
Het ‘Concert Carnavalesk’ van 
Muziekvereniging Somerens Lust is niet 
meer weg te denken voorafgaand aan 
het jaarlijkse carnavalsfeest. Dit jaar al 
voor de 5e keer, een heus jubileum dat 
dit jaar plaatsvond op donderdag  
28 februari. Het podium van De Ruchte 
was omgebouwd tot Camping  
‘Alles Toeter’. 

Door een volle zaal kwamen de 
campinggasten, alias de muzikanten 
van het orkest, de camping op. De één 
in een badjas inclusief toiletspullen, 
zwembandjes of krulspelden, de ander 
in een lazy trainingspak. Het concert 
was echter verre van lazy. Met het alom 
bekende nummer ‘Op de Camping’ 
was de toon gezet en zat de sfeer er 
al meteen goed in. ‘Valencia’ en ‘Leef’ 
waren de opmaat naar de introductie 
van Prins Lukas I. Trompettist bij 
Somerens Lust en JubileumPrins van  

CV De Meerpoel, dat betekent een 
dubbelrol en een extra tintje tijdens 
het concert. Prins Lukas I musiceert 
onverwachts de ‘Trumpet Cross’ samen 
met zijn collega-trompettisten. Met 
Prinses Karin hoort hij de vertolking 
van hun familielied, deze keer live 
begeleidt door het orkest en later 
op de avond is er ook nog eens ‘Jan 
Klaassen was trompetter’ speciaal voor 
de Jubileumprins gezongen door de 
Meerpoel Vorst Boudewijn. 

De Slagwerkgroep liet horen dat er op 
allerlei campingspullen muziek te maken 
was. Een mandje wasknijpers, een 
bierkratje, een houten beachball set, het 
had allemaal een ritme en zorgde voor 
vermaak van de gasten. Zo ook ‘Stool 
pigeon’, de samenhang van verschillende 
ritmes op de stoelen en/of krukken.

Het andere vermaak kwam van  

Piet van de Laar en René Mulder. Een 
hilarische doch romantische anekdote 
over een tent, met een heuse tent op het 
podium, door Piet en de ochtendgym, 
voorgegaan door René, zorgden voor 
grote hilariteit. Zowel de muzikanten 
als het publiek deden enthousiast 
mee. Ze strekten de armen, maakten 
vuisten, deden de duimen omhoog en de 
schouders op bij ‘tsjoe tsjoe wa’.

Meezingers en bekende nummers 
bleven niet uit. Dit jaar was er nieuw, 
jong zangtalent; Diede van den Heuvel, 
Siard van den Heuvel, Isabel Paauwe 
en Ruud van Otterdijk. Zij zongen en 
entertainden het publiek als een waar 
animatieteam van de camping.

Op Camping ‘Alles toeter’ was volop 
carnavalesk en muzikaal vermaak zonder 
stank van de kinderboerderij of overlast 
van muggen. Alaaf!

www.somerenslust.nl 
akkoord@somerenslust.nl
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President aan 
het woord

De carnaval zit er alweer even op en 

iedereen heeft de outfit weer gewassen en 

gestreken in de kast hangen. Wat was het 

geweldig!! Een stralend prinsenpaar in ons 

midden, een geweldig carnavalsconcert 

waar we bijzonder veel complimenten over 

hebben ontvangen en een mooie deelname 

aan de optocht. Het was allemaal om in 

te lijsten! Iedereen ontzettend bedankt 

hiervoor. Zo hebben we de vereniging weer 

op een geweldige manier laten zien.

Over een week staat de ledenvergadering 

voor de deur. Zoals iedereen al heeft kunnen 

lezen en/of horen, nemen we afscheid van 

Paul en Malou. En we presenteren op 16 

april twee nieuwe kandidaat-bestuursleden, 

Joost van Deursen en Maarten Deenen.  We 

zijn hier als bestuur erg blij mee!

En inmiddels heeft zich bij Jessie en mij een 

toekomstig muzikantje aangediend. 

