie Muziekmaatjes-rugzak waar 
ze de volgende keren hun kussentje in mee 
kunnen brengen.

Na de eerste les volgden er nog 5 
aanmeldingen meer waardoor de teller 
inmiddels op 28 muziekmaatjes staat! 
Ook de tweede en derde les waren een 

doorslaand succes! 
Heb jij ook een mini-muzikantje thuis, dan 
heb je geluk. Er zijn namelijk nog 2 plekken 
beschikbaar. Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar: opleiding@somerenslust.nl

UITBREIDING 
OPLEIDINGSCOMMISSIE 
Nadat we gestart waren in de 
opleidingscommissie merkten we al snel dat 
het teveel werk was om met z’n tweeën aan 
te pakken. We vroegen eens rond binnen en 
buiten de vereniging en we kunnen zeggen 
dat we inmiddels op volle sterkte zijn. We 
hebben al twee vergaderingen gehad en de 
taken onderling verdeeld.

De opleidingscommissie bestaat uit:

Liesje den Dekker (coördinator): 
Opleidingsbureau, opleiding en 
instrumenten

Manon Maas: 
PR en samenspeelgroepen

Marieke van den Einden: 
Scholenproject

Ilona Jansen: 
Opleidingsbureau en instrumenten

Ine van Zeeland: 
Evenementen

Karly van Otterdijk: 
Scholenproject

We hebben er allemaal heel veel zin in!

Groetjes namens de opleidingscommissie 
Manon Maas

Woordje van de President

We zijn inmiddels alweer een aantal 
maanden onderweg in 2018 en de klok is 
verzet naar de zomertijd. Het is voor mijn 
gevoel dan ook echt tijd voor de zomer. Ik 
ben toe aan een heerlijk zonnetje en om 
weer lekker buiten te zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf zit ik in het 
vliegtuig naar Edinburgh voor mijn werk. 
Een plek waar ik sinds juni 2017 ongeveer 
eens in de maand te vinden ben omdat ik 
daar bezig ben met een project. Leuk om 
eens op een andere plek te kijken en fijn 
om iets te kunnen betekenen voor collega’s 
(in het buitenland). Het kost alleen wel wat 
extra tijd en moeite.

Zo is het ook met onze muziekvereniging. Er 
zijn achter de schermen heel veel mensen 
bezig te helpen de vereniging draaiende 
te houden. Deze groepen wil ik toch even 
noemen en in het zonnetje zetten.

Op 21 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen geweest. Een 
dergelijke verkiezing kan niet doorgaan 
zonder mensen die de stembureaus 
bemannen. Een aantal leden en vrienden 
van Somerens Lust heeft daar van ‘s 
morgens in alle vroegte tot later op de 
avond geholpen om alles in goede banen te 
leiden. Hier staat een vergoeding tegenover 
die naar de clubkas van Somerens Lust 
gaat. Bedankt daarvoor!

Op 7 april was er weer een oud ijzer actie. 
De commisse ‘Somerens Roest’ steekt veel 
tijd en werk in het organiseren van deze 
actie. Het is belangrijk dat we zelf ook 
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ons steentje bijdragen door met z’n allen 
hieraan mee te helpen. Dit is inmiddels een 
belangrijke inkomstenpost op de begroting 
geworden. Goed werk!

Ook is de Rabobank clubkascampagne 
weer gestart. Daarin roepen we via diverse 
kanalen leden en vrienden op die lid zijn 
van de Rabobank om hun stem uit te 
brengen op Somerens Lust. Op die manier 
hopen we weer een mooi bedrag binnen 
te kunnen halen om onze opleiding te 
ondersteunen in hun activiteiten. Dank aan 
de clubkascommissie voor hun werk hierin!

Daarnaast heeft het bestuur de afgelopen 
maand gesprekken gehad met de 
Vriendenclub en het Sponsorcomité over 
hoe zij de vereniging ondersteunen, hoe we 
dit zoveel mogelijk kunnen behouden en 
wellicht zelfs meer uit kunnen bouwen in de 
toekomst. Belangrijk vanuit de vereniging 
om ook deze stichtingen en de mensen die 
hierin actief zijn de aandacht te geven die ze 
verdienen. Het Summers Spektakel hierin 
komt nog aan bod. 

