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Karin Bloemen feest met
Somerens Lust in De Ruchte

Harmonieorkest Somerens Lust, onder
leiding van Jacco Nefs, opent 20 oktober
de avond in de Ruchte met ‘Theatre
Music’. Een concertwerk uit drie delen
gecomponeerd door Philip Sparke. Deze
grootse opening wordt gevolgd door
‘Dimanche’, een compositie van Rogier
van Otterloo.
En dan komt ze het toneel op; de
vrolijke en enthousiaste Karin Bloemen,
toch de enige diva die Nederland rijk
is. Gekleed in een feestelijke blauwe
jurk feliciteert ze allereerst De Ruchte
met hun 20-jarig bestaan. Zonder
over haar tong te struikelen trakteert
Karin Bloemen de uitverkochte zaal op
een verhaal geschikt voor feesten en
partijen en ook nog eens speciaal voor

mensen met dyslexie; ‘Het sprookje van
Koodrapje’. Haar hilarische vertelsel,
waarin iedereen uiteindelijk ook ‘gang en
legukkig leefden’, is een bruggetje naar
haar eerste lied ‘Zuid-Afrika’. Tijdens de
concertwerken ‘Nuovo Cinema Paradiso’
en ‘On the Move’, fraai vertolkt door
het Harmonieorkest, heeft La Bloemen
zich verkleed in een andere geweldige
creatie. In haar anekdote memoreert
ze op humoristische wijze aan haar
deelname om de strijd van Maestro
2016. Ze babbelt er aardig op los en
gooit haar charmes in de strijd om onze
eigen maestro Jacco het hof te maken.
Jacco laat zich niet verleiden, hooguit
wat rode oortjes. Hij dirigeert beheerst
het prachtige lied van The Beatles
‘Something’, spetterend gezongen door

Karin Bloemen. Het jazzy ‘I got Rhythm’
van het orkest geeft de rasartiest weer
even de tijd om zich in een volgende
creatie te hullen. Na opnieuw een
anekdote vol humor en zelfspot klinkt
het fantastische, gevoelige lied ‘Alles wat
voorbij is’. En middels een verbinding
met het Engels à la Louis van Gaal en
Oprah Winfrey en een schuine knipoog
naar Jacco, vertolkt La Bloemen samen
met het Harmonieorkest ‘Think’. Met
de ‘Motown Medley’ zweept zowel
de Hollandse diva als het orkest het
publiek op om los te gaan, het dak gaat
er af. Karin Bloemen en Somerens Lust
is een goede match; vanavond is het
jubileumfeestje van De Ruchte zeer goed
geslaagd!
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Sponsor in het licht
Ditmaal geen sponsor van het eerste uur
in het licht, maar één van het latere uur:
HenkICT / PC42.
Sinds 2015 sponsor van
Muziekvereniging Somerens Lust.
“Henk ICT / PC42” is een jong bedrijf in
Someren opgezet door Henk Hendriks
die reeds zo’n 10 jaar actief is in de
automatiseringsbranche. Eerst circa 6
jaar gevestigd in de Speelheuvelstraat en
nu in de Ter Hofstadlaan nr. 42 t/m 46.
“HenkICT” richt zich vooral op het
midden- en kleinbedrijf en is actief in:
•

•

•
•

Verkoop en onderhoud/reparatie
van computersystemen, software,
netwerken, muzieksystemen en
randapparatuur aan particulieren en
bedrijven
Domeinregistratie, Webhosting,
Camerabewaking, Internet
marketing en Webdesign
Online backup-oplossingen

Verhuur van o.a. PC’s, beamers, e.d..

