
Op zondag 16 juni was het vaderdag,  
de dag waarop de vaders in het 
zonnetje werden gezet en dat werd 
letterlijk gedaan. 

Het opleidingsorkest, tijgerorkest en de 
muziekmaatjes van Muziekvereniging 
Somerens Lust gaven op vaderdag een 
concert in het zonnetje op het terras 
van De Ruchte in Someren.

Voor de aanwezige vaders het 
hoogtepunt van deze speciale dag. 
Ook was het een speciaal concert voor 
de muziekmaatjes. Zij gaven voor het 
eerst een optreden met hun blokfluiten 
waarop ze enkele weken les hebben 
gehad. Heel gaaf om te zien hoe 
enthousiast ze waren.

Het concert werd met alle muzikanten 
samen afgesloten met het nummer 
Mieke heeft een Lammetje. 

President aan 
het woord

De zomervakantie is weer in aantocht. De 

tijd voor onze jaarlijkse buitenconcerten, 

de tijd voor jaarlijkse onderhoud aan 

instrumentarium (materiaalcommissie 

bedankt hiervoor!) en de tijd voor onze 

jubilarissenavond. Vorig jaar, heel uniek, 

hebben we geen jubilarissen gehad. 

Dit jaar zijn het er weer maar liefst 

10, waarbij 3 leden 60 jaar lid zijn (!!). 

Zomervakantie in aantocht is ook de tijd 

voor diploma’s. Ook dit jaar zijn er weer een 

flink aantal leerlingen geslaagd voor hun 

muziekdiploma. Een bevestiging van wat ze 
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kunnen en de volgende stap in de muzikale 

carriere bij de vereniging. Ook zijn er een 

aantal leden geslaagd voor hun school.  

De stap om te gaan studeren dichtbij of ver 

weg. Allemaal van harte gefeliciteerd met 

jullie behaalde resultaat!! En hopelijk blijven 

de studenten in spé tijdens hun studie 

muzikaal actief bij de vereniging en behalen 

ook zij dat 60 jarig lidmaatschap.

Tijdens de ledenvergadering in april 

hebben jullie 2 nieuwe bestuursleden 

gekozen. Maarten Deenen is de nieuwe 

penningmeester en Joost van Deursen het 

nieuwe algemeen bestuurslid. Ontzettend 

fijn dat zij zich in willen gaan zetten voor 

onze vereniging. Welkom bij de club!! 

Tijdens diezelfde ledenvergadering hebben 

we besloten de lesgelden met ingang 

van het nieuwe schooljaar te verlagen. 

We proberen hiermee de opstap om te 

starten met muziekles te verlagen. Er is 

veel animo vanuit muziekmaatjes en de 

scholenprojecten en hiermee proberen we 

deze potentiele leerlingen aan de vereniging 

te binden. Uiteraard ook goed nieuws voor 

de bestaande leerlingen.

Ook na de zomervakantie hebben we 

weer een aantal mooie activiteiten op het 

programma staan. Kijk voor meer informatie 

hierover op www.somerenslust.nl 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer. 

Geniet van vakantie, rust en hopelijk ook het 

weer. En we zien elkaar midden augustus 

weer uitgerust terug.

Leon van de Moosdijk

Koningsdag
Het is een druilerige dag vol flinke 
regenbuien, maar gelukkig is het even 
droog voor de aubade voor Koningsdag. 
We verzamelen bij hotel Centraal en 
lopen van hieruit naar het bordes op 
het Wilhelminaplein. Alles is weer 
goed geregeld door het Oranje Comité 
en het plein staat al vol met kinderen 
met gekleurde fietsjes en kraampjes. 
Het is een speciale Koningsdag voor 
de vereniging, want onze vereniging 
wordt voor het eerst voorgegaan door 
onze nieuwe tambour-maître Manon 
Wijnen. Daarnaast lopen de meiden 
van showgroep Djez voor het eerst 
mee. Traditiegetrouw spelen we het 
Wilhelmus wordt er geproost met 
oranjebitter. De ballonnen gaan de lucht 
in, de fietsjes worden gestart en dan 
vertrekken wij met muzikale klanken 
weer terug naar Hotel Centraal. 