Op 2 april zijn wij de trotse ouders 

geworden van onze dochter Sofie.

Leon van de Moosdijk

Prinsenreceptie
Muziekvereniging Somerens Lust heeft 
het Prinsenpaar van Carnavalsvereniging 
De Meerpoel in hun midden; Prins Lukas 
I en Prinses Karin. Beide zijn ze actief 
lid, Lukas speelt trompet en Karin speelt 
klarinet bij Muziekvereniging  
Somerens Lust. 

Zaterdag 10 januari is hun receptie en 
daar kan onze vereniging niet ontbreken. 
Met muzikale klanken en in carnavaleske 
kleding gaat de Muziekvereniging de 
zaal van Hotel Centraal binnen. Uit het 
woordje van voorzitter Leon blijkt Lukas 
toch wel eens een dilemma te hebben; 
of trompet spelen bij Somerens Lust of 
voetballen bij SVS? De trompettensectie 
reikt Lukas zijn trompet aan en er is een 
bal. De opdracht; samen met zijn directe 
muziekmaten ‘De Trompetenecho’ spelen 
en ondertussen de bal hoog houden. 
Eens kijken wat hij het langste volhoudt, 
dat zal zijn keuze vast vergemakkelijken. 
Voor de Muziekvereniging is het al snel 
duidelijk als de bal de zaal inrolt. Prins 
Lukas I laat er zich (nog) niet over uit. 
Eerst carnavalle, ... ‘want dè klinkt hun 
as muziek in de orre!’ En als na de dolle 
dagen de rust is wedergekeerd kunnen 
ze samen nagenieten en puzzelen. Van 
onze club krijgen ze elk een puzzel, 
verwijzend naar één van de hints bij het 
prinsenraden.  

‘Hij is zo klaar, zij moet eerst puzzelen.’ 
Lukas speelt op een trompet, direct 
uit de koffer, Karin mag eerst haar 
klarinet in elkaar zetten. Maar eerst ‘gi di 
jubileumjaor ein schón fisje worre!’  
Alaaf!

Cheque BV de vloer

Tijdens ons Nieuwjaarsconcert zijn wij 
verrast door twee oud-bestuursleden 
van BV de Vloer. 

Omdat Showband BV de Vloer stopt, 
hebben zij besloten de overgebleven 
financiële middelen te schenken, o.a. 
aan onze Muziekvereniging. Jozef van 
Deursen en Gerrie Janssen hebben 
de cheque aan onze president Leon 
overhandigd.  
Een prachtig gebaar waarvoor  
onze dank. 

Dank voor jullie 
bijdrage
Op woensdag 20 maart tijdens de 
verkiezingen voor Provinciale Staten 
en waterschappen hebben onze (oud)
leden weer 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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AccountXperts in  
het licht

Het motto van AccountXperts is:  

“Onze kracht is uw meerwaarde”. 

En deze kracht van AccountXperts 

komt tot uitdrukking in: kracht voor 

ondernemerschap, kracht voor passie voor 

ondernemers, kracht voor professionaliteit 

en kracht van samenwerking. 

En dat al deze krachten van toepassing zijn, 

bleek wel in het gesprek met deze sponsor 

van “Muziekvereniging Somerens Lust”.

Guido Hesselmans, eigenaar, is zo’n 10 

jaar geleden in Someren begonnen met 

het opbouwen van deze krachten van zijn 

accountantskantoor.  

Guido werkte bij een groter 

accountantskantoor dat hij jarenlang mede 

had opgebouwd en waar hij inmiddels al 

een tijd partner was. En dan begint het te 

kriebelen. Wel of niet voor jezelf beginnen? 

Guido Hesselmans, tezamen met zijn vrouw 

Annemiek Hesselmans, deed het. Van een 

sprong in het diepe naar kansen. Van werken 

vanuit een omgebouwde garage in Lierop 

naar een vooruitstrevend flexibel kantoor in 

Someren-Dorp, Kerkstraat 4a-4b.