“PC42” richt zich op de particuliere
markt. Henk heeft altijd het idee gehad
om een gespecialiseerde computerwinkel
voor particulieren te beginnen. Toen er
in Someren op dit gebied een leemte
ontstond, is Henk in dat gat gesprongen

en sinds kort heeft hij de computerwinkel “PC42” geopend. Een winkel met
zeer veel keuze op het gebied van ICT,
zoals PC’s, printers, copiërs, accessoires,
cartridges, e.d. Niet alleen hardware
maar ook software. Vaak kopen mensen
PC’s e.d. via internet, mede omdat
dit vaak in prijs scheelt en men geen
behoefte heeft aan service. Echter de
prijzen bij “PC42” verschillen in prijs niet
veel van de prijzen op het internet. Maar
groot voordeel bij “PC42” is dat de klant
direct contact heeft en goed geadviseerd
wordt. En in geval van een probleem
wordt gelijk directe service/reparatie
verleend. Dit niet alleen in de winkel,
maar zo nodig ook bij de klant thuis.
De klant kan zelf bepalen in welke mate
men wil worden voorzien van service,
waardoor men de prijs uiteindelijk in
eigen handen heeft. Hiervoor hanteert
PC42 een eigen “menukaart”.
Op de vraag waarom “HenkICT /
PC42” sponsor is geworden, geeft Henk
eerlijk aan dat hij door de sponsoring
hoopt op (naams)bekendheid en dat
men de weg weet te vinden naar zijn
bedrijf en/of winkel. Verder omdat
hij vindt dat Somerens Lust toch een
vereniging is die niet weg valt te denken
uit de Somerense gemeenschap. Maar
ook omdat het gezin Hendriks grote
betrokkenheid heeft met Somerens

Lust: moeder Ceciel doet het uniformenonderhoud, zus Cieleke is saxofoniste/
zangeres in de Jazz Academy, vader
Piet is vaandeldrager en broer Piet is
vaandel- c.q. schellenboom-drager. Wij
konden Henk niet overreden om ook
vaandel- c.q. schellenboom-drager te
worden. Maar als sponsor is Henk ook
indirect betrokken bij de vereniging.
Henk is wel een muziekliefhebber maar
niet actief op dit gebied. Aan Henk is
misschien wel een begenadigd pianist
verloren gegaan, want als kind heeft hij
nog piano gespeeld. Af en toe kriebelt
dit nog, maar zijn huidige woning is te
klein voor een piano. Wel vindt Henk
muziek maken belangrijk. Zo krijgt één
van zijn kinderen via Somerens Lust
muziekles op de Mariaschool. Maar aan
Henk is misschien ook wel een arrangeur
verloren gegaan. Hij heeft namelijk
circa 10 jaar geleden een house-versie
gemaakt op “Van Summere en nie
bang”, uitgevoerd door de Boem-Boys
(zie Youtube). Een leuke anekdote:
deze housemuziek wordt iedere keer
ten gehore gebracht als een bekende
kickbokser de ring betreedt. Misschien
deze houseversie ook eens draaien als
Somerens Lust op concours gaat!?
We hebben kunnen zien dat “HenkICT
/ PC42” een onderneming is die thuis
is op alle ICT-gebied, zowel voor de
ondernemer als particulieren. Dus
waarom via internet aankopen als
alles op dit gebied om de hoek kan
worden gekocht? De beste deals liggen
gewoon bij “HenkICT / PC42” in de Ter
Hofstadlaan!
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Bestuur Vriendenclub
neemt afscheid van
voorzitter Johan Smits
Op 23 november j.l. hebben wij afscheid
genomen van Johan Smits als voorzitter.
Op de ons welbekende
gezellige manier….
Johan was 4 x 4 = 16 jaar lang
voorzitter en geeft het stokje voor 1 jaar
over aan René Mulder.
We gaan hard op zoek naar een
vervanger voor Johan. Gezien zijn
veelzijdigheid hebben we daar
gelukkig nog even de tijd voor. Johan
BEDANKT!

Grote clubactie 2018
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 en mogen
bijna 500 euro aan onze clubkas
toevoegen.
Hopelijk mogen we volgend jaar weer
op uw steun rekenen.