Slagwerkfestival Venlo
Zaterdag 18 mei beginnen onze 
slagwerkers om 9 uur met het inladen 
van de vrachtwagen van Jeroen van 
Zoggel. Zij spelen namelijk vanmiddag 
mee met het slagwerkfestival in Venlo 
op het Flujasplein. Vanuit een oud-
collega dirigent van de opleiding van 
Sjoerd zijn ze uitgenodigd om hieraan 
mee te spelen. Verwonderd kijken 
de andere slagwerkgroepen toe hoe 
er een volledige vrachtwagen aan 
slagwerk wordt uitgeladen en opgezet 
op het plein. Hier in Venlo spelen ze 
pas sinds kort muziekstukken waar 
meer slagwerk in zit dan alleen snares 
en bass troms. Tijdens het spelen 
breekt de zon door en samen vullen 
de slagwerkers van de verschillende 
verenigingen deze lentedag met ritmes 
en door onze slagwerkers ook nog met 
melodieën. Na het spelen bezet een 
delegatie van de groep nog het terras 
en sluiten zo een zonnige muzikale 
lentedag af. Nog een speciale dank aan 
Jeroen voor het rijden!

Sponsor in het licht:

Leenen Steengoed bv
Vanaf de parkeerplaats is het pad naar het 

kantoor van Derrick Leenen een schitterend 

showterrein van alle sierbestrating die 

Leenen Steengoed kan leveren. Bijna 

alle leveranciers staan namelijk met 

hun producten in de showtuin (of in de 

showroom).

Derrick geeft eerst een schets van het 

ontstaan van het bedrijf. Opa Leo Leenen 

had vroeger een kolen-/oliehandel, maar 

door de oliecrisis in de zeventiger jaren 

werden de bakens verzet en ging men zich 

toeleggen op transportbedrijf en de verkoop 

van stenen. Uiteindelijk werd Derrick’s vader 

Piet eigenaar van het bedrijf en nu wordt 

het bedrijf voortgezet door Derrick.
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Er werken 10 personen bij het bedrijf, 3 

personen in het transport en 7 personen in 

de steenhandel.

De activiteiten van Leenen Steengoed 

beslaan voor 50% de stratenmakers 

markt en de andere 50% de particuliere 

markt. Leenen Steengoed biedt namelijk 

een uitgebreid assortiment sierbestrating, 

o.a. stenen, terrastegels, klinkers en 

grindsoorten. Bestrating speelt een 

belangrijke rol om u thuis te voelen in uw 

eigen stukje tuin of voor uw oprit. Leenen 

Steengoed kan wat dat betreft uw dromen 

laten uitkomen en u kunt het zelf bepalen.

Maar naast de sierbestratingen is Leenen 

Steengoed sinds 1981ook dé prefab beton-

specialist. Ze zijn namelijk leverancier van 

een groot scala aan prefab betonproducten 

zoals: kelders, smeerkelders, zwembaden, 

pompputten, watermeterputten, 

bufferputten, infiltratieputten, olie-/

benzine-afscheiders, vetafscheiders en 

lijnafwateringsgoten. Ook als particulier 

kan men daarvoor bij Leenen Steengoed 

terecht. Een prefab kelder is door Leenen 

Steengoed zo geplaatst!

Maar niet alleen voor stenen kan men bij 

Leenen Steengoed terecht. Ook voor hoe je 

op sfeervolle wijze je entree van de woning, 

tuinpad, garage of oprit kunt verlichten heeft 

Leenen Steengoed veel ideeën. En dat gaat 

verder dan alleen een lamp bij de voordeur!

En dan is Leenen Steengoed in de 

tijd van de jaarwisseling natuurlijk dé 

vuurwerkspecialist in zuid-oost-Brabant. 

Ze bieden dan een volledig assortiment 

vuurwerk, van rotjes tot zware kilo cakes, 

maar ook goedkoop “Duits”-vuurwerk.

Leenen Steengoed is al zeer lang sponsor 

van “Somerens Lust”. Destijds door vader 

Piet, die nu lid van het sponsorcomité is, 

en gecontinueerd door zoon Derrick. Niet 

zozeer omdat er directe betrokkenheid 

is met de Muziekvereniging, maar meer 

door de maatschappelijke betekenis die 

een dergelijke vereniging heeft voor de 

Somerense gemeenschap.

Derrick zelf is niet zo muzikaal. In 

het verleden hebben zijn ouders nog 

geprobeerd om hem piano te leren spelen, 

maar Derrick was destijds liever drummer 

of gitarist. En zijn muzikale voorkeur 

beperkt zich tot af en toe, samen met 

vrienden, naar optredens van coverbands 

gaan. Ook zijn zoon en dochter zijn nog 

te jong om blijvende interesse te hebben 

voor muziek. De zoon heeft wel een poging 

gewaagd als muziekmaatje bij Pauline van 

Deursen, en de dochter zingt nu wel bij 

een kinderkoortje. Maar wie weet wat de 

toekomst brengt?

