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Slagwerk in de Efteling
Het is 17 juli, om half 9 verzamelen we bij het slagwerkhok. In
de verte zien we de vrachtwagen van Jeroen van Zoggel al aan
komen rijden. We gaan vandaag naar de Efteling!
Na eerst nog even door het park rondgedwaald te hebben en in
de Baron 1898 te zijn geweest, konden we het slagwerk gaan
opzetten in het paviljoentje tegen het Witte Paard. Aangezien
Sjoerd zelf op vakantie is, hebben we een invaldirigent;
Jelle Overheul. We hebben vorige jaar nog een
uitwisselingsconcert gehouden met de groep in Wolderen
waar hij dirigent is. Vanaf 14 uur hebben we tweemaal een
half uur mogen optreden. Qua optreden hebben we hetzelfde
programma aangehouden als het buitenconcert een paar
weken eerder. Hierin begon, net als in de Efteling, eerst de
jeugdslagwerkgroep en daarna heeft de grote slagwerkgroep
hun programma gespeeld.
Verschillende parkbezoekers stoppen even met lopen en
luisteren een nummertje af. Na het optreden mochten we zelf
nog even rondlopen door het park en hebben we verschillende
attracties bezocht. Iets voor sluitingstijd vertrekken we weer
om de massa drukte voor te zijn. En na snel nog even het
slagwerk uitgeladen te hebben, sluiten we de gezellig dag af.
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Bobbejaanland
Op 8 september was het zo ver: het opleidingsorkest ging
naar Bobbejaanland. Voor velen hun eerste concertreis.
En voor sommigen zelfs de eerste keer dat ze optraden.
Zo ook voor de Opmaatjes. Ze gingen gezellig mee naar
Bobbejaanland om te laten horen wat ze allemaal al geleerd
hadden. Ze speelden een aantal stukken samen met het
opleidingsorkest. In de ochtend vertrokken ze met een volle
bus richting België. Even met een nadruk op VOLLE bus, ze
waren met 25 muzikanten en wel 35 supporters! Het weer
was die dag ideaal voor een dagje pretpark. Aangekomen
bij Bobbejaanland leek het wel of de muzikanten spontaan
meer zin hadden in het pretpark dan in muziek maken,
maar gelukkig was het enthousiasme voor het concert niet
verwaterd. Iedereen zat met een lach en met zichtbaar
plezier op het podium.
Bij Nina kwam deze lach alleen wel in vlagen… Toen ze op
het podium zat om haar klarinet uit te pakken kwam ze
erachter dat ze haar klarinet helemaal was vergeten! Zoals
elke goede muzikant had Nina thuis nog even geoefend,
alleen was ze na het oefenen vergeten haar klarinet weer
in haar koffer te stoppen. Maar gelukkig was daar onze
reddende engel Tess. Ze schoot snel te hulp en bood haar
klarinet aan wanneer ze zelf niet hoefde te spelen. De rest
van de dag mochten de muzikanten lekker in alle attracties
en sloten ze de dag gezellig af met een gezamenlijk diner:
Friet met snacks. Altijd lekker. Al met al een zeer geslaagd
concertreisje!