Sinterklaasintocht
Op 18 november was het weer
zover en kwam de goedheiligman
op bezoek in ons mooie dorp. Onze
Muziekvereniging start vanaf Hotel
Centraal de intocht met opgewekte
klanken voor het begeleiden van het
hoog bezoek. Dit jaar lopen voor het
eerst de danseresjes van dansgroep
Djez voorop in de optocht. In het roze
met zilveren pom poms ziet het geheel
er leuk uit. En tussendoor wordt er een
dans op de plaats uitgevoerd waardoor
het publiek daar ook even van kan
genieten.
Vanaf De Ruchte vervolgen ze de route
samen met Sinterklaas en een heleboel
enthousiaste Pieten, richting het
Wilhelminaplein. Op het bordes van
het gemeentehuis wordt de Sint en zijn
gevolg opgewacht door een Zwarte Piet,
die zich uitgeeft voor de burgemeester
en door Vera Deenen, voorzitter van
Stichting Jeugdcomité Someren.
Sinterklaas is goed bij de tijd want hij
weet zelfs dat onze Muziekvereniging
een echt Prinsenpaar in hun midden
heeft. Dus wordt Prins Lukas I
natuurlijk even naar voren gehaald en
toegesproken door de Sint.
Na de ontvangst en feestelijkheden
op het bordes gaat Sinterklaas
onder muzikale begeleiding van onze
Muziekvereniging naar De Ruchte. Hier
wordt hij ontvangen door de echte
Burgemeester, Dilia Blok en barst een
heus Sinterklaasfeest los.

Wat speelt er?
Gestopte leden:
Tim van de Ven (opleiding/ slagwerk)
Stan van Bussel (opleiding/slagwerk)
Isis Meeuws (opleiding)

Nieuwe leden:
Koen Jongejan (opleiding)
Lianne van Bommel (opleiding)
Frank Bons (jazz academy)
Joost van Deursen (jazz academy)

Klein Someren
Slagwerk Concert
Zondag 9 december was het
Klein Someren Concert in De
Einder in Someren-Eind. De
jeugdslagwerkgroepen van Lierop,
Someren-Eind en Someren uitgebreid
met Budel hebben dit concert ingevuld.
Hierin stond ons jeugd onder leiding
van Johan van Otterdijk, doordat
Jeroen helaas heeft moeten stoppen
als jeugddirigent in verband met zijn
gezondheid. Ondanks deze tegenslag
hebben ze een leuk programma weten
te brengen waarin zowel ritmiek als
melodie naar voren kwamen.
Ze startte het programma met een
nummer dat wat langer in het repertoire
zit; de bekende openingstune van The
Lion King ‘The Circle of Life’. Hierna
werd het programma voortgezet met
‘Mozambique’. Met dit nummer heeft
Johan een aantal weken het eerste
gedeelte van de repetitie besteed om
wat speciale aandacht te geven aan het
samenspel en de techniek van de wat
jongere leden. En als laatste sloten ze
af met het popnummer ‘Calm after the
Storm’ van The Common Linnets.
Ondanks dat het geen uitgebreid
programma is, heeft de jeugd toch
weer van zich laten horen! Verder nog
een speciale dank aan Johan voor het
invallen als dirigent.
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Woordje van de
President
Het jaar loopt alweer ten einde en tussen
de kerstversieringen en wensen valt ook
dit laatste Akkoord bij iedereen op de
(digitale) deurmat.
We kunnen terugkijken op een
geweldig jaar met weer een aantal
mooie activiteiten en optredens. De
zichtbaarheid van de vereniging in de
gemeenschap is groot en wordt ook
richting het einde van het jaar met

het opleidingsorkest in kerstsferen,
het kerstconcert, Jazz Band Ball en de
DJ’s in de Glazen Kooi nog maar eens
onderstreept. Laten we in 2019 vooral op
deze manier doorgaan.

Hierin heeft de PR-groep ontzettend
goed werk verricht. Een fijne commissie,
die nog wel op zoek is naar een nieuwe
coördinator aangezien Malou in april
stopt.