Maar natuurlijk hebben ook de 
onderdelen niet stil gezeten. Een mooi 
nieuwjaarsconcert met een grote groep 
oud-tamboersen, een geweldig en gezellig 
carnavalsconcert, de jeugd heeft genoten 
van het jaarlijkse studieweekend en de 
slagwerkorkesten van Someren hebben 
samen een Groot Someren Slagwerkconcert 
georganiseerd. Chapeau voor de commissies 
en leden die betrokken zijn geweest bij de 
organisatie van deze activiteiten!

Geniet van de lente en geniet van het 
zonnetje, maar kijk uiteraard ook op tijd op 
de agenda van de muziekvereniging en houd 
onze actitveiten in de gaten.

Leon van de Moosdijk 
President

Reünieuwjaarsconcert, 
een groot succes!

Voor de reünisten begon de dag al om 10 
uur. Na een koffie en wat geklets zijn ze 
aan het repeteren gegaan om zo ‘s middags 
in topvorm te zijn. Tijdens het middaguur 
werden ze verrast met een broodje 
kroket om de honger naar muziek wat te 
stillen. Na het eten werd nog een kleine 
generale repetitie gehouden voordat het 
Reünieuwjaarsconcert van start ging.

De jeugdslagwerkgroep startte het concert 
voor een bomvolle zaal. Hierin brachten 
ze onder andere de bekende klanken van 
‘Dance De Macabre’ van de Efteling en 
‘Pirates of the Caribbean’ ten gehore. Verder 
legde dirigent Jeroen van den Eerenbeemt 
nog uit dat ze een bijzonder project gedaan 
hadden binnen de jeugdslagwerkgroep. 
Zo hebben ze het nummer ‘Wonderwall’ 
gespeeld zonder dat de leden daarvoor 
een partij gekregen hadden. Het was aan 
de spelers zelf om uit te zoeken wat ze 
moesten spelen en hoe hun partij paste 
binnen deze muziek. 

Na de jeugdslagwerkgroep begon het 
programma van de reünie onder leiding 
van Sjoerd Ceelen. De reünisten begonnen 
met een aantal van de bekendste marsen 
die ze als slagwerkgroep gespeeld hadden: 
‘Margos in jumping five’, ‘Naar de top’ 
en ‘Downvalley’. Tussen de nummers 
door vertelde Johan Smits het een en 
ander aan achtergrondinformatie over 
de nummers en herinneringen die erbij 
gepaard gingen. Naast het ophalen van de 
herinneringen werden de wat oudere leden 
ook geïntroduceerd met de hedendaagse 
muziekstukken van de slagwerkgroep.  
In het eerste nummer hiervan,  
‘Back to Bozzio’, was de hoofdrol weggelegd 
voor Multi percussie, zoals bongo’s en 

tomtoms. Het laatste nummer van de reünie 
was ‘The Eve of War’, dit was een van de 
eerste nummers die de slagwerkgroep heeft 
gespeeld met mallets, zoals marimba’s en 
klokkenspel.

Het laatste gedeelte van het concert 
bestond uit de grote slagwerkgroep. 
Zij startte met ‘Spiraling Light’, een 
nummer dat gaat over een mysterieuze 
lichtstraal in Noorwegen. Hierna namen 
ze de luisteraars mee naar Ierland met het 
nummer ‘Irish Impressions’. Hierin werden 
verschillende Ierse en Keltische volksmuziek 
ten gehore gebracht die zowel vurige als 
een mysterieus karakters bevatten. In dit 
nummer hadden sommige slagwerkers 
speciale plankjes om het tapdans idee 
na te bootsen. Het concert sloot af met 
het nummer ‘Spy Songs’. Een collectie 
van de bekendste spionenfilmmuziek van 
de afgelopen jaren waaronder ‘Mission 
impossible’ en ‘James Bond’.

Na een succesvol concert werd er nog 
het nodige na geborreld en herinneringen 
opgehaald met zowel de reünisten, de 
slagwerkgroep als de bezoekers van het 
concert.

Bedankt reünisten voor een memorabel 
concert en wellicht tot een volgend 
optreden! 

Voor een mooie beeldimpressie, bekijk de 
foto’s van Aloys Schatorjé op onze website.
 

Het Reüniewjaarsconcert 
door de ogen van Jos 
Haerkens
Het Reünie-nieuwjaarsconcert 2018 was 
voor ons als oud tamboerkorps-mannen een 
hele speciale ervaring, om na ±40 jaar een 
optreden te hebben.

Vele van ons maken nu nog steeds muziek, 
maar er zijn er ook bij die de trom nooit 
meer hebben aangeraakt.