Na het gesprek met Derrick natuurlijk terug 

naar de auto gelopen over het showterrein. 

Dat kunt u ook doen want het showterrein 

is 24/7 gedurende 24 uur open! Ik heb mijn 

ogen uitgekeken wat er allemaal mogelijk is. 

Bezoek ook maar eens het showterrein op 

Vaarselstraat 34 in Someren.

Leenen Steengoed bv. Kei, oh nee,  

Steen goed! 

Dodenherdenking 

Ook dit jaar mochten leden van 

onze vereniging spelen tijdens de 

dodenherdenking.

Summers Spektakel – 
nieuws! 

We willen jullie bijpraten over de 
wisselingen in het bestuur van het 
Summers Spektakel.

Dirk Acda en Nicola Slegers zijn 
gestopt als bestuurslid van het 
Spektakel.

Dirk is bij het bestuur begonnen als 
penningmeester en heeft daarna 
de voorzittershamer overgenomen 
van Peter Sleegers. Nicola heeft het 
Summers Spektakel versterkt op het 
gebied van PR en communicatie.

Dirk en Nicola nogmaals bedankt, jullie 
inzet voor het Summers Spektakel was 
gewoonweg Spectaculair. 

Gelukkig zijn we als bestuur weer op 
volle sterkte, we stellen ons graag aan 
jullie voor.

Vlnr; Frank vd Einden (bestuurslid), 
Lieke de Lau (secretaris), Stefan 
Nijssen (bestuurslid), Niels 
Hoppenbrouwers (penningmeester), 
Marieke vd Einden (voorzitter)

We zijn volop bezig met het plannen 
van een volgend evenement. Jullie 
horen van ons.
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Somerens Must(haves)

In deze rubriek WhatsAppen we met de 
toekomst van MSL. 
Deze keer: 
 
Maud – Koen – Tess Deenen 
School: OBS De Ranonkel 
Ouders: Maarten en Vera Deenen 

Jeugdmuziekdag

Het opleidingsorkest van Somerens Lust 
heeft op 26 mei samen met de jeugd van 
Muziekvereniging Juliana en Muziekvereniging 
Someren-heide deelgenomen aan de 
jeugdmuziekdag in Someren-heide.

Deze muzikale dag begon met groepsrepetities 
waarna ze lekker met zijn allen hebben geluncht. 
In de middag hebben de muzikanten een 
gezamenlijke repetitie gehad om vervolgens de 
dag af te sluiten met een concert in de Bunt. 

Familie Deenen

Hoi Maud, Koen en Tess. Hoe is het met jullie?

Maud: goed, ik heb net repetitie gehad van 
de jeugdharmonie

Tess: Ik speel klarinet in het tijgerorkest en 
dat vind ik leuk, maar ik hoop dat ik ook bij 
de jeugdharmonie mee mag gaan spelen.

Maud: Leuk! Ik speel daar klarinet.
Koen: Ik mag het laatste half uur van de repetitie ook 
altijd meedoen met het slagwerk.

Tess: ja, dat klopt. Juf Joke is heel lief.
Ze heeft veel geduld en veel tijd voor iedereen.

Maud: Kei goed!! Ik ben geslaagd!!

Koen: Dat klopt. Eerst heb ik slagwerk gespeeld, maar toen 
ik bij het scholenproject op trompet ging spelen, vond ik 
dat nog veel leuker! Nu repeteer ik mee met het slagwerk 
bij de jeugdharmonie, omdat ze een optreden hebben
 in Bobbejaanland.

Maud: ja, ik moet veel oefenen want ik mag bijna op voor 
mijn A-diploma. Ik vind het best spannend. Ik ga een 
paar liedjes spelen, zoals Busy Bear en Perpetuum Mobile.
Koen: ik kan even niet spelen. Ik heb mijn arm gebroken, 
dus ik kan mijn trompet nu niet goed vasthouden. 
Tess: ik oefen goed omdat ik heel graag bij het 
jeugdorkest mee wil gaan spelen. 

Slagwerk? Ik dacht dat je trompet speelde.

Hoi Maud, hoe is je examen gegaan?

Gaaf! Hoe is het bij de jeugdharmonie?