Van onze President
Iedereen genoten van een fijne zomer en een heerlijke
vakantie? Inmiddels zijn we alweer een poosje onderweg en zijn
we als vereniging al op verschillende fronten actief geweest.
In de zomervakantie nog heeft de slagwerkgroep een trip
gemaakt naar de Efteling en na de vakantie zijn de opleiding
en het opleidingsorkest naar Bobbejaanland geweest. In
beide gevallen een gezellige dag in het park gecombineerd
met een optreden op een mooie locatie in het park.
In september vierde de gehele regio 75 jaar bevrijding. Ook
de gemeente Someren had in dit kader een flink aantal
activiteiten gepland, waarbij het harmonieorkest de aftrap
mocht verzorgen. Na afloop nog een toetje in de foyer door
bigband Groot-Someren, de Jazz Academy aangevuld met
muzikanten uit de andere verenigingen van Someren. Een
erg gezellige avond, met toepasselijke muziek uit de tijd
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en onze gasten van fanfare Excelsior
uit Bergambachten. We hebben die
avond goede PR gemaakt voor onze
vereniging naar het publiek, maar zeker
ook naar de gemeente.
Ook de handen uit de mouwen steken
hoort er af en toe bij. Dat doen we onder
andere door twee keer per jaar oud
ijzer op te halen. Met een enthousiaste
commissie ‘Somerens Roest’, een flink
aantal sterke mannen en zelfs een aantal
sterke dames (!!) hebben we weer vele
kilogrammen opgehaald bij de inwoners
van Someren. Een mooie bijdrage aan de
clubkas.
Ook het bestuur en commissieleiders
hebben niet stil gezeten. Op 28
september hebben we gezamenlijk
in een hutje op de hei gezeten om
een aftrap te maken voor een nieuw
beleidsplan. Het huidige beleidsplan
loopt van 2016 tot 2019 en dus tijd
voor vernieuwing. Wat vinden we
belangrijk voor de komende jaren,
sluiten de doelen nog aan bij de ambitie
en hoe zien we de vereniging op de lange
termijn. We gaan dit nieuwe beleidsplan
de komende maanden vormgeven
en presenteren tijdens de algemene
ledenvergadering in april.
En als we dan toch aan het vooruitkijken
zijn, wil ik ook deze alvast noemen.
In 2024 bestaat muziekvereniging
Somerens Lust 150 jaar. We zijn als
bestuur al begonnen met de eerste
contouren. Een grootse mijlpaal die we
zeker gaan vieren!
Oh ja, en de pepernoten liggen alweer
in de winkel. Dus bijna tijd voor de grote
Pepernotenshow! Kijk voor informatie
over deze geweldige show, maar ook
voor ander nieuws en activiteiten op
onze website www.somerenslust.nl
Leon van de Moosdijk

Bevrijdingsconcert
Op 20 september 2019 is het 75 jaar
geleden dat Someren werd bevrijd.
In de aanloop hiervan worden mooie
evenementen georganiseerd. De
gemeente Someren heeft daarom
september 2019 uitgeroepen tot
feestmaand 75 jaar bevrijding. Want we
kunnen de gebeurtenissen niet zomaar
voorbij laten gaan!
Eén van die evenementen vond plaats
op zaterdag 14 september in De Ruchte;
het Bevrijdingsconcert, een muzikale
uitwisseling tussen het Harmonieorkest
van Muziekvereniging Somerens Lust en
het Fanfareorkest van Muziekvereniging
Excelsior uit Bergambacht.
Burgemeester Dilia Blok opent de
avond. Het is voor haar een hartelijk
weerzien van ‘haar’ club, zij komt
immers uit Bergambacht. Ze heeft nog
altijd heeft een speciale band met de
gemeente Krimpenerwaard, waartoe
Bergambacht behoort. Beide orkesten
hebben een afwisselend en sfeervol
programma. Zo klinkt ‘Arromanches’,
‘Moment of Morricone’ maar ook het
sfeervolle ‘Dimanche’ en ‘Op hoop
van zegen’ door Somerens Lust o.l.v.
Jacco Nefs. Als afsluiter van het eerste
gedeelte is er zang door Loes van
Stratum bij de herkenbare
melodieën van de ‘Bevrijdingsmedley’.

Na de pauze opent Fanfare Excelsior
met ‘Tournaisiades’. Onder leiding
van René Mulders vervolgen zij hun
programma met o.a. ‘Hymne of Glory’
en ‘Un poco loco’. Is het een voorteken
dat beide orkesten ‘We’ll meet again’
laten klinken in de medley’s? Het was
van beide orkest-kanten een prachtige
avond en zeker voor herhaling vatbaar.
Na afloop van het bevrijdingsconcert
trad in de foyer een speciaal
geformeerde Big Band Groot Someren,
met leden uit de hele gemeente, op met
muziek uit de oorlogsjaren.

Wat speelt er…
Nieuwe leden:
Zoë van Doorn
Lars Heij
Lena Meeuws
Diede Michiels
Lenne van Steenbergen
Geboren:
- Roos Maas, dochter van Marjan en Henri
Maas-Verberne
- Sjors Aarts, zoon van Karly van Otterdijk
en Marco Aarts
- Lola van Otterdijk, dochter van Cieleke
Hendriks en Misja van Otterdijk
- Keet Verhees, dochter van Annebet en
Gerrit Verhees-Haerkens
- Bjorn de Lau, zoon van Sandra Blommers
en Boris de Lau
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Somerens Must(haves)

Lena Meeuws

Lena, mag ik jou iets vragen over jouw klarinetles?