Bijzonder is dat we dit jaar op de
ledenvergadering ons nieuwe logo en
website hebben gepresenteerd. Ook de
muziekvereniging gaat met zijn tijd mee.
Ontzettend belangrijk voor de uitstraling
van onze club, maar ook de functionaliteit
van de website is sterk verbeterd door de
mobiele versie.

Nog iets bijzonders is terug te vinden
bij onze opleidingen met de start van
muziekmaatjes. Nieuwe talentjes vanaf 4
jaar die zich hiervoor hebben aangemeld
en op deze leuke en speelse manier kennis
maken met muziek door juffrouw Pauline.
Aan alle ouders of kinderen die graag
muziek willen (leren) maken, meld je aan
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voor muziekmaatjes of onze opleiding.
Naast dat het ontzettend leuk is om
een instrument te leren spelen, is het
ook nog eens leerzaam en goed voor
de ontwikkeling. Natuurlijk zijn ook alle
ouders die spelen of gespeeld hebben
van harte welkom bij onze vereniging
En toen kwam daar de 10e van de 11e
een prinsenpaar uit het Meerpoelschip
dat niemand had verwacht. Maar
natuurlijk super leuk dat Prins Lukas I en
Prinses Karin komende carnaval voorop
mogen gaan in de polonaise. Nog een
goede reden om naar het a.s. Concert
Carnavalesk te komen en dit met hen en
onze vereniging te vieren.
Ik wens iedereen die betrokken is bij
de muziekvereniging, deze een warm
hart toedraagt en zich inzet voor de
muziekvereniging fijne feestdagen en
een bijzonder en muzikaal 2019 toe.
Graag zie ik u op 1 januari bij In d’n
Herberg voor een nieuwjaarsborrel
tijdens het optreden van de Jazz
Academy of op 13 januari bij ons
jaarlijkse nieuwjaarsconcert in de
Ruchte.
President
Leon van de Moosdijk

bij hun clubhuis ‘Hotel Centraal’ onder
de luifel, lekker onder de warmtelampen.
Af en aan kwam er winkelend publiek,
maar natuurlijk heeft de harde kern
onder het genot van een drankje het
hele concert geluisterd. Ze hebben
enkele kerstnummers gespeeld, maar
ook een aantal andere stukken zoals
King Arthur en Celtic Air And Dance. Na
aﬂoop was daar natuurlijk ook voor het
hele orkest een lekkere warme chocomel
met slagroom.

Kerstviering LeerRijk
Volle bak gisteren in de Lambertuskerk.
Het opleidingsorkest van harmonie
Somerens Lust kreeg de kerk aan
het zingen bij de kerstviering van
basisschool LeerRijk.

Familieberichten
Geboren
Abel, zoon van Nicola en Jolien Slegers
Kleinzoon van Eef Slegers
Puk, dochter van Marieke en Dirk Acda
Kleindochter van Ine en Peter Acda
Getrouwd
Henri Maas en Marjan Verberne
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Kerstconcert 2018
Op een grauwe en koude zondagmiddag
stroomt de Lambertuskerk vol voor het
jaarlijkse kerstconcert van Mannenkoor
De Nachtegaal, het Somerens
Dameskoor en Muziekvereniging
Somerens Lust. Dit jaar doet er vanuit
de muziekvereniging een koperensemble
mee onder leiding van Koen Wijnen. De
kerk, mooi versierd met onder andere
een kerststal, ademt een gezellige sfeer
en de kerstgedachte vaart al rond.
Het concert wordt geopend door het
koperensemble met het stuk ‘Jeruzalem’
van Charles Hubert Perry. Verder