Het idee om een reünie te regelen leefde 
al langer maar was er uiteindelijk nog niet 
van gekomen. Daarom was het een mooie 
gelegenheid van de slagwerkgroep om 
de oud tambours te benaderen voor een 
Nieuwjaarsconcert. 
We werden uitgenodigd om een aantal 
repetities bij te wonen, begin december 
begonnen we heel fanatiek. 
Sjoerd, de dirigent van de slagwerkgroep, 
pakte het heel goed aan en wist ons op 



5

APRIL 2018

een “toffe” manier te inspireren. Daardoor 
werden alle repetities met een groot aantal 
tamboers volop bezocht. 
Was het gezellig??? Wat wil je 1,5 uur 
repeteren en daarna sterke verhalen 
ophalen van vroeger en van onze toentertijd 
(strenge) dirigent Han van der Vleuten sr. 
Je voelt het al aankomen; het zijn altijd 
dezelfde die te lang blijven hangen – ja, dus 
wel heel gezellig!! 
14 Januari naderde en wij oud tamboers 
waren er klaar voor. Iedereen vond het 
toch wel spannend maar ook heel leuk, om 
samen met de jeugd 3 oude nummers ten 
gehore te brengen voor een jawel, volle bak 
toeschouwers. Het klonk nog goed ook! 
In de foyer was een tentoonstelling van 
“tamboerskorps Somerens Lust” ingericht, 
een leuke opzet met diverse foto’s, behaalde 
onderscheidingen en de gouden plak van 
Kerkrade. 
Niet om het een of ander maar ik wil de 
Slagwerkgroep van Muziekvereniging 
Somerens Lust complementeren met de 
goeie en spontane organisatie, kei goed!!

Tot slot wens ik de vereniging veel succes 
en hoop dat er in de toekomst meer 
nieuwe jeugdige muziek liefhebbers bij de 
slagwerkgroep komen.

Samen muziek maken is samen lol hebben!!

Het was gezellig en leuk om te doen, 
groetjes Jos Haerkens.

 

 

Sponsor in het licht: 
Keurslagerij Thomas 
Koppens

Zoals altijd als je de winkel binnenkomt 
verwelkomt Thomas Koppens, staand achter 
zijn hakblok, ons lachend en enthousiast. 
Ondanks de drukte in de zaak is Thomas 
in de gelegenheid een half uurtje over zijn 
bedrijf en het slagersvak  te vertellen. 
Thomas is eigenlijk van origine 
levensmiddelentechnoloog. Maar als 
student was hij hulp in Keurslagerij Antoine 
van Baars in Deurne, eerst als poetser/
schoonmaker en later vooral ook in de 
slagerij en winkel. Het slagersvak beviel 
Thomas zo goed dat hij op een latere leeftijd 
(21 jaar) alsnog de opleiding tot slager heeft 
opgepakt aan de slagersvakopleiding in 
Roermond, eerst tot basis-slager en daarna 
tot chefslager. Tijdens deze opleiding was 
Thomas steeds werkzaam bij Keurslager Van 
Baars. 
Als jong chefslager kreeg Thomas in 
2009 de kans om op 26-jarige leeftijd 
Keurslagerij Henk van de Goor in Someren 
over te nemen. Durf het maar aan om op 
een zo’n jonge leeftijd een gerenommeerde 
slagerszaak in Someren over te nemen. Maar 
dat dat goed gelukt is, blijkt wel uit feit dat 
er nog steeds sprake is van een schitterende  
Keurslagerswinkel in de Postelstraat.  
De Keurslager-formule is een 
kwaliteitsformule voor slagerswinkels met 
veel eigen keuzevrijheid voor de plaatselijke 
slager. Het is een degelijke organisatie 
met een regelmatige toetsing op kwaliteit 
van producten, uitstraling van winkel en 
personeel, e.d.. Het team van Keurslagerij 
Thomas Koppens kent 20 medewerkers, 
overeenkomend met 7 fulltime-eenheden. 
Thomas stelt trots dat het een hecht team is 
en dat eenieder hart voor de zaak heeft. Dat  
blijkt ook steeds bij de hartelijke ontvangst 
als je de winkel binnenkomt en tijdens de 
vriendelijke bediening. Maar Keurslagerij 
Thomas Koppens betreft niet alleen de 
winkel. Thomas ziet ook een uitdaging in het 
(verder) uitbreiden van de activiteiten naar 
een “productiebedrijf”, zoals het leveren van 
vlees aan restaurants, instellingen, e.d., maar 
ook het verzorgen van catering, buffetten 
en barbecues bij klanten, ondernemingen en 
evenementen/festiviteiten.  
Natuurlijk merkt Thomas ook dat de markt 
verandert: de jongeren, zeker de twee-
verdieners,  maken steeds meer gebruik 
van gezonde, makkelijkere maar ook luxere 
producten en gaan voor kwaliteit. Hier speelt 
Thomas steeds zo veel als mogelijk op in. 
Thomas werkt daartoe veelal ook samen met 

