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Proficiat Jubilarissen
Henk Arendsen
50 jaar jubilaris
Het zijn rare tijden. De
Jubilarissenavond zoals we deze
kennen op de laatste donderdag voor
de zomervakantie, ging niet door. De
interviews die daaraan vooraf gingen,
konden ook niet met een persoonlijk
bezoekje onder het genot van een kop
koffie worden gedaan. Ik belde Henk
Arendsen om hem te feliciteren met
zijn 50 jarig jubileum bij onze club.
Ik vroeg: ‘Henk, hoe vaak jubileer jij
eigenlijk? Ik ben twee jaar geleden nog
bij jou geweest voor een interview en
een paar jaar daarvoor jubileerde je ook
al, hoe zit dat?’ Als je jarenlang muziek
maakt, bij de bond zit en ook nog eens
bij twee verenigingen hebt gespeeld,
dan wil dat wel.
VERENIGINGSMAN
Henk komt oorspronkelijk uit Sterksel,
heeft enkele jaren in Canada gewoond
en is daarna neergestreken en gebleven
in Someren. Henk heeft al in zijn
jonge jeugd muziek gemaakt en is
dat blijven doen. Door een aantal
muzikale neven is Henk op het juiste
spoor gezet. Als jong schoolkind begon
Henk bij de drumband in Sterksel,
deze was net opgericht. Daar heeft hij
leren trommelen van Piet Janssen, de
assistent van instructeur Han van der
Vleuten uit Someren. Na de trom en de
overtrom kan hij bij de fanfare met een
bugel en later met een ventieltrombone.
Bij fanfare Somerens Lust ging hij over
van trombone naar de bas en zat daar
naar DE bassist bij uitstek: Gijs van de
Moosdijk. Het samen muziek maken

gaf hem een plezierig gevoel en ook
de gezelligheid na de repetitie was erg
belangrijk. Na het musiceren werd hij
benoemd tot commissaris. Henk heeft
altijd genoten van het verenigingsleven.
Buiten de muziekvereniging houdt
Henk van reizen, lezen en tuinieren.
Daarnaast begeleidt hij vluchtelingen
bij het inburgeren in onze samenleving.

LIEF EN LEED
Binnen zo’n grote vereniging als
Somerens Lust maak je hoogtepunten
en dieptepunten mee. Een dieptepunt
was het overlijden van Hans Swinkels.
Dat raakte de vereniging, maar ook
Henk en Henny diep.
De dingen die het leven binnen de
muziekvereniging mooier maakten
waren de concoursen waarop ze
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promotie maakten, de concertreizen
naar het buitenland en het Summers
Spektakel. Wat heeft Henk daarvan
genoten. Maar de grootste verrassing
op hun Gouden Huwelijksfeest was de
serenade die Somerens Lust hen kwam
brengen. Totaal onverwacht en het
ontroerde hen allebei.
Als we het hebben over bijzondere
leden, dan noemt Henk Gijs van de
Moosdijk en Henk van de Goor. Hun
hart zit al jarenlang vol van Somerens
Lust, niet alleen voor de muziek, maar
ook voor allerlei andere bezigheden
binnen de vereniging. Ze staan altijd
voor de muziekvereniging klaar.
WAAR H ET ALLEMAAL
OM DRAAIT
Het favoriete muziekstuk van Henk is
Post Fata Viresco, en vrolijk wordt hij
van het stuk: ‘Van Zummere en nie bang’.
Als ik Henk vraag in welk muziekstuk zijn
bijdrage het beste tot zijn recht kwam
antwoordt hij: ‘we hadden een nummer
met een sologedeelte voor bas, maar
hoe het heette…’ Bij Henk en Henny
thuis gaat de volumeknop omhoog bij
de Tango, maar ook marsmuziek en
populair klassiek kan hen bekoren.
Een evenement dat Henk niet snel zal
vergeten is het, op het laatste moment,
niet doorgaan van het optreden van de
band Status Quo. De heren hadden er
die middag geen zin. De hele vereniging
had er ontzettend hard voor gewerkt
en alles voorbereid. Door het afzeggen
moest er wederom hard gewerkt worden
om dit debacle financieel te boven te
komen. Dat heeft de vereniging wel
gevoeld.
Welk evenement zou Muziekvereniging
Somerens Lust eens moeten
organiseren? ‘Een groot Somerens Lust
dansmuziekfestijn in de openlucht’. Dat
zou mooi zijn, en wellicht ook haalbaar in
tijden als deze!