Opleidingsorkest
zorgt voor muzikale
sfeer tijdens de
kerstkoopavond
Vrijdagavond 14 december was er
door de OVS een kerstkoopavond
georganiseerd, en het opleidingsorkest
van Somerens Lust was ook van
de partij. Op het Wilhelminaplein
stonden enkele kraampjes en verspreid
door het dorp stonden verschillende
muziekgroepen. Het opleidingsorkest zat
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spelen ze ‘What a Wonderful world’
van Louis Armstrong en ‘When I’m 64’
van The Beatles, waarmee ze voor een
luchtige toon zorgen in het concert.
Dit jaar mogen we genieten van de
mooie zang van Diede van den Heuvel
en Simone Slegers. Diede zingt samen
met het mannenkoor het prachtige
lied ‘Once in Royal David’s City’. Verder
zingt ze ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia
de Breij en ‘Nu dat jij er bent’ van
Trijntje Oosterhuis. Simone brengt
verschillende mooie kerstklassiekers ten
gehore, zoals ‘Hark the herald angels
sing’ en ‘O holy night’. Het dameskoor
zingt een aantal prachtige nummers,
zoals het klassieke ‘Il lest né le divin
enfant’ en het mannenkoor zingt onder
andere weer het prachtige kerstlied
‘Stille Nacht’. Een nummer dat inmiddels
niet meer weg te denken is uit ons
kerstconcert.
Vlak voor de pauze is er een toespraak
van onze burgemeester Dilia Blok.
Ze praat over de kerstsfeer en het
gevoel van saamhorigheid tijdens
de kerstdagen. Uit onderzoek blijkt
echter dat veel mensen in Someren
eenzaam zijn tijdens de kerstdagen en
de burgemeester spoort iedereen aan
om eens om zich heen te kijken en wat
aandacht te besteden aan mensen die
in deze tijd eenzaam zijn. Om hierin het
goede voorbeeld te geven heeft ze 25
presentjes meegenomen die mensen
mogen meenemen om aan iemand te

geven die dit kan gebruiken deze kerst.
Na deze mooie toespraak is het pauze
en wordt het publiek getrakteerd op
koffie, thee en een koekje. Het concert
wordt volgens traditie afgesloten met
‘I’m dreaming of a white Christmas’.
Het was weer een geslaagd en sfeervol
kerstconcert.

Slagwerkgroep in
Maastricht
Op de valreep van het jaar heeft de
slagwerkgroep een uitwisselingsconcert
gehouden met een collega
slagwerkgroep uit het zuiden van het
land, Maastricht.
Of zoals zij het op Facebook
omschreven hebben:
“Meziek vaan Percussiegróp “Harmonie
Wilhelmina Wolder”
(in de witte hummes) en Slaagwerkgróp
“Muziekvereniging Somerens Lust”
(in de zwarte hummes).”.
Aangezien zij natuurlijk ook
instrumentarium hebben om op
te spelen, hoefden de slagwerkers
alleen maar wat kleine instrumenten
meenemen. Om toch even van tevoren
de instrumenten te leren kennen,
hebben ze een kleine inspeelrepetitie
gehouden. Hierin speelde ook voor het
eerst de invaller/dirigent van Wolder
mee, die Thijs verving aangezien hij aan
het studeren is in Polen.

