
Harmonie en 
jeugdharmonie
Op 1 juli, een zeer warme en 
zonnige zondagmiddag zitten de 
terrassen bij Hotel Centraal en 
’t Wapen van Someren vol met 
toeschouwers voor het buitenconcert 
van het opleidingsorkest en het 
harmonieorkest.

Het opleidingsorkest begint om 
14.30 uur samen met een aantal 
muzikantjes uit het muziekproject 
van de Mariaschool en de Ranonkel. 
De muzikantjes hebben al 2 maanden 
muziekles. Voor de liedjes die ze gaan 
spelen moeten ze 3 verschillende noten 
kennen, deze mogen ze eerst aan het 
publiek laten horen. Daarna spelen ze 
samen met het opleidingsorkest een 
aantal liedjes die ze hebben geleerd. 

Vervolgens gaat het opleidingsorkest 
alleen verder. Ze spelen verschillende 
mooie stukken, onder andere de 
soundtrack van Pirates of the 
Carribean, At world’s End, een 
compilatie van nummers uit The Jungle 

Book en de soundtrack van James 
Bond. Een hoogtepunt is het nummer 
‘How far I’ll go’ uit de Disney film 
Vaiana, met zang van Diede van den 
Heuvel.

Na het optreden van het 
opleidingorkest worden alle behaalde 
diploma’s uitgereikt en vervolgens kan 
het harmonieorkest klaar gaan zitten 
voor hun optreden.

Het harmonieorkest start met het 
stuk ‘Appalachian Overture’ van James 
Barnes, een energiek en indrukwekkend 
muziekstuk.  Daarna spelen ze samen 
met het combo ‘Crazy’ en ‘It’s oh so 
quiet’ waarbij voortreffelijk wordt 
gezongen door Loes van Stratum. 
Het orkest sluit het concert af met 
de sfeervolle Spaanse pasodoble 
‘Puenteares’, die perfect past bij het 
mooie weer.

Het was weer een leuk concert en 
een mooie afsluiting van een jaar vol 
hoogtepunten.

Slagwerkgroep en 
jeugdslagwerkgroep
In de warme avondzon van maandag 
2 juli bereiden de slagwerkgroepen 
zich voor, want het is weer tijd voor de 
seizoen afsluiting. Na bijna heel het 
slagwerkhok verhuisd te hebben van 
de Ruchte naar de parkeerplaats langs 
Hotel Centraal start de muzikale avond 
vol met slagwerk.

Het concert trapte af met de bekende 
klanken van “Carol of the Bells” door 
de jeugdslagwerkgroep. De meeste 
mensen zullen dit nummer herkennen 
van de film “Home Alone”, onder deze 
melodie rent de hoofdpersoon Kevin 
na het bezoek aan de kerk terug naar 
zijn huis om deze te verdedigen tegen 
de inbrekers. Daarna namen ze ons 
mee naar de wonderbaarlijke wereld 
van videogames met het nummer 
“Orchestrations of the Underground”, 
dit nummer bevat verschillende 
fragmenten uit de videogame 
“Undertale”. Deze videogame 
gaat over een kind die tijdens het 
ronddwalen in de onderwereld terecht 
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is gekomen en langzaam zijn weg terug 
naar huis aan het zoeken is. En de 
jeugdslagwerkgroep sloot hun blok af 
met de bekende openingstune “Circle of 
Life” van de “Lion king”.

Net als bij de harmonie, zijn er dit 
jaar bij de slagwerkgroep ook een 
aantal leerlingen geslaagd voor 
hun diploma. Deze werden door de 
opleidingscommissie uitgedeeld 
en tevens kregen de leerlingen een 
bijbehorende quote te horen van hun 
leraar. Na de uitreiking werden er 
een aantal changementen gemaakt, 
aangezien niet alle instrumenten bij de 
grote slagwerkgroep op dezelfde plek 
staan als bij de jeugd.

De slagwerkgroep startte het 
programma met “Haka”, een nummer 
dat gebaseerd is op de traditionele 
ceremoniële dans van de Maori’s uit 
Nieuw-Zeeland. De bekendste dans is 
die van het Nationale Rugbyteam van 
Nieuw-Zeeland, de Ka Mate. Hierin 
proberen de spelers door krachtige 
arm- en beengebaren en woeste kreten 
de kracht van de goden aan te roepen. 
Vervolgens lieten zij de luisteraars 
genieten van verschillende bekende 
filmmelodieën in “Movie Mash-Up”. 
Het nummer wordt ingeleid door het 
nummer van de opkomst van de zon uit 
de film “2001: A Space Odyssey”, hierna 
dwalen we af naar de meer tropische 
klanken van “Under the Sea”. Dan is er 
een kleine overgang naar de duistere 
wereld van “Lord of the Rings” om 
vervolgens weer vrolijk ver te gaan met 
‘I Wan’na Be Like You” uit de “Jungle 
Book”. Na nog even wakker geschut 
te worden door “The Imperial March” 
komt de medley ten einde met een 
herhaling van het opnemingsnummer 
“Also sprach Zarathustra”. Dan is het 
tijd om even tot rust te komen en 
weg te dromen onder het nummer 
“Truth of Touch” van de pianist Yanni. 