Terug naar de basics, dat is waar Guido 

en zijn vrouw Annemiek voorstonden. Een 

accountants- en advieskantoor precies 

zo kunnen inrichten dat het strookt met 

waar je zelf voorstaat, “passie en een 

warm hart voor de ondernemer”. Dat is 

in 2009 AccountXperts geworden. In de 

loop der jaren is men bij AccountXperts 

meer overgegaan van accountantskantoor 

naar advieskantoor, waarbij contacten 

met klanten belangrijk zijn. Daarom wordt 

minimaal één maal per jaar ook een seminar 

voor de klanten georganiseerd.

Er werken nu 9 personen, allen met 

minimaal een HBO-opleiding. Er is bewust 

gekozen voor een platte organisatie met veel 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheden 

voor de teamleden. Volgens Guido blijf je 

met een platte organisatie in gesprek met 

elkaar en heb je waardering voor elkaar. 

Iedereen is belangrijk. De de teamleden 

worden gestimuleerd om zich voortdurend 

te ontwikkelen middels opleidingen en het 

bijwonen van seminars. Bij opleidingen 

voor accountancy is Guido ook zelf 

betrokken. Hij is afstudeerdeskundige bij 

Fontys-opleidingen en beoordeelt daarbij 

afstudeerscripties.

Maatschappelijke betrokkenheid vindt Guido 

belangrijk, en daarom is hij ook in meerdere 

organisaties binnen Someren actief. Maar 

hij heeft ook een warm hart voor meerdere 

verenigingen in Someren. Dat is ook de 

reden dat AccountXperts sponsor is 

geworden van “Muziekvereniging Somerens 

Lust”. Niet omdat Guido zo’n muzikaal talent 

is, maar hij kan wel goede muziek waarderen, 

en is zo mogelijk ook aanwezig bij optredens. 

Zeker bij grote(re) spektakels als Rabo 

Music Unlimited en Karin Bloemen. Maar 

je kunt hem ook vinden tijdens de Nirwana 

Tuinfeesten, en ook de film “Bohemian 

Rhapsody” (Queen) vond Guido heel 

indrukwekkend.

De contacten met “Muziekvereniging 

Somerens Lust” ervaart Guido als plezierig. 

Zeker ook omdat je als sponsor regelmatig 

persoonlijk een uitnodiging krijgt om 

aanwezig te zijn bij uitvoeringen. Ook 

de jaarlijkse sponsoravond vindt hij een 

meerwaarde geven, omdat je dan verneemt 

hoe het gaat met de vereniging en je tevens 

andere sponsoren ontmoet.

Een speciale droom of wens heeft Guido 

niet. Hij vindt zijn werk superleuk, waarbij 

directe betrokkenheid met de klant 

steeds centraal staat. En waarbij altijd 

geldt: “AccountXperts: onze kracht is uw 

meerwaarde!”

Nieuwjaarsconcert 
2019

Zondagmiddag 13 januari is het druilerig 

en uitermate geschikt om naar De 

Ruchte te komen voor het traditionele 

Nieuwjaarsconcert. Velen hebben dat 

idee. Na het nuttigen van een glaasje 

bubbels stroomt de zaal vol. Isabel Pauwe 

heet iedereen van harte welkom en het 

Opleidingsorkest opent de muzikale 

middag o.l.v. Paul van de Veerdonk met het 

nummer ‘Pop’. De jeugdige muzikanten, 

ondersteunt met hier en daar een ervaren 

muzikant, laten vervolgens enkele bekende 

Disney klanken horen. En al even fraai en 

herkenbaar is het James Bond thema. 

Terwijl het Harmonieorkest het podium 

betreedt, neemt voorzitter Leon van de 

Moosdijk het woord voor de gebruikelijke 

woordjes. Allereerst is er een overhandiging 

van een cheque. Door het ophouden van het 

bestaan van showband BV De Vloer krijgt 

de Muziekvereniging financiële middelen 

overgedragen door de oud-bestuursleden 

Jozef van Deursen en Gerrie Janssen. Een 

prachtig gebaar!