Henk draagt Muziekvereniging
Somerens Lust een warm hart toe, en
hij wenst dat zij, na deze coronatijd,
als sterke vereniging weer terug kan
komen. Zodat iedereen weer jaren van
Muziekvereniging Somerens Lust kan
genieten. En dat allemaal in goede
gezondheid.

Thieu Verdonschot
40 jaar jubilaris
Thieu is geboren in Someren-Eind op
2 augustus 1945, dus kort na de 2e
wereldoorlog en heeft daar aan de
Einderstraat (later Boerenkamplaan
genoemd) gewoond totdat hij bijna 25
jaar was en ging trouwen. Daar heeft hij
gewoond samen met zijn vader, moeder,
5 broers en 2 zussen.

HOE HET ALLEMAAL BEGON
Thieu zijn vader speelde al jong bij een
fanfare in Nederweert. Als timmerman/
meubelmaker vestigde hij zich met de
moeder van Thieu aan de Einderstraat
78a (later Boerenkamplaan 129-131).
Rond 1936-1938 begon zijn vader als
trompettist bij harmonie Juliana in
Someren-Eind. Thieu’s twee na oudste
broer Jo speelde toen hij jong was 1e
Tuba (tegenwoordig Euphonium) bij die
harmonie.

Thieu zelf werd rond zijn 16e jaar
(1961) gevraagd of hij ventieltrombone
wilde leren spelen. Kennelijk was die
plaats open geraakt. Gewoonte was
vaak om aan een muzikant te vragen
of die nog een zoon had die muziek
wilde maken. Hij begon dus eigenlijk bij
toeval aan een instrument en wist toen
helemaal niet wat hem te wachten stond.
Hij kreeg enkele maanden muziekles
van klarinettist Jos Wijnen uit de
harmonie en kwam daarna terecht op de
3e tromboneplaats (naast de 1e en 2e
trombone). En zo leerde hij geleidelijk
aan wat spelen op de ventieltrombone.
Doordat zijn broer Jo in Duitsland ging
werken viel de 1e tubaplaats open en
werd hij gevraagd of hij thuis op zijn
tuba wilde gaan spelen. Na korte tijd
kwam hij op de 1e Tuba-partij terecht
en dat was veel en veel moeilijker. In
sommige muziekstukken kwamen nogal
eens (tegen)melodie-partijen voor zoals
bijvoorbeeld in het nummer Devon
Phantasy en Der Vogelhändler. Gelukkig
kon hij een beetje optrekken aan zijn
buurman Piet Vereijken die vaak melodie
had op zijn 1e bariton. Het bleef echter
moeilijk en spelen met veel spanning.
Niettemin speelde hij zijn partij in de 1e
afdeling (thans 4e divisie). Dirigent van
de harmonie was overigens Jan Wijnen,
de plaatselijke kapper en pianoleraar, die
weinig durfde te zeggen.
MUZIEKLES VAN DE
DIRECTEUR ZELF
De muziekschool Weert begon in
1985/1986 in Someren-Dorp met een
dependance voor muziekleerlingen van
harmonie Juliana, fanfare Somerens
Lust en fanfare St Jozef SomerenHeide. Toen Thieu ongeveer 22 jaar
was werd hij gevraagd of hij muziekles
aan die dependance wilde volgen.
Dat wilde hij maar al te graag. Omdat
de muziekschool Weert toen nog
klein was kreeg hij muziekles van de
directeur zelf, de heer Toon Janssen,
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een hele fijne leraar. Deze voelde wel
aan dat Thieu fanatiek vooruit wilde en