En ondanks dat het nummer anders 
insinueert, wordt de avond afgesloten 
met “All Night Long” van Lionel Richie.

Feestavond

Normaal gesproken hebben we 
op de laatste donderdag voor de 
zomervakantie onze jubilarissenavond. 
Echter waren er dit jaar geen 
jubilarissen. Een mooie kans om 
een feestavond, met MSL Cantus 
te organiseren. Dit was ook naar 
voren gekomen tijdens de commissie 
vergaderingen. Vanuit alle commissies 
hebben we iemand gevonden die deze 
avond wilde organiseren. Tijdens onze 
eerste vergadering hebben we zelf een 
ontzettende lol gehad. Maar het was 
ook moeilijk, een activiteit bedenken die 
iedereen leuk vindt en waarbij iedereen 
mee kan doen. Nadat iedereen van ons 
enthousiast was, kwamen er steeds 
meer ideeën bij: een ballenbak, extra 
geluidseffecten en zelfs een drukknop. 
Iedereen kreeg die avond een boekje 
(vandaar de hint, neem je leesbril mee) 
met daarin alle songteksten van de 
nummers die voorbijkwamen tijdens 
de MSL Cantus. Wat moest je doen: 
luisteren naar onze cantusleider Siard. 
De belangrijkste regel was meezingen 

met de nummers en niet drinken, je 
kunt namelijk niet drinken en zingen 
tegelijk. Volgde je de regels niet dan 
moest je naar voren komen en kreeg 
je een ‘straf’. Dit kon zijn nuttig een 
beker met onbekende inhoud, stapel 
6 Oreo koekjes, maak een selfie met 3 
medemuzikanten etc. Wij hebben als 
organisatie in ieder geval een hoop lol 
gehad, en hopen dat iedereen die er was 
ook genoten heeft.

Dauwtrappen

6 mei, 6.00 uur, een hele drukte bij 
Hotel Centraal op de vroege ochtend. 
Muzikanten, Bestuur Vriendenclub en 
supporters staan weer klaar voor het 
traditionele Dauwtrappen.

Het weer is ons goed gezind dus dat 
belooft een mooie ochtendwandeling 
te worden. Tambour-maître Annemieke 
heeft weer een mooie route 
uitgestippeld door de straten van 
Someren. 

Allereerst gaan we richting Someren 
Noord om de ouders van onze 
penningmeester Paul Aarts te 
verrassen met een serenade, want dat 
zouden ze zo leuk vinden. Maar helaas, 
de gordijnen zijn dicht en niemand 
doet open ondanks herhaald bellen. Ze 
blijken een weekend naar de camping 
in Zoutelande te zijn. Tja, dan maar een 
foto maken als herinnering.

Bij Woonzorgcentrum Eegelshoeve zijn 
de meeste nog in ruste, op een enkeling 
na die op het balkon staat te zwaaien 
als we muzikaal over het terrein 
marcheren. 

Weer richting het dorp vraagt 
iedereen zich af waar de tussenstop 
zal zijn. Deze keer zijn we te gast bij 
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het Trainingscentrum Paul van der 
Weerden. Daar staan ze ons allemaal 
op te wachten met koffie, thee en 
natuurlijk het traditionele plakje cake.

We vervolgen onze weg door straten 
en over het zand langs de vijver, 
richting de Lambertuskerk waar Johan 
Smits de dienst doet. Die man is toch 
multifunctioneel. Ontvangst bij Hotel 
Centraal, hup de auto in, onderweg 
foto’s maken, een woordje bij de 
tussenstop, hup de auto in, onderweg 
foto’s maken, de kerkdienst verzorgen, 
hup de auto in, onderweg foto’s maken 
en dan bij Hotel Centraal weer een 
woordje voor de vereniging. 

Johan gaat stoppen als voorzitter van 
het bestuur van de Vriendenclub. En 
voor al dat werk dat hij altijd heeft 
gedaan, en nog steeds zal blijven doen 
hem kennende, wordt hij toegesproken 
door onze president Leon en spelen 
de muzikanten het Lang zal hij leven. 
Hieperdepiep… hoeraaa.

Johan wordt opgevolgd door René 
Mulder en het bestuur heeft ook twee 
nieuwe bestuursleden te weten Toon 
FIlippini en Frank van de Manakker.

 

Tijdens de kerkdienst worden de 
lezingen verzorgd door Floor Wijnen 
en Louis van den Bosch. Louis is de 
archieven in gedoken om ons mee te 
nemen in het wel en wee van deze 
mooie traditie. Maar daarover kunt u 
meer lezen in dit Akkoord. 