Wat leuk! En jij Tess, wat speel jij?

Wat een muzikale familie! 
De dirigent van het tijgerorkest is toch juf Joke, of niet?

Heel veel succes alledrie! 
Hopelijk blijven jullie nog heel lang muziek maken.

Wat fijn om te horen. 
Dus bij jullie in huis wordt veel muziek gemaakt?

Vrijdag 14 juni
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Tijdens dit concert konden ze laten 
horen wat ze in de ochtend en middag 
samen hadden gerepeteerd. De stukken 
die ze gespeeld hebben waren: ‘Hallo 
allemaal’, ‘The Gladiator’, ‘Lazy song’, en 
‘Rolling in the deep’. 

Voor de jeugd was het leuk om met 
de muzikanten van de twee andere 
verenigingen muziek te maken en zij 
hebben dan ook een mooi concert 
weten neer te zetten.

Algemene 
Ledenvergadering 
 
Op dinsdag 16 april vond de 
Algemene Ledenvergadering van 
Muziekvereniging Somerens Lust 
plaats bij Hotel Centraal. Na een woord 
van welkom aan de aanwezige leden 
door voorzitter Leon van de Moosdijk 
werden de notulen van de vorige 
vergadering, opgesteld door secretaris 
Niels Maas, goedgekeurd. Er werd 
teruggeblikt op het afgelopen jaar en 
vooruit gekeken naar het muzikale jaar 
wat reeds is begonnen. 

Namens de opleidingscommissie gaf 
Liesje den Dekker, coördinator van deze 
commissie, een heel heldere toelichting 
op de doelstelling en de werkwijze van 
deze commissie. Voor het aantrekken 
en vooral het behouden van leerlingen 

voor onze vereniging is er daarom 
een voorstel gedaan waar tijdens de 
vergadering mee is ingestemd; er wordt 
geen lidmaatschapsgeld gerekend 
voor leerlingen. Hiermee hopen we als 
vereniging de financiële drempel te 
verlagen en kinderen (en volwassenen) 
te stimuleren muzieklessen via onze 
vereniging te volgen.

Het financieel verslag over 2018 kwam 
vervolgens aan de orde. Volgens de 
tabellen, grafieken en staafdiagrammen 
lichtte penningmeester Paul 
Aarts zijn berekeningen toe. De 
kascontrolecommissie, bestaande 
uit Karin Lemmen en Manon Maas, 
verleende decharge aan het bestuur 
voor de cijfers van 2018. Geen 
onbelangrijk agendapunt is elk jaar de 
begroting. Na een korte toelichting van 
de penningmeester is de begroting van 
2019 vastgesteld. Paul zette daarnaast 
nog de laatste zes financiële jaren op 
een rijtje middels kleurrijke tabellen. 
Deze zes jaren zijn de jaren waarin Paul 
de inkomsten en uitgaven beheersten. 
Een stabiele periode met weinig 
verschillen als het om de euro’s gaat.

Voor het bestuur zijn Malou de 
Rooij-Lomans en Paul Aarts beide 
aftredend en niet herkiesbaar. Paul 
blijft actief lid, gaat weer musiceren 
en wil in de toekomst weer meer voor 
de club gaan betekenen. Hij wil dan 
ook niet uitgebreid in de bloemetjes 
gezet worden en daar wordt gehoor 
aan gegeven. Malou stopt definitief. 
Na 10 jaar PR-coördinator en 8 jaar 
bestuurslid en vice-president vindt zij 
het tijd om het stokje over te dragen. 
Voor haar tomeloze inzet voor de 
Muziekvereniging krijgt zij allereerst 
een megagroot, ingelijst Akkoord. 
Bij de PR-club heeft Malou vele, vele 
Akkoordjes voorbij zien komen. Maar 
dit was een speciale versie. Alle huidige 
bestuursleden en PR-commissieleden 

schreven een kort stukje over/voor 
Malou. Dit gebundeld, in de layout 
gegoten van het Akkoord en voorzien 
van het vernieuwde logo (onder 
aanvoering van Malou ontwikkeld) is 
dit een prachtig aandenken aan haar 
MSL-decennium. Daarnaast kreeg zij 
een welverdiende Oorkonde ‘Lid van 
Verdienste’ onderstreept met een groot 
applaus.

Maarten Deenen werd voorgedragen 
als bestuurslid en penningmeester. 
Joost van Deursen werd voorgedragen 
als bestuurslid. Beide heren werden 
unaniem gekozen en namen na de 
stemming plaats aan de bestuurstafel. 