Tambour-maître Annemieke van den Eijnde 

vindt het na 8 jaar tijd voor vernieuwing. 

Voor de laatste keer pakt zij de mace, de 

grote stok met de bol aan het eind, uit. 

Annemieke gaat het podium op en neemt 

plaats op de bok waar zij zelf bekend wil 

maken wie haar opvolgt. Iedereen wacht in 

spanning af. Annemieke hoeft slechts naar 

links te reiken. Manon Wijnen, 1e fluitiste 

van het harmonieorkest, neemt haar stokje 

over en zal vanaf nu het gezicht van, of 

beter gezegd vóór, de vereniging zijn tijdens 

serenades en tochten. Voor haar inzet, ook 

als bestuurslid, wordt Annemieke benoemd 

tot ‘lid van verdienste’. 

Er is ook een bloemetje, een fles wijn en 

een dank-je-wel voor Johan Smits. Johan 

heeft zich ruim 16 jaar ingezet voor de 

Vriendenclub en wordt daarvoor nogmaals 
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bedankt. René Mulder, voorzitter van Vriendenclub, 

licht toe dat deze club de muziekvereniging moreel 

steunt bij evenementen maar ook financiële 

ondersteuning biedt. Onlangs zijn er dan ook, dankzij 

een bijdrage van de Vriendenclub, twee saxofoons 

aangeschaft.

Het Nieuwjaarsconcert wordt vervolgd door het 

harmonieorkest mét het Opleidingsorkest samen. Zij 

begeleiden Frank Smits bij prachtige ‘Dancing Ebony’. 

In Kleltische stijl zet de soloklarinettist zich (positief) 

in de kijker. De jeugdleden nemen vervolgens plaats in 

de zaal en luisteren, net als het voltallige publiek, naar 

het gevarieerde programma van het Harmonieorkest 

o.l.v. Jacco Nefs. Er klinkt het vlotte ‘Banditenstreiche’ 

uit de operette van Franz van Suppé, het sfeervolle 

‘Dimanche’ van Rogier van Otterloo, en het ingetogen 

‘O Magnum Mysterium’ verwijzend naar het 

kerstverhaal. Het jazzy nummer ‘I got rhytm’ zorgt 

voor een andere sfeer en uiteraard is er de afsluiter 

en interactie met het publiek dankzij, hoe kan het ook 

anders, de ‘Radetzky Marsch’. Een echte afsluiter is het 

nog niet. In de foyer worden er nog Nieuwjaarswensen 

uitgewisseld en wordt er nagepraat over het eerste 

concert van dit nieuwe jaar.

Nieuwe tambour-maître 

Afgelopen zondag presenteerde 
Muziekvereniging Somerens Lust tijdens het 
traditionele Nieuwjaarsconcert haar nieuwe 
tambour-maître. Het nieuwe gezicht van, of 
beter gezegd vóór, de vereniging is Manon 
Wijnen. Zij neemt het stokje over van Annemieke 
van den Eijnde die het na 8 jaar tijd vond voor 
vernieuwing. Voor haar inzet, ook als bestuurslid, 
werd zij benoemd tot ‘lid van verdienste’. 

Destijds was Annemieke de eerste vrouw voor 
de club en die lijn heeft de vereniging doorgezet. 
Manon Wijnen is lid van de vereniging, ze speelt 
dwarsfluit bij het harmonieorkest. In haar 
jongere jaren was Manon Miss-majorette en dus 
al enigszins vertrouwd met het vooruit lopen 
voor de muziek. Ze zal zich de tekens met de 
zogenaamde mace, de grote stok met de bol aan 
het eind, snel eigen maken om zo de vereniging  
te leiden tijdens serenades en optochten. 
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Somerens Must(haves)

In deze rubriek WhatsAppen we met de toekomst van MSL. 
Deze keer: 
 

Maud Evers 
Leeftijd: 11 jaar 
School: Groep 8 van de Ranonkel 
Ouders: Arjan Evers & Marli Aarts 
Broers/zussen: Wouter Evers (8 jaar)