Vanuit de kerk gaan we via de 
garageverkoop in o.a. de Dorpsstraat 
richting Hotel Centraal, als we 
plotseling Sint en Piet op de fiets 
spotten. Zijn we nog aan het dromen 
vanwege de vroege uurtjes? Maar nee, 
we zien ze nog een keer fietsen, nu 
richting Hotel Centraal. Een bijzonder 
gebeuren zo in mei.

Bij Hotel Centraal staat een heerlijk 
ontbijtje klaar waar iedereen zich 
tegoed aan doet.

Een mooie ochtend zit erop. We gaan 
genieten van een mooie zondag en 
sommigen gaan deze alvast indrinken 
op het terras.

Tot volgend jaar maar weer.

DAUWTRAPPEN: 
TOESPRAAK LOUIS 

Goedemorgen beste Dauwtrappers, 

In 1898, nu dus 120 jaar geleden 
wordt al melding gemaakt over het 
Dauwtrappen, dit lezen we in de 
Kroniek “100 jaar Fanfare Somerens 
Lust”, samengesteld door Dré Remery.

We citeren: “Hedenmorgen reeds, circa 
4 ure, werden wij aangenaam uit den 
slaap gewekt door de lieflijke toonen 
van het Fanfaregezelschap “Somerens 
Lust” hetwelk evenals vorige jaren, den 
eersten Zondag der mooie Meimaand 
eene muzikale wandeling door het dorp 
maakte. Flinke marschen werden ten 
gehoore gebracht en er was veel volk 
op de been”.
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Het jaarlijkse Dauwtrappen werd wel 
eens onderbroken, de laatste keer 
door het oorlogsgeweld van de Tweede 
Wereldoorlog. Maar na de oorlogsjaren 
werd in 1948, 70 jaar geleden, de 
traditie weer voortgezet. 

Dauwtrappen is in Nederland 
een traditie, door reeds voor het 
ochtendgloren op te staan om 
vervolgens in groepsverband, met of 
zonder muziek, een wandeling door 
de natuur te maken. Op het vroege 
tijdstip hangt er vaak nog dauw boven 
de velden.

Vandaag, 6 mei 2018, doet me denken 
aan zo’n dag vroeger in mijn jonge 
jaren. Het was dan ook altijd vroeg 
licht en ik werd wakker, omdat al 
om zes uur in de morgen, of eerder, 
fanfare Somerens Lust door de straten 
van Someren trok. Een bijzonder 
gebeuren. De eerste zondag in mei, de 
Mariamaand. De IJsheiligen moesten 
zich nog aandienen. 

Ikzelf trap al sinds 1974 onafgebroken 
dauw. Dit jaar dus voor mij voor de 45-
ste keer en altijd met veel genoegen. 
Ook al had ik er soms, na een drukke, 
vochtige avond daags tevoren, wel eens 
een zwaar hoofd in. 

Openluchttoneelvereniging “De 
Speledonckers” bracht in 1974 
in natuurtheater De Donck het 

openluchtspel “100 Jaar Someren” 
i.h.k. van het eeuwfeest van Fanfare 
Somerens Lust, later omgebouwd 
naar Harmonie Somerens Lust. 
Het toneelstuk was geschreven en 
geregisseerd door de legendarische 
Wim Grosfeld, toen ook commissaris 
van Somerens Lust. Leden van de 
Speledonckers verzorgden vanaf die 
tijd de invulling van de tussenstop met 
koffie/thee en de traditionele cake en 
na afloop van het dauwtrappen soep 
en broodjes, die zij zelf smeerden. Toon 
Wijlaars, de vader van de muzikanten 
Marina, Thea, Hanny en José, had 
meestal de leiding in de keuken van 
clubhuis Centraal. Ook voerden de 
Speledonckers bij aankomst van het 
clubhuis een act op, die altijd in de 
smaak viel. 

Er werd dan ingehaakt op een 
actualiteit in dat jaar, zoals Het jaar 
van de daklozen, Het jaar van de vrouw, 
Someren en zijn missionarissen, 50 
jaar Bevrijding, of een korte act uit het 
openluchtspel in dat jaar. 

Ook stond er wel eens iemand in alle 
vroegte in zijn voortuin te schoffelen 
en te harken, ook wel schoefelen en 
grieselen genoemd, maar die uitslover 
was daar zo druk mee bezig, dat de 
Fanfare niet werd gezien, laat staan 

gehoord. De iets oudere leden van 
Somerens Lust kunnen zich dat 
ongetwijfeld nog herinneren. 

De tussenstop met cake en de broodjes 
na afloop bestaan nog steeds. Ook het 
kerkelijke is gebleven. Ieder jaar, nou 
ja ieder jaar, ook de pastoor mag zich 
wel eens verslapen, ieder jaar is er een 
Eucharistieviering of Gebedsdienst.