Niels Maas, secretaris van de 
vereniging, was aftredend en wel 
herkiesbaar. Ook hij werd unaniem 
gekozen en vervult de komende jaren 
zijn functie voor Muziekvereniging 
Somerens Lust.

Na een rondvraag zonder rondvragen 
werd de Algemene Ledenvergadering 
door de voorzitter gesloten.

De aanwezigen die meteen huiswaarts 
gingen, zagen Ajax in de uitwedstrijd 
spectaculair winnen van Juventus en 
zich verzekeren van een halve finale 
plaats in de Champions League. Wie 
had dat gedacht?
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Dank voor jullie 
bijdrage

Muziekvereniging Somerens Lust 
bedankt alle vrienden en vrijwilligers die 
zich beschikbaar hebben gesteld tijdens 
de diverse verkiezingen in de afgelopen 
periode.

Hun inspanningen hebben een mooie 
bijdrage aan de clubkas opgeleverd!

Wat speelt er

Uitgeschreven als lid: 
Emmy Vlemmix (slagwerkgroep) 
Willem van Deursen (harmonieorkest)
Charlie van der Zanden (opleiding 
slagwerk) 
Koen Jongejan (opleiding slagwerk)

 

 

 

BEDANKT 
 

AAN IEDEREEN DIE EEN STEM 
UITGEBRACHT HEEFT OP 

ONZE VERENIGING.  
  

BEDANKT 
 

RABOBANK PEELLAND ZUID, 
VOOR DEZE PRACHTIGE 

CHEQUE. 
 

HIERMEE KUNNEN WE MOOIE 
ACTIVITEITEN BLIJVEN 

ORGANISEREN 
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Nieuwe leden: 
Maarten Deenen (penningmeester, 
bestuurslid) 
Joost van Deursen (bestuurslid) 
Yente Peeters (opleiding, trompet)

Geslaagd: 
Maud Evers klarinet A 
Maud Deenen klarinet A 
Michelle van der Zanden klarinet A 
Charlie van der Zanden kleine trom A 
Job van der Weerden kleine trom A 
Demi Maas Hoorn B 

Buitenconcert 
Opleiding- en 
Harmonieorkest

Zondagmiddag 30 juni verzorgden het 
Opleidingsorkest en het Harmonieorkest 
het traditionele buitenconcert. Hiermee 
sluiten deze onderdelen van onze 
muziekvereniging hun muzikale jaar af 
en starten zij een welverdiende vakantie.

Onder leiding van Paul van de Veerdonk 
speelde het Opleidingsorkest vrolijke, 
bekende melodieën. Voor het aanwezige 
publiek waren o.a. de klanken van Disney 
zeer herkenbaar.

Na het optreden van het 
Opleidingsorkest werden door de 
Opleidingscommissie diverse diploma’s 

uitgereikt. Na dit feestelijk moment was 
het woord aan president Leon van de 
Moosdijk. Hij zette letterlijk en figuurlijk 
Peter Crooijmans in het zonnetje. 
Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
werd Peter nu al gehuldigd aangezien hij 
niet op de jubilarissenavond aanwezig 
kan zijn. 

Het Harmonieorkest onder leiding van 
Jacco Nefs maakt de middag muzikaal 
compleet met diverse muziekstukken, 

waaronder ‘Tequila’ en ‘Trumpet 
Cross’ die al zorgen voor een gezellige 
vakantiesfeer en bekende klanken van 
de Tour de France. Dus op naar een 
welverdiende vakantie!

Buitenconcert 
jeugdslagwerk- en 
slagwerkgroep

Maandag 1 juli om 19:00 begon 
de traditionele afsluiting van het 
seizoen van de slagwerkgroepen. De 
jeugdslagwerkgroep startte met het 
nummer ‘Tom-Tom Foolery’. Gevolgd 
door het nummer ‘Rock Trap’, hierin 
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wordt er alleen gebruik gemaakt van body percussie. En ze 
sloten hun blok af met ‘Avicii best of’, een compilatie van een 
aantal van de bekende nummers van deze dj. Na het optreden 
van de jeugd, werd er nog een jeugd-lid speciaal in het zonnetje 
gezet. Job heeft namelijk zijn A-diploma gehaald.

Er werd deze avond afscheid genomen van Jeroen van den 
Eerenbeemd. Tijdens het buitenconcert werd Jeroen in het 
zonnetje gezet en bedankt voor zijn periode als dirigent. 