Wat speelt er

Uitgeschreven als lid: 
Cieleke Hendriks (zangeres Jazz Academy) 
Dymphie Hoppenbrouwers (saxofonist Jazz Academy) 
Teun Jonkers (opleidingsorkest en opleiding) 
Noah Meeuws (opleiding) 
Emiel Pauwe (opleidingsorkest en harmonieorkest)

Geboren: 
Lucas, zoon van Frank en  
Anouk van de Manakker-van de Vorst 
 
Thijs, zoon van Frank  en Dini van der Zanden-Verberne 
 
Sofie, dochter van Leon van de Moosdijk en Jessie Veltman

IJzerinzameling

De 11de keer alweer. Een mooie zaterdag om het oud IJzer 
in Someren weer te verzamelen.  
De flyers zijn weer huis-aan-huis verspreid en op 6 april 
waren we weer paraat om alles op te halen en te sorteren.  
Natuurlijk was er weer gezorgd voor een natje en een 
droogje want na noeste arbeid is het goed om de inwendige 
mens te verzorgen.  
Namens de commissie “Somerens Roest” bedanken wij 
iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan deze Jubileum IJzerinzameling.

Maud Evers

He Maud, Alles goed?

Zeker, kom net van muziekles af en ben geslaagd voor 
mijn allereerste theorie-examen

Door het scholenproject op de Ranonkel. Ik vond het zo leuk 
dat ik na een jaar op school, muziekles ben gaan volgen

Ga ik zeker doen!
Dank je wel

Ja heel leuk

Ik vind de hele hoge tonen soms nog wat lastig

Ik zit op hockey en vind het leuk om lekker creatief bezig te zijn

Eind mei ergens volgens mij

Het leuke is dat je van de les probeert beter te worden en 
het bij het orkest kunt uitproberen. Joke, mijn lerares is 
heel behulpzaam en positief, en Paul is leuk en grappig!

Ik speel klarinet. Mijn broertje Wouter is nu ook begonnen 
met het scholenproject en die speelt sinds kort trompet 
en (ome) Marco speelt bas gitaar

Wat is leuk, de les of het opleidingsorkest? 
En vind je de juf en de dirigent ook leuk? 

Spannend, maar jij kunt dat hè. Zet hem op.
Gewoon flink oefenen. Succes Maud!

Wauw, wat goed! En zo snel! Jij bent dus gewoon kei goed. 
Vind je het leuk? 

Hoe ben je met de muziek in aanraking gekomen? 

Wat vind je nog moeilijk?

Wat zijn buiten de muziek nog meer je hobby’s?

Wanneer heb je nu je praktijk examen?

Welk instrument speel je eigenlijk?
En heb je nog meer muzikanten in de familie?
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Studieweekend 2019

Op vrijdag 15 maart was het zo ver, het 
studieweekend voor het jeugdslagwerk 
en opleidingsorkest ging van start. Voor 
mij was het de eerste keer dat ik in 
de organisatie van het studieweekend 
zat, dus ik was erg benieuwd hoe het 
allemaal zou verlopen. 

Rond 19:45 uur kwamen alle 
muzikanten binnen en snel werden 
de slaapzalen ingericht. Nadat alle 
luchtbedden opgepompt waren, de 
slaapzakken uit de hoezen werden 
gehaald en de eerste zakken snoep 
tevoorschijn werden gehaald, was 
het tijd voor het eerste spel: Levend 
Cluedo, een renspel waar erg fanatiek 
aan mee werd gedaan. 

Na Levend Cluedo stond er de 
Plaatjesbingo op het programma. Elk 
duo had 20 plaatjes op hun bingokaart 
en zodra het nummer van dat plaatje 
op de kaart werd gedraaid, moest een 
van de twee óf hetzelfde plaatje óf 
hetzelfde voorwerp zoeken. De plaatjes 
en voorwerpen lagen door het hele 
gebouw verstopt. Ook bij dit spel was 
iedereen erg fanatiek en de ze deden er 
alles aan om te winnen! 