De organisatie in nu alweer jaren in 
goede handen van het bestuur van de 
Vriendenclub Somerens Lust.

Laten we hopen dat deze traditie, in 
deze jachtige tijd met veel reuring 
en veranderingen, niet verloren zal 
gaan en zal blijven bestaan. Gelukkig 
ondervinden we ieder jaar dat de 
jongeren hierin vooropgaan en met 
plezier. Want zeg nou zelf, Somerens 
Lust zonder dauwtrappen, en 
omgekeerd, is ondenkbaar. Iemand in 
Someren heeft eens gezegd “we moete 
haawe wa we hebbe” en zo is het. 

Louis van den Bosch

(Lid van Verdienste en enthousiast 
lid van de Vriendenclub van 
Muziekvereniging Somerens Lust).
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Wisselingen in het 
bestuur van de 
Vriendenclub

Binnen het bestuur van de 
Vriendenclub heeft een wisseling 
plaatsgevonden.

Na zijn jarenlange energieke inzet is 
Johan Smits als voorzitter gestopt. 
Hij was altijd zeer actief in het werven 
van nieuwe vrienden maar ook voor 
en tijdens het Dauwtrappen was hij 
een kartrekker en multifunctioneel 
inzetbaar. Hij maakte foto’s, had zijn 
welkomst- en dankwoordjes klaar en 
verzorgde zelfs de dienst in de kerk. 
Johan, bedankt voor alles. Volgend 
jaar gewoon lekker meelopen met het 
Dauwtrappen stellen we voor.

René Mulder heeft het voorzitterschap 
van Johan overgenomen en naast 
Miranda Schweren en Franca van der 
Weerden heeft het bestuur ook twee 
nieuwe leden.

Zij stellen zichzelf even voor. 

“Toon Filippini, 33jaar oud, woon samen 
met Lieke de Lau (het begenadigd 
talent van Somerens Lust, die saxofoon 
speelt). Samen hebben we 2 dochters, 
Ciel en Luce. Ben al jaren lid van de 
Vriendenclub en werd benaderd door 
nieuwbakken voorzitter René Mulder, 
om het bestuur te vergezellen. Uiteraard 
hoefde ik hier geen seconde over na te 
denken en heb direct mijn lidmaatschap 
van de voetbalclub opgezegd om tijd vrij 
te maken voor mijn nieuwe bestuurlijke 
functie binnen de Vriendenclub van 
Muziekvereniging Somerens Lust.” 

“Mijn naam is Frank van de Manakker, 
38 jaar oud, getrouwd met Anouk van 
de Vorst ( nu dan Van de Manakker) en 
vader van twee dochters, Suze en Roos. 
Ik ben sinds 1999 met Anouk samen en 
door haar heb ik de muziekvereniging 
leren kennen. Voor mij was het meteen 
een gezellige, enthousiaste club met 
leuke feestjes (dat was in het begin 
het belangrijkste en nu nog steeds wel 
heel gezellig) maar ik heb daarnaast de 
muziekvereniging ook leren kennen als 
een harmonieorkest dat hard werkt voor 
een concours, op concertreis gaat en de 
nodige mooie concerten organiseert. 
Nu werd ik door Toon gevraagd of ik 
me bij het bestuur van de Vriendenclub 
wil aansluiten. Ik dacht het is natuurlijk 
mooi als ik iets aan de zijlijn voor de 
Muziekvereniging kan betekenen en ik 
ben dan ook van plan om dit voor de 
komende jaren te gaan doen.”

Hiermee is het bestuur weer op 
volle sterkte om met het mooie 
werk, dat de Vriendenclub doet voor 
Muziekvereniging Somerens Lust, door 
te gaan.

Bedankt, bedankt, 
bedankt

Aan alle stemmers die een stem 
uitgebracht hebben op onze vereniging 
waardoor wij deze prachtige cheque in 
ontvangst mochten nemen. Hiermee 
kunnen we mooie activiteiten blijven 
organiseren.

Woordje van de 
President

Het WK is alweer ten einde en het 
is al genoeg gezegd dat Nederland 
niet mee heeft gedaan. Een dergelijk 
voetbaltoernooi heeft in de afgelopen 
jaren wel eens een repetitie of 
wijkconcert aardig in de war geschopt. 
Natuurlijk hadden we liever gezien dat 
Oranje ook had geschitterd in Rusland, 
maar nu zijn alle repetities door gegaan 
en hebben we op 1 en 2 juli twee mooie 
buitenconcerten gegeven.