probeerde soms 20 minuten les te geven
in plaats van de 15 minuten die ervoor
stonden. Na een half jaar ging Thieu
voor het diploma A en B tegelijk op,
slaagde voor A met lof en voor B met
bijna lof. Een jaar daarna ging hij op voor
het C-diploma en slaagde daar ook met
lof voor. In 1 1/2 jaar slaagde hij dus
voor A, B en C. Omdat Thieu kennelijk
het beste resultaat van de C-kandidaten
had gehaald kreeg hij in Rosmalen een
medaille van de Bossche Bond. Kort
daarna ging hij op zijn 24e jaar trouwen
en kwam in Tilburg te wonen in een flat
9 hoog. Na 8 jaar –in 1970 - stopte het
dus bij harmonie Juliana.
TERUGVERHUIZEN NAAR
SOMEREN
In maart 1980 verhuisde Thieu weer
terug vanuit Deurne naar Someren.
Ton van Abeelen (onlangs helaas
overleden) vroeg hem om bij Somerens
Lust te komen en een bestuurslid van
harmonie Juliana vroeg hem terug
te komen naar Someren-Eind. Thieu
zei dat hij niets meer voelde voor een
harmonie of fanfare. Gevraagd werd
om tijdens een repetitie toch eens
langs te komen bij Somerens Lust.
Daar kreeg hij meteen een nieuwe tuba
aangeboden. Na enig nadenken wilde
hij het wel eens proberen en voor hij
het wist kwam het oude harmoniegevoel weer terug, maar nu dan in een
fanfare. Omdat Thieu in Someren-Dorp
woonde, koos hij voor Somerens Lust.
Dat was in de begintijd nog ongeveer 2
jaar onder dirigent Ton Partoens totdat
deze ineens opstapte. Deze werd zoals
bekend opgevolgd door Rini van de Ven.
NAAST SPELEND LID OOK
ANDERE TAKEN
Amper bij de vereniging kwam Dré
Remery met de vraag kwam of
Thieu de muziekleerlingen van de

muziekschool (en hun ouders) wilde
begeleiden en het verschuldigde
muziekgeld regelmatig wilde innen.
Hoornmuziekleraar Verboeket gaf in de
oude Ruchte aan alle leerlingen die een
koperinstrument hadden muziekles.
En wat kwam President Jan Swinkels
na een paar jaar vragen? Of Thieu
Han van der Vleuten wilde opvolgen
als secretaris in het bestuur van de
vereniging. Toen Thieu begreep dat er
geen ontkomen aan was, is hij daaraan
begonnen en stopte hij als begeleider
van de muziekschool. Thieu heeft
met president Jan Swinkels 6 jaar
uitstekend samen kunnen werken en
ook nog een jaar met president Ton
van Enckevort. Gelukkig kon hij in die
tijd wat vernieuwingen doorvoeren.
Spannend in die tijd was het debacle
met orkest Status Quo, waardoor
de fanfare failliet had kunnen gaan.
Gelukkig kwam dat uiteindelijk goed.
Na 7 jaar secretaris zijn vond hij het
genoeg geweest en werd Hanny de Lau
secretaris. Naast al deze taken in het
verleden, verricht Thieu nu nog altijd de
archiefwerkzaamheden voor Somerens
Lust.
Verder heeft Thieu ook nog deel
uitgemaakt van het huisorkest van
de vereniging, hierin speelde hij
ventieltrombone. Toen had hij dus
twee instrumenten. Het huisorkest
werd opgevolgd door de Big Band
met schuiftrombones. Toen heeft
Thieu besloten om te stoppen bij het
huisorkest.