Waarom?

Omdat we dat in het akkoord van de muziekvereniging
willen zetten als een soort interview.

O. Dat mag wel. Maar ik wil eigenlijk een ﬁlmpje kijken.

Dat doe je dan dadelijk maar. Eerst even met mij kletsen.
Hoelang zit je al bij de muziekvereniging en
wat heb je allemaal al gedaan?

Al kei lang. Ik heb eerst bij de muziekmaatjes gezeten.

En was dat leuk?

Super leuk! We hadden een hele lieve juf Pauline en de lessen
waren altijd kei leuk. Maar nu zit ik er niet meer bij want
nou heb ik al echt muziekles.

En vind je dat ook leuk? Vertel er eens iets over.

Ja dit is ook super leuk en het gaat ook al kei goed.
Ik kan al 4 noten. De G, de D, de E en de F.
Ik heb samen met mijn vriendin Lenne les en
we kunnen al echte duetten spelen.

Super knap! Waarom heb je eigenlijk voor klarinet gekozen?

Omdat jij (mama) zei dat dat heel mooi was, Lenne wilde
het graag en oma Thea speelt het ook.

Wat weet je allemaal van de muziekvereniging?

Dat er heel veel instrumenten zijn en als je die laat vallen
gaan ze kapot. De muziek vind ik heel mooi en ik wil ook
heel graag later op een podium muziek maken. Net als jullie.
En bij de muziekvereniging moet je ook veel vergaderen.

Haha! Dat valt wel mee hoor. Maar als je bij een vereniging zit
is het ook goed om dingen mee te regelen toch?
Dat hoort er ook bij.

Ja das waar. Dat ga ik dan later ook doen.
Zo. Mag ik dan nu een ﬁlmpje kijken?

In deze rubriek WhatsAppen
we met de toekomst van MSL.
Deze keer:
Lena Meeuws
Leeftijd: 7 jaar
School: groep 4 van Leerrijk
Ouders: Arjan Meeuws
en Liesje den Dekker
Broers/zussen: Desie en Ries

Burgemeester
bezoekt repetitie
Op donderdagavond 5 september bezoekt
burgemeester Dilia Blok, samen met enkele
leden van de gemeenteraad, de repetitie van het
Harmonieorkest.
Als de pauze al even voorbij is en het orkest de
repetitie heeft hervat, neemt de delegatie van
de gemeente plaats op het balkon van het DoBu
theater. Het orkest is opperst geconcentreerd in
de voorbereiding van het bevrijdingsconcert. Op
de lessenaar ligt het muziekstuk ‘Arromanches’;
een plechtige mars als hulde aan de helden van de
landing in Normandië. Dirigent Jacco Nefs nodigt
de burgemeester uit om de bok te beklimmen
en het orkest te dirigeren. Jacco is namelijk erg
benieuwd wie er beter luistert: het orkest of de
gemeenteraad. Terwijl burgmeester Blok zich
vanaf het balkon naar de bok begeeft, wordt er
hierover onderling al wat gespeculeerd. Als Jacco
hoort dat de burgemeester niet echt op de hoogte
is van het maestro gebeuren, geeft hij haar een
paar eenvoudige tips. ‘Met de stok van boven naar
beneden slaan.’ De burgemeester weet het orkest
een heel eind in de goede richting te dirigeren. ‘En
dit is dan de simpele manier waarop ik mijn geld
verdien...’, fluistert Jacco de burgemeester lachend
toe als zij het dirigeerstokje weer teruggeeft.
Na afloop van de repetitie mengt de afvaardiging
zich onder de muzikanten voor een praatje en
een drankje. Het was van beide kanten zeker een
bezoekje waard. Maar wie er nu beter luistert?
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Sponsor in het licht:
Praktijk voor
Fysiotherapie en
Trainingscentrum Paul
van der Weerden
Nu eens niet liggend op de
massagetafel, maar gezellig zittend
met een kopje koffie hadden we het
gesprek met Paul van der Weerden.
We werden ontvangen in zijn Praktijk
voor Fysiotherapie en Trainingscentrum
in de Verdonckstraat. Aldaar
gevestigd sinds 2018 in een modern
en prachtig geoutilleerde vestiging
voor fysiotherapie, sporttraining,
fitness en daaraan gelieerde
gezondheidsactiviteiten. En er is ook
nog een vestiging in “Het Wijkgebouw”
in de Kerkstraat.
Paul is sinds 1990 fysiotherapeut.
Zijn opleiding heeft hij genoten in
Heerlen, en daarna nog eens 4 jaar
een Topsport-fysiotherapie-opleiding
op Papendal-Arnhem. Paul heeft de
eerste 7 jaar in Eindhoven en in Weert
gewerkt als fysiotherapeut en is in
1997 als zelfstandig fysiotherapeut
begonnen in zijn praktijk aan huis in
de Tuinstraat. Vervolgens heeft hij zich
in 2001 gevestigd in de Kerkstraat
en sinds 2009 in “Het Wijkgebouw”,
eveneens in de Kerkstraat. Door de
grote vlucht van zijn praktijk, maar
ook om zijn visie over gezondheidsbevorderende therapieën in de praktijk
te kunnen brengen heeft Paul ook een
2e vestiging geopend in de Postelstraat,
welke nu dus sinds 2018 gevestigd is in
de Verdonckstraat.
Inmiddels is er een team van 17 eigen
professionals, twee facilitaire hulpen
en 5 andere gezondheidsbeoefenaren
actief in beide vestigingen. Een heel
georganiseer om dat gepland te