Een WK, maar ook de Tour de France 
betekenen dat we de zomervakantie 
in kunnen luiden. En normaal 
gesproken zetten we eerst ook nog 
onze jubilarissen in het zonnetje. 
Echter zijn we dit jaar in de bijzondere 
omstandigheid dat er geen leden 
zijn met een jubileum. We hebben 
deze avond dan ook ingevuld met 
een feestavond voor de leden, wat 
naar voren is gekomen vanuit de 
commissieavonden. Weer iets dat we als 
bestuur van het lijstje af kunnen halen.

Daarnaast betekent vakantie ook 
examens, voor zowel school als 
muziekdiploma’s. Alle geslaagden 
van harte gefeliciteerd! Ook de jonge 
muzikanten die dit schooljaar mee 
hebben gedaan met het scholenproject 
op de Ranonkel en de Mariaschool 
krijgen bij hun eindvoorstelling een 
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diploma mee naar huis. Hopelijk mogen 
we vanuit deze projecten weer een 
aantal nieuwe muzikanten verwelkomen 
na de vakantie. 

Nog een bijzondere avond is en blijft de 
sponsoravond, georganiseerd door het 
sponsorcomité bij manage ‘Het Keelven’. 
Een schitterend bedrijf, een interessante 
rondleiding en ook een korte update 
vanuit de vereniging. Een hele gezellige 
avond voor sponsoren onder elkaar. 
Het mooie nieuws van de avond dat 
we weer drie nieuwe sponsoren mogen 
verwelkomen. Daar zijn we ontzettend 
blij mee!

Ik wens alle leden van en betrokkenen bij 
Somerens Lust een hele fijne vakantie 
toe en we zien elkaar vanaf eind 
augustus weer bij diverse activiteiten 
vermeld op www.somerenslust.nl

Oh en wie graag actief de vakantie 
ingaat, heeft vast de minimars 
meegelopen met onze muziekmaatjes. 

Een super initiatief van onze 
opleidingscommissie!

President 
Leon van de Moosdijk

Sponsoravond

Op 20 juni zijn de sponsoren voor de 
jaarlijkse sponsoravond te gast bij de 
familie Welten van Manege Het Keelven.

We worden op deze prachtige locatie 
gastvrij ontvangen door het bestuur 
van het sponsorcomité en Harrie en 
Marjan Welten. Het weer is geweldig 
dus we vertoeven eerst op het mooie 
terras waar we ook meteen zicht hebben 
op de prachtige nieuwe beachflags 
en rolbanner van onze vereniging. De 
doeken met het mooie nieuwe logo 

wapperen in de wind. Een blikvanger om 
onze gasten mee te kunnen ontvangen. 
En vanavond hebben de sponsoren de 
primeur.

Voor de presentaties gaan we 
naar binnen, naar de Brasserie. 
Koert Joosten, voorzitter van het 
sponsorcomité, bijt het spits af. Hij 
vertelt dat onze vereniging gezegend 
is met een groot aantal zeer trouwe 
sponsoren en ook worden drie nieuwe 
sponsoren aangekondigd. Helaas zijn 
niet alle sponsoren in de gelegenheid er 
vanavond bij te zijn. 

Door de bijdragen die onze sponsoren 
leveren kan de muziekvereniging mooie 
activiteiten ontplooien. En investeren 
in het bestaan voor de toekomst, want 
met de nieuwe opleidingscommissie 
is er een boost gegeven aan de jeugd. 
Nieuw zijn de muziekmaatjes, u heeft er 
vast wel van gehoord of over gelezen. 
Kinderen van 4 tot 8 jaar maken op 
zondagochtend kennis met muziek. En 
deze lessen worden ook nog gegeven 
door ons eigen lid Pauline van Deursen. 
Het blijkt een groot succes te zijn want 
er zijn al twee groepen gestart en ze 
hebben zelfs al opgetreden tijdens het 
Moederdagconcert. Ook doet Koert een 
oproep aan de sponsoren om bijzondere 
activiteiten en jubilea aan ons door te 
geven want helaas krijgen we dit niet 
altijd door. Zo kunnen we sponsoren net 
dat beetje aandacht meer geven.

Malou de Rooij neemt vanwege de 
afwezigheid van president Leon de 
honneurs waar om de sponsoren 
mee te nemen in het wel en wee van 
Muziekvereniging. We hebben het 
afgelopen jaar weer veel ondernomen 
met onze leden. De activiteiten zijn altijd 
te bekijken op onze nieuwe website, 
ontworpen door onze slagwerker  
Pascal Lemmen.  
Pascal is tevens PR commissielid 