Na een kleine herpositionering van instrumenten en personen 
was het aan de grote slagwerkgroep om deze warme 
zomeravond te vullen met muzikale klanken. Zij startte met 
‘Escaping a Nightmare’, een opzwepend nummer dat het 
verhaal vertelt over iemand die gevangen zit en wil ontsnappen 
uit zijn droom. Het volgende nummer is ‘Mombasa’ een 
snel nummer uit de film Inception. In deze film blijken de 
personages zich in een droom van een droom te bevinden. 
Hierna worden de luisteraars meegenomen met iets zwoelere 
zomeravond-muziek, met onder andere ‘Nadalin’ en ‘Morning 
Dance’. Het laatste nummer van de slagwerkgroep was ‘Bella 
Ciao’ bekend van de serie ‘La casa de Papel’. 

En om de avond helemaal af te sluiten werden de jeugdleden 
teruggevraagd om samen het nummer ‘Mozambique’ te 
spelen. Ondanks dat dit concert de traditionele afsluiting 
is van het seizoen, is dit niet het laatste optreden van de 
slagwerkgroepen. Zo gaan ze samen nog optreden in de 
Efteling op woensdag 17 juli. Dus wie tijd en zin heeft, maak er 
een dagje Efteling van en kom even langs!
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Slotakkoord Jan Hoppenbrouwers

In het onlangs gepresenteerde Jubel-Akkoord is een gedeelte van het verhaal van Jan 
Hoppenbrouwers tijdens de opmaak weggevallen. Dit stuk willen wij u niet onthouden. Vandaar 
hierbij het tweede gedeelte van zijn jubileumverhaal:

“Beste allemaal,

Omdat er eerder nauwelijks gelegenheid voor is geweest maak ik van deze gelegenheid graag 
gebruik om al die mensen in de verschillende besturen en commissies waarmee ik tijdens deze 
60 jaar heb mogen samenwerken oprecht te bedanken voor hun collegialiteit en inzet voor 
onze mooie vereniging. Ook onze dirigenten; Rinie en Geert bedankt voor jullie inzet voor onze 
vereniging. Grote klasse! Het was voor mij een genoegen en een voorrecht met jullie te hebben 
mogen samenwerken.

Verder wil ik het thuisfront en dan met name mijn Thea bedanken voor haar ondersteuning, 
geduld, haar betrokkenheid en inzet bij evenementen en voor haar gastvrijheid bij de vele 
vergaderingen die bij ons thuis in al die jaren hebben plaatsgevonden. Ik weet dat je het “gedoe” 
in 2011 zeer hebt betreurd en dat je het erg jammer hebt gevonden dat je er niet bij was bij mijn 
benoeming tot erelid in 2014.

Beste leden, 
Ben zuinig op onze vereniging. Onze vereniging zijn “jullie - allemaal samen”! 
Ieder lid heeft dan ook zeker zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om van onze vereniging iets 
moois te maken. Neem die verantwoordelijkheid, en ga “samen” voor het ultieme doel:

“DE VERENIGING WAAR MUZIEK IN ZIT”

Wat mijzelf betreft besef ik terdege dat ook ik mijn tekortkomingen heb gehad en dat deze 
tijdens mijn 60 jaar lidmaatschap en mijn 31-jarige bestuursperiode wellicht zeker aan het 
daglicht zijn gekomen. Aan diegenen die dit misschien als zodanig hebben moeten ervaren/
ondervinden wil ik hierbij mijn oprechte excuses aanbieden!

Daar tegenover staat ook dat ik me in al die jaren zowel als muzikant en als bestuurslid met hart 
en ziel heb ingezet voor onze vereniging. 

Beste mensen, het waren enerverende jaren met de daarbij behorende dieptepunten en gelukkig 
vele hoogtepunten. Tijdens mijn lidmaatschap en tijdens mijn bestuursperiode heb ik enorm 
genoten van onze vereniging, en hoop dit nog jaren te mogen doen!  Ik zal de vereniging dan ook 
nooit loslaten; daarvoor is ze mij te dierbaar!

Tot slot wens ik iedereen tijdens zijn actieve lidmaatschap eenzelfde fantastische periode toe 
zoals ik die zelf in de afgelopen 60 jaar heb ervaren, en wil hierbij graag mijn collega jubilarissen 
van harte feliciteren met zijn of haar jubileum! “
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