vaste vleesleveranciers zoals Heyde Hoeve 
Gerwen voor het varkensvlees. Het Heyde 
Hoeve varken is verkozen tot “Beste Varken 
van Nederland”, op smaak en duurzaamheid! 
Dat is genieten van varkensvlees met de 
smaak van vrüger! Maar bij Keurslager 
Thomas Koppens is ook Livar-vlees 
(Limburgs varken) van Abdij Lilbosch in Echt 
(Lb) te koop. En de rundvlees-leverancier 
van Schotse hooglanders is Jos Leenders 
uit Someren-Heide. Dus er is alleen maar 
kwaliteitsvlees te koop bij Thomas! 
Verder werkt Thomas ook zo veel als 
mogelijk samen met lokale ondernemers 
zoals met Bakkerij van de Mortel en met 
Groente&Fruit Bart Adriaans. 
Thomas is nu zo’n 2 jaar sponsor van 
Muziekvereniging ‘Somerens Lust”. Niet 
omdat hij zelf muzikaal is, maar omdat de 
vereniging een maatschappelijke functie 
heeft. Het hebben van een maatschappelijke 
functie vindt Thomas wel belangrijk en 
daarom wil hij als sponsor optreden. 
Zelf is Thomas niet muzikaal, hoewel hij in 
een ver verleden nog piano en keyboard 
heeft gespeeld. Wel houdt hij van muziek uit 
de jaren 80 en van jazz. Naast zijn drukke 
werkzaamheden heeft Thomas weinig 
tijd voor hobby’s. Hij golft graag, is een 
Bourgondiër die altijd te porren is voor lekker 
eten en hij neemt graag deel  aan contacten 
met de plaatselijke ondernemers. 
Maar hart en ziel van Thomas ligt toch in zijn 
bedrijf. Altijd goed lachs en enthousiast staat 
hij voor de kwaliteit van zijn producten. Dus 
ga voor een goed en lekker stukje vlees eens 
(vaker) naar Keurslagerij Thomas Koppens! 
Wellicht dat je dan ook zegt: het mag ook wel 
wat meer zijn, want het is zo lekker!

Sponsorcomité Somerens Lust 
 
 



6

APRIL 2018

De Rabobank Clubkas 

Campagne 2018

Ook dit jaar organiseert Rabobank Peelland 
Zuid de Rabobank Clubkas Campagne om de 
verenigingen en stichtingen financieel een 
steuntje in de rug te geven. 
Net als vorig jaar ook nu weer in het voorjaar. 
Rabobank Peelland Zuid stelt  
€ 275.000,- beschikbaar. Op basis van het 
aantal uitgebrachte stemmen wordt de 
stemwaarde bepaald. 
Het bedrag is bedoeld om de verenigingen 
te ondersteunen bij activiteiten die zij 
ontplooien.

Bent u lid van Rabobank Peelland Zuid, of 
kent u iemand in uw omgeving die lid is 
van deze bank? 
En draagt u Muziekvereniging Somerens 
Lust een warm hart toe?

Dan zou het fantastisch zijn als u, uw 
familie, vrienden en kennissen uw stemmen 
geeft aan ons. Muziekvereniging Somerens 
Lust kan dit geld goed gebruiken voor alle 
muzikale activiteiten. Muziekvereniging 
Somerens Lust is een hele actieve vereniging 
met vele diverse optredens en concerten. 

Bent u lid van Rabobank Peelland Zuid, 
dan wordt u persoonlijk uitgenodigd om de 
stemmen uit te brengen. U krijgt vijf unieke 
stemmen per lid. 
U kunt uw stemmen uitbrengen van 
donderdag 5 april tot en met maandag  
30 april 2017.

Laat uw stem doorklinken in onze muziek!