De eerste twee nummers van het
concert gingen over locaties in
de wereld. De eerste locatie die
omschreven werd, waren de Ierse
landschappen door middel van het
nummer van ‘Irish Dance’. Met het
volgende nummer ‘Istana Jawa’ werden
de luisteraars meegenomen naar
Indonesië om zich vervolgens te wanen
in de Gordel van Smaragd.
Daarna een nummer van de Griekse
pianist Yanni, namelijk ‘Truth of Touch’.
Hierna werd het nummer ‘Mombasa’
gespeeld van Hans Zimmer, dit schreef
hij voor de film ‘Inception’, een film
waarin realiteit en dromen met elkaar
verweven raken. En het programma
werd beëindigd met, voor de serie
liefhebber, de bekende melodie van de
serie La Casa De Papel, ‘Bella Ciao’.
Aangezien ze toch al zo ver weg van
huis waren, besloten de slagwerkers om
nog een kleine teambuilding activiteit te
houden. Oftewel samen proosten op een
goed gespeeld concert in ‘Steakhouse
Carnal’ in Maastricht. Verder nog
een bedankje voor de supporters die
helemaal naar Maastricht zijn afgereisd
om te luisteren!
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Jazz Band Ball 2018
23 december, 15:00 uur, Hotel Centraal
Someren. Een super mooi nieuw podium,
nieuwe setting, interactie met het publiek,
3 knetter goeie sets, 30 nummers waarvan
19 met zang, 1 zangeres, 3 zangers, 4
danstalenten, een volle zaal en niet te
vergeten 20 top muzikanten.
Het was te gek! Een mooie afwisseling
van muzikale nummers waarbij de
Jazz Academy centraal stond, met
prachtige solo’s. En nummers (smooth
and easygoing) gezongen door onze
gastartiesten The Flying Deers en
natuurlijk door onze eigen Cieleke en Hein.
De dans van onze knappe, speciaal voor
Jazz Band Ball samengestelde, dansgroep
maakte het geheel helemaal af. Het was
genieten geblazen!
Wij kijken tevreden terug op een mooie
middag. Iedereen die meegewerkt heeft
aan deze middag, hartstikke bedankt!
Het was een hoop werk, maar we hebben
genoten. En natuurlijk het publiek bedankt
voor jullie enthousiasme.
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen
en zien jullie graag op 1 januari tijdens ‘A
Jazzy New Year’ bij café In d’n Herberg
in Someren, aanvang 16:30 uur, toegang
gratis. Tot dan!
Jazz Academy
Muziekvereniging Somerens Lust
Bedankt voor de foto’s:
Tom Swinkels,
Pieter van Mierlo en
Pascal Lemmen
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Wij vragen Cieleke
Een maandje geleden kregen wij een
persoonlijke mededeling van ‘onze’
Cieleke te horen. Namelijk dat ze gaat
stoppen als zangeres van de Jazz
Academy. Zoals ze zelf zegt “deels met
veel pijn in het hart” maar het is een
weloverwogen keuze. De combinatie
van een jong gezin, drukke baan,
vrienden en familie… dan moet je
toch keuzes maken. Wij begrijpen de
keuze van Cieleke helemaal, maar wat
zullen we haar gaan missen! Gelukkig
hebben nog vele mooie (muzikale)
herinneringen samen.

Mag ik wel mijn minst favoriete
nummer vermelden? Dat is met stip
Minnie the Moocher!

Dit zal ik gaan missen
Daar kan ik kort over zijn: het zingen
met de Jazz Academy.

Mooiste nummer wat ik gezongen
heb bij de Jazz Academy
Ik weet niet of ik dit echt het mooiste
nummer vond, maar wel het meest
speciale: Laat me.

Mijn wens voor je Jazz Academy
Een toekomst met mooie muzikale
hoogtepunten, gezelligheid en
saamhorigheid.

Maar hoe is het ook alweer allemaal
begonnen? Wij vragen Cieleke!
Speciale herinnering
Mijn allereerste optreden bij RMU. Ik
zong daar op m’n foute hakken en in
m’n slecht passende outfit “Late in
the Evening”. Daar is het balletje gaan
rollen en dit was het begin van de Jazz
Academy voor mij.
Leukste optreden
Ik vond het optreden in Eindhoven voor
het concert van Guus Meeuwis erg
leuk. En vooral heel gezellig! Maar de
optredens van Jazz Band Ball vond ik
ook altijd erg leuk.

Hoogtepunt
De concertreis naar Berlijn. Lekker
door de stad struinen, biertjes drinken
en met als muzikale hoogtepunt een
concert in de dierentuin! Fantastisch
toch!

Dit wil ik nog even kwijt
Lieve muzikanten en lieve Kees,
bedankt voor alles! Aan alle trouwe
bezoekers van onze optredens, bedankt
voor jullie enthousiasme en de vele
complimenten waar ik zo af en toe
verlegen van werd. En een speciaal
woord van dank aan Koen Wijnen
die precies wist wat bij mij en mijn
stem paste als zangeres, waardoor
ik ontzettend veel heb geleerd de
afgelopen jaren.
Cieleke, namens alle leden van de Jazz
Academy, ontzettend bedankt voor
alles! Voor je inzet, je mooie zang, grote
toevoeging tijdens onze optredens,
je spontaniteit en vele gezellige
momenten.