fanfarebroek snel had hersteld, toen
er door bukken een naad los was
geraakt. Verder denkt hij aan het, na
het spelen van de Golden Earring in
tennishal De Pas, ’s nachts opruimen
van de natte vloer met lege plastic
bierglazen waarna na afloop om 05.00
uur ’s morgens aan de bar het licht
binnen viel en vogeltjes begonnen te
fluiten. Ook muziek maken met enkele
muzikanten tijdens een toneelspel in De
Donck was heel apart. De concerten in
de kathedralen tijdens de concertreizen
in Spanje waren wel heel bijzonder
en ook bijvoorbeeld de grootste
Promsuitvoering in het Varendonckcollege.
Nog altijd is Thieu er heel dankbaar
voor dat hij halverwege zijn tijd bij
Somerens Lust, samen met Jos van der
Linden, een nieuwe Besson Sovereign
kreeg waarmee juist zo’n mooie klank te
bereiken is. Het is namelijk fantastisch
om de meest volle ronde klant uit je
instrumenten te kunnen halen.
Thieu hoopt dat de viering van het
150-jarig bestaan van Somerens Lust
in het jaar 2024 (dat is al over 4 jaar)
een groots gebeuren gaat worden!

DE MOOISTE HERINNERING
BINNEN OF MET DE VERENIGING
Dat zijn veel gebeurtenissen.
Dauwtrappen ieder jaar met grappen
en grollen van de Speledonckers.
Thieu denkt ook aan het wijnfeest met
tegelijk kermis in Riol. En leuk was
ook dat Anna Wijlaars zijn vroegere
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Dini heeft van veel verschillende
docenten les gehad, allemaal met hun
eigen aanpak. Maar het langste heeft ze
van John van Peij les gehad. Ze heeft al
haar diploma’s, A t/m D behaald. Naast
de klarinetlessen heeft ze ook in het
klarinet ensemble gespeeld, dat was in
de muziekschool in Weert. Daar heeft
ze naast besklarinet ook eens op de
esklarinet en altklarinet mogen spelen.

Dini van der Zanden
25 jaar jubilaris
Een van onze jubilarissen dit jaar is
Dini van der Zanden. Dini heeft drie
kinderen, Milan, Niels en Thijs en woont
samen met haar man Frank in Someren.
Dini speelt soloklarinet bij de harmonie.
Normaal gesproken gaan we gezellig
op bezoek bij onze jubilarissen, maar
helaas loopt dat dit jaar een beetje
anders. Via een vragenlijst hebben we
echter toch de benodigde informatie en
leuke verhalen gekregen.
HOE HET ALLEMAAL BEGON
Vanaf jongs af aan vond Dini muziek
al leuk. Het begon met dansen op de
liedjes van de Efteling cd en daarna met
spelen op de blokfluit. Als ze dan een
liedje hoorde op de radio, probeerde ze
dat liedje na te spelen op haar blokfluit.
Toen de vereniging is omgeschakeld
van fanfare naar harmonie stond er
een advertentie in het contact waarin
gezocht werd naar mensen die klarinet
wilden gaan spelen. Die advertentie
heeft ervoor gezorgd dat Dini
uiteindelijk als 10-jarige begonnen is
met klarinet spelen.

Naast klarinet spelen heeft Dini
ook altijd veel gedanst, dus muziek
heeft altijd een grote rol in haar
leven gespeeld. Tegenwoordig vindt
Dini het naast muziek maken ook
leuk om te winkelen en leuke dingen
te ondernemen met vrienden. En
natuurlijk te genieten met het eigen
gezin!
MUZIKALE FAMILIE
Dini komt uit een muzikale familie. Haar
ouders zingen allebei in een koor en haar
broer en zus, Johan en Marjan, spelen
ook allebei klarinet in de harmonie. Aan
haar kinderen merkt Dini ook al dat ze
muzikaal zijn, dat is heel erg leuk om
te zien! Ze dansen allemaal graag op
muziek en de oudste (Milan) staat op
school bij het theateruur vooraan, dat
vindt hij erg leuk.
BIJZONDERE MOMENTEN
Dini heeft veel mooie momenten
meegemaakt bij de harmonie. Een
heel speciaal moment was tijdens de
bruiloft van haar en Frank. Tijdens
de ceremonie op het gemeentehuis
werden ze verrast door een optreden
van een voor deze gelegenheid
samengesteld klarinetensemble. Dat
was een erg leuke verrassing! Ze
hadden alles helemaal vastgelegd en
muziek uitgekozen, maar dat liep op dat
moment compleet anders. Heel leuk!
Een heel verdrietig moment vond Dini
het overlijden van Hans Swinkels, dat