Namens alle leden van Muziekvereniging 
Somerens Lust alvast dank voor uw stem

De clubkascommissie van 
Muziekvereniging Somerens Lust 
 

Studieweekend 2018 
23 t/m 25 februari
Voordat we op kamp gingen hadden we 
ons verzameld op vrijdag 23 febrauri 
bij de Ruchte. Toen we allemaal waren 
verzameld, gingen we op weg naar de 
Klepper, natuurlijk met de auto omdat het 
toen lekker aan het vriezen was. Als eerst 
gingen we onze luchtbedden opblazen en 
ons voorbereiden voor het buitenspel. Bij 
het buitenspel gingen we levend cluedo 
doen, waar je tussen pionnen moest rennen 
met een iemand van je groepje terwijl 
andere mensen je probeerde af te tikken. 
Daarna gingen we weer lekker naar binnen 
waar het een stuk warmer was. Hier begon 
toen de MSL-Cantus: een soort karaoke 
spel waarbij als je niet goed meezong je een 
opdracht moest trekken uit een emmer met 
enveloppen. Er kwamen allemaal bekende 
meezing nummers voorbij.

Toen we de volgende ochtend opstonden 
om half 9, gingen we lekker ontbijten en 
daarna repeteren. De jeugdslagwerkgroep 
ging repeteren in de Bunt en het 
opleidingsorkest ging repeteren in de zaal 
bij de Klepper. Ook kreeg het slagwerk van 
het opleidingsorkest een groepsrepetitie 
onder leiding van Arjan Meeuws.

Toen we hadden gerepeteerd gingen we 
een dropping doen in Heeze. We werden 
allemaal geblindoekt en in groepen een 
voor een afgezet op een onbekende plek. 
Vanuit daar moesten we een route lopen 
en tegelijkertijd opdrachten maken. Ook 
moesten we allerlei foto’s maken waarbij we 
dingen moesten zoeken en filmpjes maken 
waardat we een videoclip nadeden. Na die 
dropping gingen we weer snel terug naar de 
Klepper om warm te worden in de blokhut 
omdat het erg koud was en we wel een paar 
uur buiten geweest. 

Tegen de tijd dat iedereen terug was, 
hadden we de Disney film Moana aangezet, 
ondertussen was het eten ook bijna klaar 
dus hadden we lekker friet gegeten terwijl 
we de film aan het kijken waren. Toen we 
de film af hadden gekeken en ons eten 
op hadden, gingen we een quiz doen met 
van die grote rode quiz knoppen. Er waren 
meerdere onderdelen in de quiz zoals 
“welke film is dit?” en “welke muziek is 
dit?” en na ieder onderdeel kwam er ook 
een snel spel waar de teams ook punten 
mee konden verdienen. Van allerlei one 
minute spelletjes. Nadat de quiz klaar was, 
gingen we nog gezellig met elkaar praten 
en spelletjes spelen. De volgende ochtend 
moesten we onze spullen opruimen en ons 
klaarmaken voor het ontbijt. Omdat de 
Jeugdslagwerkgroep de volgende dag al 
repetitie had, hadden ze geen repetitie die 
dag dus die mochten na het ontbijt naar 
huis. De andere moesten wel nog repeteren 
dus die waren wat later klaar. Maar al met 
al was het een geslaagd en gezellig repetitie 
weekend.

Peke Huskens 

Wat speelt er

NIEUWE LEDEN

Emiel Beekwilder en Frank Verkroost. 
Beiden gestart bij het harmonieorkest

GEBOREN

Pelle en Loet, zoons van Tom en  
Lieke Schatorjé

Luce, dochter van Lieke de Lau en 
Toon Filippini

Jack, zoon van Cieleke Hendriks en 
Misja van Otterdijk

Stembureaumedewerkers 
bedankt!
Op woensdag 21 maart tijdens de 
Gemeenteraadsverkiezingen hebben vele 
(oud)leden hun bijdrage geleverd op de 
stembureaus. Volledig voorbereid en 
opgeleid hebben zij met deze dag een mooi 
financieel bedrag voor onze vereniging 
weten te realiseren.

Namens ons allen, super bedankt hiervoor!
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Het groot Someren 
slagwerkconcert

 Een paar jaar geleden is het initiatief 
voor de groot Someren concerten weer 
opgepakt. Inmiddels zijn er al twee edities 
geweest van deze harmonieconcerten, 
waaraan alle dorpen van Someren  
meedoen. Maar nu was het de beurt aan de 
slagwerkgroepen van Groot Someren.