Gelukkig kan iedereen nog 1 laatste
keer van een optreden met jou genieten
op 1 januari bij In d’n Herberg. Aanvang
17:00 uur. We zien jullie graag om
samen te proosten op 2019. Wie
weet wat het nieuwe jaar voor de Jazz
Academy in petto heeft…
Liefs de Jazz Academy

Mooiste nummer van de
Jazz Academy
Phoe lastig... Er zijn zoveel mooie
nummers en bij elk optreden is er weer
een ander nummer wat helemaal op zijn
plek valt.

Dieptepunt
Enkele jaren terug. Het
Kennedymarsweekend op
zondagochtend op het terras bij Hotel
Centraal. Ik zong zo bar slecht. Kon wel
janken. En het publiek ook volgens mij…
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Somerens Must(haves)

Tijs Vervlossen

In deze rubriek WhatsAppen we
met de toekomst van MSL.
Deze keer:
Tijs Vervlossen
Leeftijd: 11 jaar
School: groep 8 van de Mariaschool
Ouders: Jakko en Els Vervlossen
Broers/zussen: Iris (8 jaar)

Hey Tijs! Stoor ik?

Hey! Een beetje, ik was aan het oefenen op mijn trompet.

Oh leuk, lukt het? Wat speel je?

Skip to my Lou. Dat is een stukje in mijn studieboek wat er vaker
in staat. Iedere keer is het een beetje moeilijkere versie.
Maar het gaat goed. Al heeft mijn muziekjuﬀrouw wel gezegd
dat ik ietsje vaker moet oefenen…

A Jazzy New Year
Een oude, gouden traditie om het jaar goed te beginnen!
Op nieuwjaarsdag geeft de Jazz Academy, onder leiding van
Kees Kes, een nieuwjaarsconcert bij café In d’n Herberg in
Someren.
Daarnaast is dit het allerlaatste optreden met onze zangeres
Cieleke Hendriks. En natuurlijk swingt Zijne Dorstlustige
Hoogheid Prins Lukas d’n Uurste van CV de Meerpoel ook
mee op zijn trompet. Oftewel, dit mag je niet missen!
Swing samen met ons het nieuwe jaar in, heel graag
tot dan allemaal.

Dat klinkt streng…

Nee hoor, ze is heel leuk. Ellen Vissers heet ze.
Ze geeft me nu al 1 jaar les.

Vind je ook wel eens iets heel moeilijk?

Ja! Vingerbrekers, dan moet je zo snel mogelijk spelen.

En heb je nog dromen op muziek gebied? Op een groot
podium spelen, of met een beroemde trompettist spelen of zo?

Nou… ik wil eerst wel in het opleidingsorkest. En misschien
ook wel bij de hofkapel van de Meerpoel. Mama, opa Simon
en Ome Harrie spelen daar ook bij. Maar eerst moet ik
mijn A-diploma halen. Ik hoop in 2019.

Dinsdag 1 januari 2019
Aanvang 16:30 uur
Toegang Gratis
In d’n Herberg Someren

Ik duim met je mee! Speel je alleen maar
trompet of doe je nog andere dingen?

Ik zit ook op voetballen, ik vis graag en
ik zit bij de jeugdraad van 11 van de Meerpoel.

Zo je hebt het druk dan! Ik zal je verder met rust laten dan kun
je verder oefenen. Anders krijg je weer een strenge juf…
Of wil je zelf nog iets kwijt?

Ja, ik heb laatst van iemand in de straat zomaar een
trompet gekregen. Hij hoorde dat ik trompet speelde en
hij had er nog eentje op zolder liggen. Leuk hè?
En oh ja, muziek maken is gewoon heel leuk!