heeft veel indruk op haar gemaakt. Dat
een persoon die nog zo in het leven
stond in een weekend tijd zomaar
ontnomen kon worden, daar werd ze
wel even stil van.
FAVORIETE MUZIEKSTUK
Het muziekstuk Post Fata Viresco heeft
een speciaal plekje voor Dini, vooral het
tweede deel dat over de Strabrechtse
heide gaat vindt ze erg mooi. Dit stuk
speelden ze op het eerste concours van
Dini, ze zat toen net bij de vereniging.
Reuze spannend was dat!
Ook hebben ze een aantal mooie
stukken van Alfred Reed gespeeld,
zoals Praise Jerusalem. In deze stukken
wisselen koper en hout elkaar mooi
af en komen de klarinetpartijen dus
goed tot hun recht. Het liefst speelt
Dini stukken met mooie melodische
passages erin. Haar voorkeur gaat dan
ook uit naar mooie melodische muziek,
moderne muziek vindt ze niet zo mooi.
Ook heel pompeuze stukken zijn niet
favoriet.
FAVORIETE CONCERT
De RMU-concerten vond Dini erg leuk
om te doen, maar ook het filmconcert
van een tijdje terug was erg leuk.
Muziek die fijn in de oren klinkt, maar
waar ook het publiek heel blij van
wordt, dat zijn de concerten waar Dini
zelf het meeste van geniet.
ANDERE TAKEN BINNEN
DE VERENIGING
Dini heeft een vijftal jaar AMV-lessen
gegeven. In die muzieklessen leerden
kinderen van groep 4/5 noten lezen
in combinatie met het bespelen
van blokfluit. Ze mocht de lessen
vrij indelen omdat er niet heel veel
materiaal was. Dat was in het begin wel
wat zoeken, maar uiteindelijk ook erg
leuk. Ze heeft het altijd met veel plezier
gedaan. Nu mogen kinderen meteen op
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een instrument beginnen en leren ze
de noten gedurende de muzieklessen.
Dat is heel fijn, want het ‘wachten op
een instrument’ duurde in dat jaar AMV
soms wel erg lang.
IN DE SCHIJNWERPERS
We hebben Dini ook de vraag gesteld
welk lid van de vereniging wel eens in
de schijnwerpers gezet zou morgen
worden. Voor Dini is dit Tiny van
Lieshout. Tiny heeft altijd veel voor
de vereniging gedaan en doet dat nog
steeds. Van het rondbrengen van de
blaadjes tot het klaarzetten van de
stoelen. Hij blijft altijd in de schaduw
staan, maar hij verdient het om eens
een keer in het zonnetje gezet te
worden!
DROOM VOOR DE VERENIGING
Dini wenst dat de muziekvereniging nog
lang een fijne vereniging blijft en als
de kinderen het ook leuk vinden, hoopt
ze dat ze hen dat stukje ook mee kan
geven.