waarin hij al het grafische werk doet, 
het logo heeft ontworpen en ook onze 
nieuwe website heeft gemaakt. De 
opleidingscommissie is nieuw leven 
ingeblazen; 5 hele enthousiaste dames 
van onze vereniging trekken de kar, met 
veel nieuwe ideeën die resultaat hebben 
in de aanwas. En we hebben als bestuur 
diverse bijeenkomsten gehad met een 
afvaardiging van onze leden. Hieruit zijn 
actiepunten naar voren gekomen die al 
deels zijn opgepakt en uitgewerkt zoals 
de CoCo (de CoördinatorenCommissie) 
als link tussen bestuur en geledingen. Er 
is een vast draaiboek voor evenementen 
en concerten, een financieel format 
en afstemming van het programma 
vanuit de geledingen. Ook doet Malou 
een oproep aan alle sponsoren dat, 
als er nog ideeën of wensen zijn voor 
de zichtbaarheid van onze sponsoren 
bij de Muziekvereniging, deze kenbaar 
gemaakt kunnen worden bij het bestuur 
of het sponsorcomité.
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Dan is het tijd voor Harrie om de 
manege te presenteren. En dat doet 
hij vol overgave want hij is trots op dit 
bedrijf. En er komt meer bij kijken dan 
menigeen zou denken. De manege is 
opgericht door dochter Yvonne Welten 
die van haar hobby haar werk heeft 
gemaakt. Mennen, Voltige (gymnastiek 
op het paard), Western rijden, 
wedstrijden en diverse competities. Bij 
al deze onderdelen komt veel kijken op 
het gebied van organisatie en regel- en 
wetgeving. We lopen de hele manege 
rond, zowel binnen als buiten. Paarden 
worden op dat moment nog verzorgd 
en gewassen en kijken ons nieuwsgierig 
aan. 

Ook privé kunnen paardenliefhebbers 
hun paard hier stallen met alle 
faciliteiten die er zijn. 

Een totaal concept inclusief het 
hapje en drankje, maar Yvonne, 
Harrie en Marjan hebben nog veel 
wensen waarmee het Recreatie en 
Ruitersportcentrum Het Keelven blijft 
groeien als prachtig familiebedrijf.

Na de rondleiding vertoeven we nog 
gezellig op het terras voor een praatje, 
een drankje en worden er heerlijke 
hapjes geserveerd. 

En dan sluiten we weer een mooie 
sponsoravond af met deze keer een 
kijkje in de keuken en stallen van 
Manege Het Keelven. Meer informatie 
kunt u nog vinden op hun website www.
hetkeelven.nl.

Dodenherdenking

Ook dit jaar heeft onze 
Muziekvereniging weer haar bijdrage 
geleverd aan de jaarlijkse herdenking.

Binnen het thema ‘generaties verbinden’ 
is gekozen voor een enigszins gewijzigde 
opzet.

Maar ook tradities zijn gebleven. 
Zo hebben wij de opening met 
bazuingeschal verzorgd, heeft een 
ensemble bij het monument een 
muziekstuk gespeeld en natuurlijk de 
‘Last Post’ door Peter Crooijmans. 

 

Wat speelt er

Gestopt: 
Sanne Moors (klarinet opleiding)
Willem van Deursen (slagwerk 
opleiding)  
Pleunie Hoeks (slagwerk) 
Irene Kerkers (harmonieorkest)

Koningsdag
De zon schijnt op vrijdag 27 april als 
we verzamelen bij Hotel Centraal. Op 
het Wilhelminaplein is het dan al een 
drukte van belang met de Oranje-
jeugdmarkt, kinderen die klaar staan 
met hun gekleurde fietsjes, op het 
bordes veel gedecoreerden en voor de 
eerste keer onze nieuwe burgemeester 
Dilia Blok. Het oranjecomité heeft alles 
weer goed georganiseerd. Natuurlijk 
ontbreken wij niet op het bordes 
om een aubade te brengen en het 
Wilhelmus te spelen. Traditiegetrouw 
proosten we op de dag met een 
oranjebitter en dan gaan de ballonnen 
de lucht in, de fietsjes worden gestart 
en wij vertrekken met muziek weer 
terug naar Hotel Centraal voor een 
drankje op het terras.
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Sponsor in het licht

Raijmakers-Someren: Een sponsor van 
het eerste uur.

Als we bij de firma Raijmakers binnen 
komen, valt het ons direct op; een 
schitterde foto van drie generaties 
Raijmakers poserend voor een toen in 
gebruik genomen mobiele puinbreker. 
Koffie? Het is de stem van Frans jr. 
die ons hartelijk begroet. We worden 
uitgenodigd aan het bureau van Frans, 
waarna hij vol trots vertelt over zijn 
bedrijf. Het is dit jaar een jubileumjaar, 
want Raijmakers-Someren bestaat 60 
jaar en betoncentrale Someren 40 jaar. 
Reden voor het bedrijf om de inwoners 
van Someren uit te nodigen voor een 
open dag.  
(zondag 17 juni jl.)

Een terechte trots, want Raijmakers is 
een bekend Somerens bedrijf. Gestart 
door opa Jan en oma Miet, voortgezet 
door vader Frans sr. en moeder Marlie 
en nu geleid door Frans jr. en Maaike. 