Het was aan onze eigen slagwerkgroep 
om het spits af te bijten op deze 
slagwerkavond. Maar voor het concert 
begon hebben ze eerst een korte repetitie 
gehouden en zijn daarna met z’n allen 
wezen dineren bij ons clubhuis Centraal. 
Tijdens het concert  hebben ze de volgende 
werken uitgevoerd: ‘Spiraling Lights’, ‘Irish 
Impressions’ en ‘Truth of Touch’. Voor 
bezoekers van het nieuwjaarsconcert 
zullen de eerste twee nummers nog bekend 
klinken, maar het laatste nummer is zelfs 
voor de vaste bezoekers nieuw. Dit is een 
nummer gearrangeerd door Yanni van het 
gelijknamige album ‘Truth of Touch’. In dit 
album probeert hij terug te gaan naar zijn 
muzikale beginselen.

Vervolgens hebben de slagwerkgroepen 
van Someren-Eind, Lierop en als laatste 
Someren-Heide laten horen met welke 
stukken zij bezig zijn.

Een mooie muzikale slagwerkavond, die 
nog werd afgesloten met hier en daar een 
drankje.

 
 
 

Ledenvergadering 2018

Een bijzondere ledenvergadering van onze 
Muziekvereniging op woensdag 14 maart.
De eerste onder volledige leiding van onze 
President Leon, het bijpraten van alle 
aanwezigen over wat er allemaal heeft 
plaatsgevonden het afgelopen jaar en als 
klapper op de vuurpijl, de presentatie van 
ons nieuwe logo en website door ons PR 
commissielid en webmaster Pascal Lemmen.

Zoals gewoonlijk passeren ook de standaard 
onderwerpen de revue. Secretaris Niels 
heeft er weer veel tijd ingestoken om 
een mooi jaarverslag te maken van het 
afgelopen jaar. Penningmeester Paul heeft 
de financiën weer goed op orde en weet dat 
altijd in een presentatie op een duidelijke 
manier aan alle leden uit te leggen. 
President Leon neemt iedereen nog eens 
mee in het mooie programma van afgelopen 
jaar met de vele en memorabele activiteiten 
en blikt vooruit met wat er nog allemaal dit 
jaar op de agenda staat.

Vorig jaar is het bestuur gestart met 
commissie-avonden oftewel, alle 
commissieleden zijn door het bestuur 
uitgenodigd om samen te brainstormen 
over wat er goed gaat , wat  minder 
goed gaat en wat  we graag anders of 
vernieuwd willen hebben. Vol enthousiasme 
zijn deze leden een aantal avonden 
aan de slag gegaan waaruit een aantal 
aandachtsgebieden en punten naar voren 
zijn gekomen die vervolgens weer verder 
uitgewerkt zijn in concrete acties.  
Er is een nieuwe enthousiaste 
opleidingscommissie gevormd die 
voortvarend aan de slag is gegaan met 
o.a. de Muziekmaatjes (lees hierover meer 
in dit Akkoord). Voor het organiseren 
van evenementen/concerten is een 
eenduidig volledig draaiboek opgesteld, 
het organogram is geactualiseerd en 
we hebben de CoCo opgericht. De 
CoördinatorenCommissie (Rik Maas, Manon 
Wijnen, Liesje den Dekker en Lukas van den 
Heuvel) komen periodiek bij elkaar om de 
kruisbestuiving en onderlinge samenhang 
van de gelededingen en activiteiten te 
bespreken en het bestuur hierover te 
informeren en faciliteren.  
Het bestuur gaat de contacten met de 
stichtingen (Sponsorcomité, Summers 
Spektakel, Vriendenclub) meer structuur 
geven.  
De samenwerking met de kerkdorpen 
worden versterkt, de voorzitters hebben 
periodiek overleg over de mogelijkheden 
hierin. 

Als bestuur gaan we ook dit jaar verder met 
de periodieke commissieavonden om zo de 
het reilen en zeilen van onze vereniging nog 
verder te optimaliseren.

Een lang gekoesterde wens is deze avond 
ook uitgekomen. 
Een nieuw logo en een nieuwe website. 
Op een professionele en ook ludieke manier 
heeft Pascal Lemmen de aanwezigen 
meegenomen in het ontstaan hiervan. 
Na heel veel vergaderingen van de PR 
commissie, het akkoord van het bestuur en 
uren en uren werk van onze Pascal heeft hij 
dan eindelijk het resultaat van zijn harde 
werken mogen presenteren. 
Met een luid applaus is het allemaal 
ontvangen en zijn we als vereniging op dit 
gebied ook weer bij de tijd en klaar voor de 
toekomst.  
Pascal, super super bedankt voor alle 
uren die jij hierin hebt gestoken. Tot in 
de nachtelijke uurtjes heeft hij hieraan 
gewerkt. Top!