Na de Plaatjesbingo gingen we 
Who’s The Dude spelen. Uit elk team 
moest één iemand met een grote 
opblaasbare pop (soms even groot 
als diegene) uitbeelden wat er op 
het kaartje stond. Na dit laatste spel 
was er vrije tijd. Sommigen gingen 
bier- of waterpongen, anderen deden 
verstoppertje en weer een ander 
groepje deed 30 Seconds.  

Om 00:00 was het feest, want Hein 
Kuepers werd 18 jaar! Nadat we dit 
even gevierd hadden, was het voor de 
jongsten tijd om te gaan slapen en een 
tijd daarna lag ook de rest in bed. 

Op zaterdag begonnen we de dag 
vroeg met bootcampen. Na deze 
bootcamp was een stevig ontbijt dus 
wel nodig! Na het ontbijt vertrokken 
de slagwerkers richting De Bunt voor 
hun repetitie en de muzikanten van het 
opleidingsorkest gingen in De Klepper 
repeteren. Voor ons als organisatie 
was dit een mooie gelegenheid 
om even rustig te douchen en de 
voorbereidingen voor de rest van de 
dag te treffen. 

Helaas hadden we dit weekend niet 
echt geluk met het weer, maar hierdoor 
lieten we ons niet tegenhouden om 
trefbal te doen! We haalden alles uit 
de grote zaal en vervolgens volgde 
een paar spannende potjes trefbal. Na 
ongeveer anderhalf uur trefbal kreeg 
iedereen wel honger en dat kwam 
goed uit, want de moeder van jarige 
Hein kwam als verrassing langs met 
een grote taart! Na de taart en lunch 
verdeelden we de groep in 3 teams. 
Elk team moest een optreden maken 
op een zelfgekozen nummer en de 
outfits moesten ze zelf maken van 
oude kranten. De meest mooie creaties 
werden gemaakt. De foto’s hiervan zijn 
te vinden op de site. Zeker even kijken! 

Nadat we ’s avonds friet hadden 
gegeten, gingen we gezamenlijk 
uitbuiken. We verhuisden alle 
luchtbedden naar de grote zaal en 
keken daar de film The Incredibles 2. Ik 
heb niet veel van de film meegekregen, 
maar ik was daarna wel weer helemaal 
opgeladen ;)

Rond een uur of negen begonnen we 
met de quiz die bestond uit vragen en 
doe-opdrachten en tot slot stond er 
stoelendans op het programma. Hierna 
was er weer vrije tijd en rond half 1 
kwamen de jongsten zelfs vragen of 
ze alsjeblieft al mochten gaan slapen. 
Dat ze de vorige nacht tot (zoals ze zelf 
vertelden) 04:00 uur hebben liggen 
spoken, zal hier vast niks mee te maken 
hebben gehad… ;) 

De rest vermaakte zich nog met 30 
Seconds en heel wat uurtjes later ging 
iedereen slapen. 
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De zondagochtend begon met samen 
ontbijten en opruimen. De muzikanten 
van het opleidingsorkest maakten zich 
klaar voor een laatste repetitie en de 
slagwerkers vertrokken naar huis. Na 
de repetitie van het opleidingsorkest 
stonden de ouders klaar om iedereen 
naar De Ruchte te brengen, waar ze 
vervolgens weer opgehaald werden. 

Het was een superleuk weekend en 
ik kijk ernaar uit om het nog eens te 
mogen organiseren! 

Isabel Paauwe

Kleurrijke optocht 
 

“Lukas wat een streek, hij ruilt zijn 
Trom-Pet voor een steek!”

Op maandag 4 maart trok de 
carnavalsoptocht door de straten van 
Someren-Dorp.  Met trompettist Lukas 
als Prins Lukas I van CV de Meerpoel, 
voor onze vereniging een hele goede 
reden om  aan te sluiten in de optocht. 
Niet alleen zorgde onze club voor 
muzikale klanken, ze zorgde ook voor 
kleur. Elke muzikant was uitgedost in 
een vrolijke tint en zorgde daarmee 
voor een mooie nuance tijdens het 
parcours. 