Manon Maas-Rosier
25 jaar jubilaris

Geboren in Geldrop en altijd in
Someren gewoond. Nah, op 1,5 jaar
na; Patrick en Manon gingen toen

samenwonen boven de dokterspraktijk
in Asten. Super leuk appartementje,
maar Manon wilde o zo graag weer
terug naar Someren. En gelukkig wilde
Patrick, als Astenaar met haar mee
over het kanaal!!! Al 16 jaar is ze samen
met diezelfde Patrick, waarvan 6 jaar
getrouwd. Samen zijn ze de trotse
ouders van de eeneiige tweeling Finn
en Levi.
GEZELLIGHEID
Manon is een echt gezelligheidsdier.
Ze houd ervan om uiteten te gaan,
spelletjes te doen met vrienden of
gewoon gezellig even samen te buurten
met koffie/thee of iets sterkers.
Als kind heeft ze altijd op jazzballet

gezeten. Eerst 1 keer in de week en dat
groeide uit tot 3 keer per week. Toen ze
’n jaar of 14 was, is ze hiermee gestopt.
Daarnaast heeft ze vanaf groep 4
bij Impaula gezeten; het kinderkoor.
Daarna nog een aantal jaren gezongen
bij Cantores. Twee jaar geleden heeft
Manon het zingen weer opgepakt
doordat ze vanwege polsklachten
geen klarinet meer kon spelen en toch
graag met muziek bezig wilde blijven.
Sindsdien zingt ze dan ook als backing
vocal in de band “Boven Water”.
GEEN ÉCHTE LIEFDE
Manon denkt dat ze in groep 7 zat,
toen ze is begonnen met AMV les,
want ze wilde toch ook wel heel graag
een instrument bespelen en dan wel
dwarsfluit. Dat vond ze zo mooi! De dag
dat de instrumenten uitgedeeld werden
zal ze nóóit vergeten... Jo Wijnen, hij
regelde dat toen nog allemaal, vertelde
Manon dat ze een klarinet kreeg in
plaats van een dwarsfluit, omdat
er geen dwarsfluiten meer waren.
Manon heeft écht zo gehuild toen ze
thuiskwam. Een grote teleurstelling!
Toch is ze gestart met klarinet, maar
er is nooit sprake geweest van echte
liefde…

Toch is de liefde tussen hen beide
wel een beetje opgebloeid. Manon
is begonnen met muziekles bij
Erwin Aarts, boven op zolder op de
Fellenbeemd. Zo’n zelfde huis waar
Manon en Patrick later gingen wonen.
Na iets meer dan een jaar, ging Manon
over naar John van Peij. Ze kreeg
toen les in het oude gebouw van de
Ranonkel. John heeft een onuitwisbare
herinnering achter gelaten. Dit kwam
niet zo zeer door de lessen, maar meer
door de houding die hij aannam tijdens
de les. Ze hadden een behoorlijke
haat-liefde verhouding. Manon oefende
nooit en daar was John natuurlijk
niet blij mee. Manon deed er dan ook
extra lang over om haar B-diploma te
halen, doordat ze er niet zo aan trok.
Uiteindelijk toch gehaald. Manon had
met zichzelf afgesproken dat ze dan
nog door zou gaan voor C.
”Ow nee hè….”, was Johns reactie.
Daarna heeft ze de fijnste lessen bij
hem gehad, veel lol gemaakt en haar
C-diploma behaald!