Heeft u het al gezien? Zo niet, ga dan naar 
www.somerenslust.nl

Het is ook de avond dat we afscheid moeten 
nemen van ons bestuurslid Manon Wijnen. 
Manon is aftredend en niet herkiesbaar. 
Zij wordt door President Leon in het 
zonnetje gezet met de mooie woorden 
over haar specifieke kwaliteiten en Engelse 
inslag die zij altijd heeft gegeven tijdens 
de bestuursvergadering. Anyway… heel 
jammer dat ze het bestuur gaat verlaten 
maar gelukkig blijft ze muzikant van 
het Harmonieorkest en ook nog even 
coördinator van het Harmonieorkest om 
haar opvolgster Marjolein Soeteman in te 
werken.

Een bos bloemen en een mooi symbolisch 
cadeau heeft Manon in ontvangst mogen 
nemen als dank voor haar enthousiaste en 
constructieve inzet voor het bestuur.

Nog een korte rondvraag en dan sluit 
President Leon de vergadering en drinken 
we met z’n allen nog een borrel aan de bar 
bij Hotel Centraal.
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Somerens Lust gaat met 
de tijd mee

Vandaar dus tijd voor een nieuw logo EN 
een nieuwe website.

Al enige tijd is de PR commissie achter 
de schermen bezig geweest met digitale 
vernieuwing voor onze vereniging. Met 
onze webmaster Pascal Lemmen in ons 
midden heeft de commissie diverse 
brainstormsessies gehad en uiteindelijk 
een nieuw verfrissend logo aan het bestuur 
voorgelegd.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met de 
website. Teksten herschrijven, foto’s erbij 
zoeken, nieuwe indeling maken etc. etc. 

Tijdens de ledenvergadering hebben de 
aanwezigen de geweldige presentatie van 
Pascal al mee mogen maken en vanaf 1 april 
(en dat is geen grap) is het nieuwe logo en 
de nieuwe website live gegaan.

Pascal heeft hiervoor veel werk verricht 
waarvoor via deze weg nogmaals een groot 
dankjewel. Top! 

We kunnen hier weer een aantal jaren mee 
vooruit.

Wij presenteren u onze 
nieuwe dirigent, 
Jacco Nefs

Met het aantreden van Jacco Nefs als 
opvolger van Geert Mooren staat het 
Harmonieorkest van Muziekvereniging 
Somerens Lust voor een nieuwe uitdaging. 
Na een aantal maanden van gewenning zijn, 
ook volgens de dirigent, alle ingrediënten 
aanwezig om er samen iets moois van 
te maken. En om dat te laten horen is er 
op zondag 22 april de eerste muzikale 
ontmoeting met onze nieuwe dirigent Jacco 
Nefs. 

Na een korte, maar voor Jacco’s doen toch 
nog lange, repetitie gaan de deuren van het 
Dobu theater in de Ruchte om 15.00 uur 
open. Ondanks het warme weer stroomt de 
zaal mooi vol en neemt het Harmonieorkest 
plaats op het podium. Gastvrouw Theike 
en gastheer Siard introduceren Jacco 
Nefs en de eerste klanken zijn een feit. 
‘Appalachian Overture’ klinkt overtuigend 
en energiek. Na het slotakkoord wordt 
Jacco de vraag gesteld “Wie is Jacco Nefs?” 
Spontaan vertelt de nieuwe dirigent over 
zijn muzikale carrière. Over hoe het zo 
gekomen is, zijn bijzondere ervaringen bij 
de marinierskapel en zijn voorliefde voor 
de klarinet. Op de achtergrond illustreren 
foto’s zijn verhaal. Op de nieuwsgierige 
vraag over zijn privéleven is Jacco ook niet 
te beroerd een boekje open te doen. Dit 
brengt zijn drie bonuskinderen in de zaal 
ietwat in verlegenheid maar ze zwaaien 
vrolijk. Na de eerste kennismaking met 
Jacco volgt ‘Symphonic Suite’. Het serieuze 
werk waarmee je het orkest op scherp kunt 
zetten, licht Jacco nadien toe. En tijdens 
het vraaggesprek wat volgt heeft Jacco 
opnieuw geen geheimen en antwoordt 
hij spontaan op elke vraag die hem wordt 
gesteld. Zo horen we dat hij enorme fan is 
van George Michael en Queen, maar dat zijn 
hart ook sneller gaat kloppen van Zuid-
Amerikaanse muziek. Jacco motiveert dat 
hij ‘gevoel’ belangrijk vindt in het maken van 
muziek en dat hij dirigent Bernard Haitink 
buitengewoon inspirerend vindt.