Zeker! Succes Tijs!

Dankjewel!
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Nieuwjaarsconcert
Muziekvereniging
Somerens Lust
Onlosmakelijk verbonden met
het begin van het nieuwe jaar
is het Nieuwjaarsconcert van
Muziekvereniging Somerens Lust in
samenwerking met S.C.C. De Ruchte.
Dit jaar maken we het podium klaar
voor het Harmonieorkest o.l.v. Jacco
Nefs en het Opleidingsorkest o.l.v.
Paul van de Veerdonk. Zij zorgen voor
de bijzondere sfeer en het muzikale
vuurwerk om het jaar 2019 muzikaal te
openen. Deze muzikale interactie tussen
het publiek en de muzikanten onderling
is op zondag 13 januari om 14.30 uur.
Muziekvereniging Somerens Lust
nodigt u van harte uit om samen te
proosten op een nieuw muzikaal jaar.
Wij wensen u een hele fijne jaarwisseling
en zien u graag op 13 januari om 14.30
uur in S.C.C. De Ruchte in Someren. De
toegang is gratis.
Met muzikale groet,
Muziekvereniging Somerens Lust

Lukas van den Heuvel
vijfde Jubileumprins
Carnavalsvereniging
De Meerpoel
Zaterdag de avond voor de elfde van de
elfde, is Lukas van den Heuvel onthuld
en geïnstalleerd als de 55e Prins van
carnavalsvereniging De Meerpoel uit
Someren.
Samen met zijn prinses Karin gaat hij in
het jubileumjaar voorop.
En wat zijn wij trots op dit Prinsenpaar
want beiden zijn heel erg actief
binnen onze vereniging. Niet alleen als
muzikanten bij het Harmonieorkest
en Jazz Academy, maar zeker
ook binnen de Harmonie- en
Opleidingscommissie. We kunnen
altijd een beroep op hen
doen en zij zijn ook altijd
van de partij tijdens alle
activiteiten.

Prins Lukas d’n Uurste regeert over het
Meerpoelrijk met als lijfspreuk:
Carnaval, dè klinkt ons as
muziek in de orre,
Di jubileumjaor gi ’n schón
ﬁsje worre.
Prins Lukas I en Prinses Karin, namens
ons allen van hart gefeliciteerd met
deze mooie titel. Het wordt een
geweldig carnavalsseizoen waar wij
zeker een bijdrage aan gaan leveren.
Wil je meer lezen over het
Prinsenpaar ga dan naar de site van
Carnavalsvereniging De Meerpoel
www.cvdemeerpoel.nl. Daar zijn ook
leuke foto’s te zien.
Alaaf
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Al voor de 5de keer Concert
Carnavalesk
Het ‘Concert Carnavalesk’ van Muziekvereniging Somerens
Lust is niet meer weg te denken aan de vooravond van het
jaarlijkse carnavalsfeest. Dit jaar al voor de 5e keer.
Een jubileum. En dan hebben we ook nog het jubileum
Prinsenpaar van Carnavalsvereniging De Meerpoel in ons
midden, onze Prins Lukas I en Prinses Karin, beiden actief lid
en muzikant bij Muziekvereniging Somerens Lust.
Wil je een voorproefje voor je zomervakantie of hilarische
herinneringen aan je vakantieliefdeophalen? Bingo.. .Kom
28 februari naar het Concert Carnavalesk! Het concert staat
dit jaar in het teken van ‘Carnaval op de Camping’. Je (her)
beleeft het met ons terwijl je meedeint of zingt. Er is een
verrassend en recreatief programma met optredens van jong
verfrissend zangtalent. Er is gezelligheid in overvloede dankzij
de presentatie van Piet van de Laar en René Mulder. Dus
kom, trek je campingkleren aan en laat je animeren door ons
Harmonieorkest en de Slagwerkgroep.
Kaarten à € 7,50 zijn te bestellen
via de Ruchte.
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Sponsors bedankt!
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