krijgen, maar Paul heeft grote steun
van zijn echtgenote Angelique, die zich
bezighoudt met allerlei zaken die achter
de schermen geregeld moeten worden.
Daarnaast werkt hij intensief samen
met andere zorgverleners in de regio,
met name Top Support, waar de
medische topsportbegeleiding van o.a.
P.S.V. onder valt.
Daar waar fysiotherapie specifiek
gericht is; op het opheffen van fysieke
klachten of om de patiënt weer zo goed
als mogelijk te laten functioneren, is het
trainingscentrum een plek waar men
onder begeleiding van professionals
leert hoe een bepaalde leefstijl kan
bijdragen aan een betere gezondheid.
Dit gebeurt middels een combinatie
van inspanningstesten afnemen,
training, voeding, yoga, beweging en
ontspanning. Een visie die Paul samen
met bewegingswetenschapper Teun
Custers steeds meer uitdraagt.
Ook is er hun project “Natuurlijk
bewegen”, wat steeds meer landelijke
invulling krijgt op de basisscholen.
“Natuurlijk bewegen” is ontstaan
uit het feit dat steeds meer jeugd te
weinig beweegt en dat er steeds meer
jongeren fysieke klachten hebben. Met
hun project willen Paul en Teun ervoor
zorgen dat de jeugd zich optimaal kan
ontwikkelen. In “Natuurlijk bewegen”
krijgt de leerling beweeglessen, waarbij
de basis motorische eigenschappen
van het kind worden verbeterd. En
door een uitgebalanceerde opbouw
van beweegvormen kan elke leerling
zich binnen zijn eigen mogelijkheden
verbeteren en zo tot betere
leerprestaties komen. Het is in feite
“bewegend leren”, en in de praktijk
is bewezen dat hiermee bijvoorbeeld
betere reken- en/of leesprestaties
worden behaald.