Na ‘Xerxes’, een bombastische concertmars 
en ‘Nuovo Cinema Paradiso’, muziek 
gebaseerd op een Italiaanse film, is er iets 
moois neergezet. De toon voor toekomst is 
gezet. Daar wordt in de foyer van de Ruchte 
en/of buiten in de stralende zon onder 
het genot van een drankje nog lang over 
gesproken.

70ste keer Dauwtrappen

Loopt u gezellig met ons mee. Op 6 mei om 
6.00 uur is het weer zover:

Het Traditionele Dauwtrappen 2018, dit 
jaar voor de 70e keer.

Een wandeling door ons dorp met muzikale 
klanken. En geniet na afloop van een lekker 
ontbijtje, aangeboden door de 

Vriendenclub van Muziekvereniging 
Somerens Lust.

Onderweg houden we uiteraard een koffie 
en thee pauze.

We verzamelen en eindigen bij hotel 
Centraal Wilhelminaplein 3 Someren.

Opruimdag

Op 14 april hebben een aantal leden 
van onze vereniging onze opslagruimte 
eens flink onderhanden genomen. Wat 
hebben we in de loop van de tijd weer veel 
verzameld. Tijd om de zaken eens goed 
op orde te krijgen. Er wordt gesorteerd, 
gecontroleerd, gepoetst en geveegd 
waardoor onze opslagruimte er weer 
ordelijk en netjes uitziet.

Een groot compliment aan allen die hieraan 
hebben meegeholpen.
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De 9de IJzerinzameling

Alweer voor de 9de  keer, de IJzerinzameling 
op de eerste zaterdag van april.

De huis-aan-huis flyers zijn door onze leden 
en vrijwilligers rond gebracht en inmiddels 
beginnen de inwoners van ons dorp bekend 
te raken met deze halfjaarlijkse actie voor 
onze clubkas.

De zon schijnt weer lekker deze zaterdag 
en op de Schans bij de familie Wijlaars, 
waar we weer te gast zijn, is het vanaf 
9.00 uur een komen en gaan van sjouwers, 
chauffeurs, vakkundige sorteerders, 
cateringdames, planners en organisatoren. 

Geweldig om het enthousiasme weer te 
zien!

De mobiele telefoon rinkelt, de specifieke 
adressen worden genoteerd, de routes 
verdeeld en dan gaat iedereen op pad. 

Al snel arriveren de eerste groepen terug 
met volle aanhangers die worden geleegd en 
de vakkundige sorteerders zorgen dat alles 
op de juiste plaats wordt opgeslagen.

De dames van de catering hebben weer 
gezorgd dat de inwendige mens wordt 
voorzien van een natje en droogje.

Iedereen heeft weer hard gewerkt en we 
kunnen terugkijken op een geslaagde 
inzameling.

Namens de commissie “Somerens Roest” 
bedanken wij iedereen die op welke manier 
dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 
deze 9de IJzerinzameling.

Jeugdmuziekdag in Mierlo

Op 8 april zijn we met het opleidingsorkest 
naar Mierlo geweest. We gingen daar 
mee spelen tijdens de Jeugdmuziekdag. 
Harmonie St. Lucia uit Mierlo heeft het 
dit jaar voor het eerst georganiseerd. Met 
de opleidingsorkesten van 4 verschillende 
verenigingen samen één orkest vormen. In 
totaal waren we met 55 muzikanten. 

Het doel van deze dag was dat de jeugd ook 
een keer mocht ervaren hoe het is om in 
een grote groep samen te spelen. Harmonie 
St. Lucia zag dat de opleidingsorkesten 
steeds kleiner en onvollediger werden en 
wilden hier iets mee doen. Daaruit is de 
Jeugdmuziekdag ontstaan. 

We hebben samen veel muziek gemaakt 
en er was ook vrije tijd om even buiten te 
spelen. Locatie was een basisschool dus 
daar was veel plaats voor het spelen.

Samen hebben we de dag afgesloten met 
een concert, waar we onze net nieuw 
gerepeteerde stukken hebben mogen 
spelen.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag! 

Moederdag
Concert



11

APRIL 2018

Sponsors bedankt!