Het bedrijf is door de jaren heen flink 
gegroeid en bestaat uit een bouwcenter, 
de betoncentrale, container verhuur/
transport en grondverzet. Raijmakers 
is een familiebedrijf, waarbij voor de 
toekomst is gezorgd, want Frans en 
Maaike zijn de trotse ouders van Bella 
en (jawel) Frans jr. jr.

Wij maar denken dat zand, zand is 
en beton, beton. Maar daar worden 
we snel over bijgepraat. Het bedrijf is 

gegroeid in een periode dat het, wat 
betreft wet- en regelgeving, alleen 
maar is toegenomen, denk maar aan 
milieueisen en veiligheidsnormen. 
Duidelijkheid is hierbij belangrijk. 
Immers “recht is recht en krom is 
krom.” Op dit moment rijden er maar 
liefst 16 betonmixers voor het bedrijf, 
maar ook 9 kranen, 6 loaders, 11 
vrachtwagens, 3 betonpompen  en een 
mobiele puinbreker. In het bedrijf zijn 
60 medewerkers werkzaam.

Frans jr. heeft geen talent op gebied 
van muziek. Maar hij heeft wel het 
talent voor gezelligheid geërfd. Dat 
is ook de reden om Somerens Lust 
te sponseren. “Iets terug doen voor 
de Somerens gemeenschap, want er 
valt al zoveel weg. En een harmonie 
hoort bij de gemeenschap. Ze brengen 
gezelligheid in het dorp en ik kan er 
vanaf een terras van genieten onder 
het genot van een pilske.”

Tijdens ons gesprek staat de deur 
gewoon open zodat medewerkers 
met vragen direct geholpen worden. 
Ook Frans sr. staat op enig moment 
in de deuropening. Nog altijd enorm 
betrokken bij het bedrijf en geeft daar 
waar nodig advies of zijn mening. 
Typisch voor dit mooie Somerens 
bedrijf, openheid en duidelijkheid. Frans 
sr. houdt zich met name bezig met de 
laatste tak van het bedrijf; de camping. 
“Dit was altijd een droom van onze 
vadder”, aldus Frans jr. Ook hier heeft 
het ondernemerschap van Raijmakers 
geleid tot iets moois. Een vervallen 
camping is na enkele jaren veranderd in 
de prachtige camping “de Somerense 
Vennen”. Opnieuw reden om als familie 
trots te zijn. En wij als Somerens Lust 
op onze beurt; “trots op deze sponsor”. 

Fam. Raijmakers van harte gefeliciteerd 
met jullie jubileum.

Tonnie Driessen 

90 jaar

Vrijdag 18 mei vierde Tonnie Driessen 
haar 90ste verjaardag. Ons Lid van 
Verdienste en medeoprichtster van de 
majoretters vierde deze memorabele 
leeftijd in Woonzorgcentrum 
Sonnehove, waar zij woont. Vroeg in de 
avond verraste onze vereniging Tonnie 
met een muzikale serenade in de 
binnentuin van het Woonzorgcentrum. 
Tonnie, de feestgangers, medebewoners 
en enkele personeelsleden genoten 
van de muzikale hulde. Vicevoorzitter 
Malou blikte terug op de betrokkenheid 
van ‘de moeder van de majorettes’, 
zoals Tonnie ook wel eens genoemd 
werd. Enkele hoogtepunten passeerden 
de revue waardoor de 90-jarige 
Tonnie enigszins sprakeloos werd. 
Met “Bedankt, bedankt, ik heb er 
geen woorden voor!” uitte zij haar 
dankbaarheid en blijdschap van de 
serenade. Tonnie, nogmaals van harte 
gefeliciteerd!
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Afsluitend concert 
scholenproject op 
de Mariaschool en 
Ranonkel
Uit wetenschappelijk onderzoek is keer 
op keer bewezen dat muziek goed is 
voor de ontwikkeling van de hersenen. 

Door samen met anderen muziek te 
maken wordt ook het groepsgevoel 
versterkt en ontwikkelen sociale en 
emotionele vaardigheden. 

Redenen genoeg om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk kinderen in 
aanraking komen met het maken van 
muziek. Daarom is Muziekvereniging 
Somerens Lust een aantal jaren 
geleden de samenwerking aangegaan 
met de Ranonkel om op een structurele 
manier muzieklessen aan te bieden aan 
kinderen. 

Sinds dit schooljaar is ook de 
Mariaschool hierbij aangesloten. 

Deze samenwerking houdt in dat de 
kinderen in groep 3 of 4 (afhankelijk 
van de keuze van de school) AMV les 
krijgen en daarna twee jaar muziekles 
op een trompet of klarinet kunnen 
krijgen op school.

Deze lessen worden gegeven door Tjeu 
Snoek en Paul van de Veerdonk. 

Na een aantal lessen spelen alle 
muzikanten samen in een heus orkest.

De instrumenten worden uitgeleend 
door Muziekvereniging Somerens Lust. 