Deze visie implementeert Paul ook
steeds meer bij bedrijven. Door
preventief ‘natuurlijk bewegen’ toe te
passen in combinatie met training,
voeding, yoga en ontspanning wordt
het ziekteverzuim minder en kan de
werknemer langer doorwerken.
Dan moet je wel een visie hebben, wil je
zoiets landelijk uitrollen. Knap!
Paul is natuurlijk ook een goede
bekende binnen Somerens Lust.
Onlangs hebben we zijn 40-jarig
jubileum gevierd. In die periode is
hij o.a. muzikant (hoornist) geweest,
zanger bij grote optredens zoals
met Ernst Daniël Smid en in RMU’s,
organisator van buitenlandse
concertreizen, en Paul heeft zo’n 4 jaar
ook de functie van President ingevuld.
Maar door zijn drukke en steeds
groter wordende praktijk, door nieuwe
uitdagingen in zijn werk en aandacht
voor het gezin met 3 dochters, is Paul
gestopt als actief lid van Somerens
Lust. Echter, zijn betrokkenheid met
de vereniging heeft hij tot uitdrukking
laten komen door sponsor te worden.
En bij bijzondere projecten kan altijd
een beroep op hem worden gedaan,
zeker als zanger. Die activiteit beoefent
Paul nog steeds binnen Artisjok, een
groep van 5 zangers uit Someren.
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Paul is dus wel muzikaal maar beoefent
hij alleen nog de zangstem. Wel kan
hij ook genieten van mooie muziek.
Zo heeft hij fijne herinneringen aan
de harmonie-werken “Antiphon”,
“Intermezzo Symphonica, “Ouverture to
a new age” en “Post Fata Viresco”. Maar
hij is ook liefhebber van David Bowie,
Van Morrison, The Beatles en ook
klassieke muziek kan zijn oren bekoren.
Paul maakt zich wel zorgen over de
toekomst van de muziekverenigingen in
Groot Someren. Het is voor de jeugd
niet meer “hot” om in een harmonieorkest of fanfare te spelen en de
jeugdaanwas stokt. Nu functioneren
de orkesten nog goed binnen de
gemeenschappen van Someren, maar
in de toekomst zal wellicht meer
tot samenwerking moeten worden
gekomen met de andere verenigingen
bijvoorbeeld op gebied van opleiding,
bestuurlijke taken en optredens. Ook de
samenwerking met scholen is van belang.
En wellicht moeten nieuwe wegen worden
bewandeld om de inwoners van (Groot)
Someren betrokken te laten blijven bij
de Muziekvereniging. Paul vindt hiertoe
de filmmuziekavond “Epic Cinematic”,
7 november a.s., een uitgelezen goed
voorbeeld.
Al met al blijkt uit alles de grote
betrokkenheid van Paul met Somerens
Lust. Maar ook één zeer grote
betrokkenheid met zijn onderneming en
met zijn visie over “Natuurlijk bewegen”.
Deze gezondheids-bevorderende
levensstijl zou meer ingevuld moeten
worden. En dat kan makkelijk, want dat
vind je hier in Someren bij Paul van der
Weerden. Ga maar eens kijken in de
Verdonckstraat of kijk op
www.fysiosportweerden.nl of op
www.trainingscentrumteunenpaul.nl.

Nieuws vanuit het
opleidingsorkest
Ons tijgerorkest is in een nieuw jasje
gestoken! Deze samenspeelgroep is
in 2011 opgericht om beginnende
leerlingen de kans te geven al samen
muziek te kunnen maken. De lessen zijn
sindsdien altijd door de muziekschool
en op wisselende dagen gegeven. En
met succes! De leerlingen gaan altijd
graag naar deze leuke en leerzame
samenspeel-les. Voor ons is het echter
ook heel belangrijk dat een leerling zo
vroeg mogelijk binding krijgt met de
muziekvereniging. Dan zien we al vroeg
wat er speelt en kunnen we per leerling
het juiste programma aanbieden. Dat
mistten we nu een beetje. Hoe kan dat
nou beter dan door deze groep zo dicht
mogelijk bij de muziekmaatjes en het
opleidingsorkest te plaatsen?!

IJzerinzamelingsactie
Muziekvereniging Somerens Lust
bedankt alle inwoners van Someren,
de vrienden en vrijwilligers van onze
vereniging kortom iedereen die een
bijdrage heeft geleverd tijdens onze
12e ijzerinzamelingsactie.
Mede door uw steun was het weer
een groot succes!

Wij zijn dan ook super blij om te
vertellen dat dit leuke orkestje
voortaan verder gaat onder de naam
‘opmaatjes’, speelt op zondagochtend
aansluitend aan de muziekmaatjes en
aan het opleidingsorkest en gedirigeerd
wordt door dezelfde dirigent; Paul van
de Veerdonk!

Succes Paul met deze leuke groep
leerlingen!
De opleidingscommissie

Natuurlijk “Natuurlijk bewegen”!
Natuurlijk doen!
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Jazzy etalage
Jazz etalage voor het Jazz Music Weekend bij de Lau Mode op
11 en 12 oktober, met mooie reclame voor ons Nieuwjaarsconcert
op 12 januari. Graag tot ziens op 12 januari bij de Ruchte in
Someren voor ‘A Jazzy New Year’.
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Sponsors bedankt!

OKTOBER 2019

