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programma! Iedereen die mee wil doen 
aan dit concours kan zich opgeven door het 
het aanmeldformulier op de website www.
frisselstein.nl in te vullen. Wanneer je samen 
met een pianist een stuk zou willen spelen 
moet je de inschrijving eerder gereed hebben, 
namelijk voor 9 februari. Dit is om de pianist 
voldoende tijd te kunnen geven om de 
stukken in te studeren. Deelnemers die zonder 
begeleiding of onder begeleiding van een CD 
willen spelen moeten zich uiterlijk 21 februari 
opgegeven hebben. In beide gevallen zou ik 
een hardkopie van het te spelen stuk, en als 
het van toepassing is van de pianopartij, willen 
ontvangen. Het is mogelijk om deze in de bus 
te doen op Sluisstraat 57, met daarop je naam 
vermeld, of af te geven bij de repetitie bij 
Chantal Bennik.



Oliebollenactie
Met een serenade van NorthSide Brass bedankte 
muziekvereniging Frisselstein maandag twee 
Veghelse ondernemingen, die de oliebollenactie 
mede mogelijk hebben gemaakt. 

De afgelopen weken stonden leden van Frisselstein 
namelijk bij de ingang van Intratuin Veghel om 
oliebollen te verkopen voor de vereniging. Duizenden 
Hollandse lekkernijen werden er gebakken en 
verkocht. Voorzitter Hans Raaijmakers zorgde iedere 
dag hoogstpersoonlijk voor het verse beslag. Een 
taak die hij met plezier vervulde. “Ik weet waar ik 
het voor heb gedaan, namelijk onze jeugd”, vertelt 
de Frisselstein-praeses. 

Met de opbrengst van de oliebollenverkoop 
- een ‘aanzienlijk bedrag’ - gaat de Veghelse 
muziekverenigingen nieuwe projecten ondersteunen 
en mee opzetten. “Ideeën leven er al volop binnen 
onze actieve club”, stelt Raaijmakers niet zonder 
trots. 

Om bakker Van Leur te bedanken voor het lenen 
van apparatuur en de ‘bakles’ en Intratuin Veghel 
voor de mogelijkheid om de oliebollen te verkopen 
speelden jeugdleden van NorthSide Brass enkele 
nummers. Bovendien overhandigde Raaijmakers 
een een beeldje van ‘de muzikant’ aan Jan van 
Leur en Chiel van Lankvelt. De oliebollenactie krijgt 
volgend jaar zeker een vervolg.

Jubilarissenconcert
15 december 2013 was het weer tijd voor het 
jaarlijkse Jubilarissenconcert van muziekvereniging 
Frisselstein. Ook dit jaar werd de middag muzikaal 
omlijst door diverse orkesten en ensembles van de 
vereniging. Zo werden de jubilarissen ontvangen 
door een fluitensemble, dat in verschillende 
samenstellingen muziek maakte.

De zaal zat vol jubilarissen die allen in het zonnetje 
werden gezet. Ook kregen onze eigen jubilarissen 
een oorkonde en een speldje. De jubilarissen van 
Frisselstein van 2013 waren Perry  en Mariska van 
Lieshout (12,5 jaar) en Hellen van Milt (25). 

Vanuit het bestuur
Cees Glorius stopt als bestuurslid.
Cees Glorius heeft aangegeven met directe ingang 
te zullen stoppen met zijn bestuursactiviteiten voor 
Frisselstein. 

Als bestuur vinden we dit bijzonder jammer vooral 
omdat Cees net een aantal activiteiten met veel 
enthousiasme had opgepakt zoals de oliebollenactie 
en de afstemming met de orkesten.

De komende maanden staan veel activiteiten op de 
agenda zoals het jubileum.  Een helpende hand bij 
de organisatie is zeker nu meer dan welkom.

Draag je de vereniging een warm hart toe en wil je 
helpen bij de organisatie  van de activiteiten, neem 
dan even contact op met een van de bestuursleden.
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21 apr. Jubileum Paasconcert