Manons familie is niet echt muzikaal.
Moeder kon heel goed blokfluit spelen,
maar of dat telt? Zoontjes Finn en
Levi zijn sinds de oprichting bij de
muziekmaatjes. Dit vinden ze heel erg
leuk. Finn wil graag gaan drummen
en Levi wil basgitaar gaan spelen. Of
Manon haar muzikale genen heeft
doorgegeven, zal dus nog moeten blijken.
HOOGTE- EN DIEPTEPUNT
De concertreizen en de eerste edities
van RMU vond Manon helemaal
geweldig! Door de harmonie is ook
de vriendengroep ontstaan en dit is
natuurlijk heel speciaal. Ieder jaar gaan
ze nog steeds met een grote bubs een
weekend weg. Al zullen ze dat komend
jaar een keer over moeten slaan. Ook
de gezelligheid na de repetities, vooral
toen er nog bij Centraal gerepeteerd
werd, zal Manon bijblijven.
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De uitvaart van Hans Swinkels was
voor Manon heel mooi, verdrietig en
heftig tegelijk. Door de tranen heen de
sterren van de hemel spelen met z’n
allen.
SPOTLIGHT
Op de vraag wie van de vereniging het
verdient om in de spotlight te staan, is
Manon heel duidelijk: Sjouke Maas! Al
tig jaren runt zij het verenigingsbureau.
Sjouke is achter de schermen heel veel
bezig met de vereniging en dit doet ze
echt fantastisch! Daarom mag zij nu wel
eens even van achter de schermen in de
schijnwerpers komen te staan!
FAVORIET ZONDER
SNELLE LOOPJES
Post Vata Viresco staat voor
Manon echt met stip op 1 op haar
favorietenlijstje. Van dit muziekstuk
krijgt Manon onmiddellijk kippenvel
over haar hele lijf. Zowel om te spelen,
maar vooral om te horen. En zodra
Koen dan zijn solo speelt…. Wauw!
Voorkeur voor een bepaald
muziekgenre heeft Manon niet direct,
haar keuze is echt heel divers. Ze
vindt van alles mooi. Het is eerder
duidelijker wat niet haar favoriete
genre is; ze heeft een grote hekel aan
het nieuwjaarsconcert, de muzikale
nummers voor dit concert staan niet op
haar lijstje.
Manons bijdrage aan een muziekstuk
komt het meest tot z’n recht met
een stuk dat vooral niet te moeilijk is,
zonder al te snelle loopjes. Dat oefenen
is dus echt nooit zo haar ding geweest.
En als ze dan ’n keer echt MOEST
oefenen baalde ze daar behoorlijk van...
PR EN OPLEIDINGEN
Manon heeft drie jaar in de
pr-commissie gezeten. Dit was echt
super leuk. Vooral de vergaderingen

waren erg gezellig. Toen ze zwanger
was, is ze gestopt, omdat ze lange
tijd het ziekenhuis in moest. Drie jaar
geleden vroeg Liesje haar om samen de
opleidingscommissie te gaan doen. Ze
zijn gestart met z’n tweeën en zo zijn er
verschillende mensen bij gevraagd. Nu
is het een mooie club bij elkaar. Manon
is vooral trots dat ze het plan van de
muziekmaatjes van de plank hebben
getrokken en de stoute schoenen
hebben aangedaan. Dit draait nu al een
aantal jaren als een trein en hopelijk
groeien de maatjes op tot leden voor de
vereniging!
HERINNERINGEN EN
TOEKOMSTMUZIEK
Het spelen tijdens de uitvaart van
Hans Swinkels met de vereniging blijft
Manon nog altijd bij. Evenals het spelen
in het Mestalla stadion in Valencia.
Spelen voor al die duizenden mensen
en natuurlijk de welbekende man met
de sigaar die probeerde om Twan
Hoppenbrouwers bij te sturen was
fantastisch.
Een mooie nieuwe variant op RMU
of een herhaling van het geweldige
filmconcert is voor Manon voor
herhaling vatbaar. Helaas zal zij vanaf
nu alleen nog maar als toeschouwer
en trouwe fan aanwezig zijn. Haar
polsklachten blijven helaas opspelen
waardoor Manon de keuze heeft
gemaakt om definitief te stoppen als
muzikant van het harmonieorkest.
Manon hoopt van harte dat de
Muziekvereniging nog jaren in blakende
gezondheid blijft bestaan en dat er
steeds meer kinderen opnieuw de weg
hier naartoe gaan vinden. Wat zou het
mooi zijn als er weer een tijd komt dat
het harmonieorkest moet passen en
meten om met z’n allen op het podium
te passen.

JUBEL 2020

7

Sponsors bedankt!

JUBEL 2020