Op woensdag 27 juni (op de 
Mariaschool) en vrijdag 29 juni (op 
de Ranonkel) mochten de jonge 
trompettisten en klarinettisten hun 
muzikale klanken laten horen voor een 
enthousiast publiek. 

Ook de vele muzikanten hadden er 
zin in. Na afloop van het concert 
mocht iedereen een mooi diploma 
in ontvangst nemen met daarbij de 
uitnodiging om vooral muziek te blijven 
maken.

Op de Ranonkel kunnen de kinderen 
die volgend schooljaar in groep 5 en 6 
zitten deelnemen aan het project en op 
de Mariaschool de kinderen van  
groep 4 en 5. 

Lijkt muziek maken je leuk, maar zit je 
niet in deze groepen? Ga naar de site 
van Muziekvereniging Somerens Lust 
(www.somerenslust.nl) of stuur een 
mailtje naar de opleidingscommissie 
(opleiding@somerenslust.nl) voor meer 
informatie. 

Muziekmaatjes en 
moederdagconcert

Wat begon als een klein leuk ideetje 
groeide al in het eerste halfjaar uit 
tot een groot succes. Maar liefst 30 
enthousiaste kinderen tussen de 4 en 
de 8 jaar trommelden twee zondagen 
per maand hun ouders uit bed om al 
swingend richting de Ruchte trekken. 
Waar ze stuiterende muzieklessen 
kregen van mij, een (even grote) 
enthousiaste stuiterbal die er heel 
veel zin in had. Muzikaal gingen we 
met z’n allen op reis en beleefden we 
als ware maatjes avonturen in het 
Wilde Westen met als hoogtepunt 
een groot Moederdagconcert in 
Hotel Centraal. Alle muziekmaatjes 
hadden zich verzameld en traden vol 
spanning op voor de enthousiaste 
mama’s (en stiekem ook papa’s). 
Tussen hun optredens door zaten ze 
vol spanning naar de kinderen van 
het Tijgerorkest, jeugdslagwerk en 



10

JULI 2018

jeugdharmonie te luisteren, die samen 
met hen een geweldig concert hebben 
gegeven en een welverdiende staande 
ovatie hebben ontvangen. Het was 
een geslaagd eerste half jaar en ik ga 
met heel veel plezier weer een nieuw 
jaar tegemoet met de oude en nieuwe 
kinderen van de muziekmaatjes.

Pauline

Somerens Lust meets 
Karin Bloemen
Harmonieorkest Somerens Lust, 
onder leiding van Jacco Nefs, gaat 
in dit feestelijk jaar van de Ruchte 
een uniek eenmalig concert geven 
met Karin Bloemen. De vrolijke en 
enthousiaste Karin – toch de enige 
diva die Nederland rijk is – is een 
alleskunner in de beste zin van het 
woord. La Bloemen is een grande diva 
die echt alles kan op het podium en, 
die gekleed in de mooiste creaties, 
garant staat voor een spetterend maar 
vooral origineel optreden. Zij gaat dit 
dan ook vast en zeker waarmaken 
tijdens een theaterconcert met het 

Harmonieorkest op zaterdag 20 
oktober om 20.30 uur.

Een show vol mooie muziek, prachtige 
zang en conferences. Kortom, een uniek 
concept voor deze speciale gelegenheid. 
Dat velen hebben gedacht dit absoluut 
niet te mogen missen, blijkt uit de 
reeds uitverkochte avond.

22 december 2018 
Jazz Band Bal

Op zaterdag 22 december organiseert 
de Jazz Academy de 3e editie van 
Jazz Band Ball. Dit belooft weer een 
spectaculaire avond te worden waarin 
de bigband van Somerens Lust centraal 
staat. Noteer alvast in je agenda, meer 
informatie volgt snel!

Geslaagden
Hein Kuepers  
alt saxofoon B

Mare de Haas  
alt saxofoon A

Nina Joosten  
klarinet B

Neal Maas  
trompet A

Teun Jonkers  
trompet A

Bart Beekwilder  
trompet D

Anouk Raijmakers  
dwarsfluit B

Eelkje Winkelmolen  
dwarsfluit C

Tim van de Ven  
slagwerk B

Joost Geboers  
slagwerk A

Lisse de Haas  
slagwerk A

Tijn Linders  
slagwerk A

Stan van Bussel  
slagwerk A
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Fijne vakantie
Wij gaan er even tussenuit en wensen 
iedereen een hele fijn vakantie.

De repetities beginnen weer op: 

donderdag 23 augustus 
Harmonieorkest

zondag 26 augustus 
Opleidingsorkest

maandag 27 augustus 
(Jeugd)Slagwerkgroep 

vrijdag 7 september 
Jazz Academy

zondag 2 september 
Muziekmaatjes

Tot dan!
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Sponsors bedankt!