Jannick Smits,  
34ste Slappe Zak

Het was al een carnaval om nooit te 
vergeten, met ‘onze’ Prins Lukas d’n 
Uurste van de Meerpoel. Maar daar 
kwam op 4 maart nog een bijzondere 
titel bij voor een ander lid van onze 
vereniging. Het was carnavalsmaandag, 
in Hotel Centraal. De spanning steeg.... 
wie werd Slappe Zak 34? En... zou hij er 
wel zijn...? Want dat zijn de regels.. het 
is een man, èn hij moet aanwezig zijn bij 
de bekendmaking.

Rond 17.00 uur maakte Slappe Zak 
33 Peer Wijnen bekend dat Jannick 
Smits de nieuwe Slappe Zak zou zijn. 
Peer had een flinke speech voorbereid, 
maar zoals het een echte Slappe Zak 
betaamd kwam er alleen al zingend 
‘Slappe zak Slappe Zak Slappe zak’ uit... 
Jannick werd gehuldigd in de bekende 

juten zak en juten steek en met open 
armen ontvangen door de nieuwe club 
waarbij hij vanaf dat moment hoorde. 
Want... een Slappe Zak da worde 
ge nie, da bende! Jannick, van harte 
gefeliciteerd met deze geweldige titel!

Jazzy lentekriebels in 
POPEI

Brawling Big Bands 2019, 
wat was het vet!

 Als afsluiter ‘headliner’ speelde de 
Jazz Academy op zondag 24 maart in 
POPEI, in het Klokgebouw op Strijp-S 
in Eindhoven. Er waren deze middag 
verschillende nieuwe gezichten te 
zien, relatief nieuwe bandleden, wat 
invallers en niet te vergeten een andere 
zangeres. Loes van Stratum stond voor 
het eerst met de Jazz Academy op 
het podium, en hoe! Met het nummer 
Hallelujah maakte ze haar debuut en 
het publiek reageerde enthousiast. De 
kop is er af voor Loes als invalster, wie 
weet ligt er iets moois in het verschiet... 
Heel ‘oud en vertrouwd’ tussen al 
die nieuwe gezichten was het gezicht 
van Koen Wijnen. Koen viel in voor 
onze dirigent Kees Kes en verzorgde 
tegelijkertijd, op een hele fijne luchtige 
manier, de presentatie.

Er volgt een gevarieerd en toegankelijk 
muzikaal programma. Met geweldige 
solo’s, zo ook van 2 invallers op (tenor)
sax, Peter Maas en Pepijn Schakenraad. 
Het uur vliegt helaas voorbij. Een van 
de hoogtepunten was de jazz versie 
van Wonderwall (Oasis) en Nergens 
goed voor (Guus Meeuwis, New Cool 
Collective). Gezongen door onze eigen 
Hein samen met Loes, goed duo, 
kippenvel!
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En dan sluit de Jazz Academy Brawling Big Bands 2019 af 
met een spetterend Get Ready! En een vacature… onze bassist 
Marco stopt. Wie neemt zijn mooie rol over? Marco bedankt 
voor alle jaren muzikaliteit maar vooral ook gezelligheid. 
En een dank aan onze Zummerse fans die op deze zonnige 
zondag middag naar Eindhoven zijn gekomen om ons aan 
te moedigen. En natuurlijk het Eindhovense publiek en het 
publiek van Popei, te gek om voor jullie te mogen spelen.

Groetjes en geniet van de lente allemaal, 

Jazz Academy



Locatie:
Datum:

Aanvang:
Entree:

De Ruchte
26 mei 2019

14.30 uur
7,50 euro

Kaartverkoop via 
www.deruchte.nl

  
Nacht  1001Sier &

Harmonieorkest o.l.v. Jacco Nefs 
i.s.m Anneke Schröder & Han Bosman
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Sponsors bedankt!


