
Redactie
Hallo allemaal,

Het nieuwe muziek seizoen 
staat voor de deur. Daarom 
een Harmonieus met een korte 
terugblik op afgelopen seizoen 
met o.a. Veghel Nightlive en 
de Vrijwilligersavond. En gelijk 
een vooruitblik van voorzitter 
Hans Raaijmakers op komend 
seizoen.  Want ook komend 
seizoen zit vol optredens. Denk 
aan bijvoorbeeld de Jumbocup 
en het Slokdarmfestival!

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

Augustus 2013

Van de voorzitter 

Beste muziekvrienden.
Hopelijk heeft iedereen een geweldig mooie 
vakantie heeft gehad. Aan het weer heeft het dit 
jaar niet gelegen. Rozemarijn, Vrijwilligster van 
het jaar, is weer enthousiast bezig om de eerste 
harmonieus te verzenden. Een kort stukje van 
de voorzitter mag van haar niet ontbreken. 
Tevreden kijken we terug op afgelopen jaar. 
Een vereniging met ruim 250 leden die allemaal 
plezier hebben in het samen spelen. Een 
jaar met veel eigen initiatieven en erg mooie 
uitvoeringen. Nieuwe ideeën werden omgezet 
in prachtige uitvoeringen. Heel fijn is het ook 
te constateren dat er steeds meer ensembles 
worden gevormd. Het was genieten van Friss 
Kids Brass, de Big Bandits, en ons saxofoon, 
dwarsfluit en klarinet ensemble. Onze Big Band 
had mooie uitvoeringen alsook was het  genieten 
van Eigenwijs, voorheen seniorenorkest. Basis 
van al deze mooie muziekuitvoeringen zijn onze 
vrijwilligers die op hun eigen manier invulling 
geven aan onze vereniging. Wij mogen zeker 
constateren dat we een heel mooie vereniging 
hebben. Het programma van de orkesten 
en ensembles ziet er veelbelovend uit. De 
Jumbo cup, optreden in Lambertuskerk van 
fluit en klarinetensemble en de big bandits 
samen met Tommy Thompson. Onze nieuwe 
repetitielokalen op het CHV terrein zijn haast 
klaar. Uiterlijk 1 januari moet alles gereed zijn. 
We gaan er een heel mooi en gezellig muzikaal 
jaar van te maken. Geniet ervan!

Met muzikale groet. 
Hans Raaijmakers Voorzitter.

ALV
Op woensdag 25 september vindt de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergaderig weer plaats. U bent 
van harte welkom om 20.00 uur in Zalencentrum 
Ambiance

Arie Huisman
Bij afloop van de laatste repetitie van 
“Eigenwijs” wilde Arie een rondje geven 
omdat hij het volgende jaar 80 jaar hoopt te 
worden. De muzikanten genieten er natuurlijk 
van. Op 5 juli 2013 is hij zeer plotseling 
overleden. Gedurende 63 jaar heeft hij in 
meerdere orkesten gespeeld als slagwerker. 
De pauken was zijn favoriete instrument maar 
hij beheerste het gehele ritmische scala. Hij 
zal zeer gemist worden bij “Frisselstein” en 
speciaal bij “Eigenwijs”.

Vrijwilligersavond
Zoals al een aantal jaar de traditie is, 
werden ook dit jaar de vrijwilligers van 
Frisselstein in het zonnetje gezet tijdens de 
Vrijwilligersbarbecue, bij Hans en Toos in de 
tuin. De avond is niet alleen bedoeld voor 
ontspanning, de handjes, of benen in dit geval, 
moesten uit de mouwen gestoken worden. Er 
werd een ware linedance workshop gegeven, 
en de vrijwilligers deden actief mee, inclusief 
gehinnik en paardensprongetjes. 
Bernard Sloots werd bedankt voor zijn inzet 
in het bestuur en alles wat hij doet voor de 
slagwerkgroepen, en kreeg daarom een mooi 
beeldje. Toos werd dit jaar speciaal in het 
zonnetje gezet voor de goede zorgen die ze 
voor iedereen draagt en voor de barbecue, die 
altijd tot in de puntjes is verzorgd. En niet te 
vergeten: de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar is 
dat Rozemarijn Vossen. Ook zij kreeg een mooi 
beeldje en een grote bos bloemen. 

Frisselstein



Activiteiten
19 aug. Eerste repetitie 
 Opstag en Groot
21 aug. Eerste repetitie
 TOF
22 aug. Eerste repetitie
 Slagwerkgroepen
26 aug.  Eerste repetitie
 EigenWijs
25 sep. ALV

Wie is er jarig?
Augustus
Carlijn Jansen
Rik Driessen
Pim van den Berg
Jari van Galen
Sander van Berlo

September
Gijs van den Eertwegh
Miriam van Vugt
Sjoerd Bolder
Patrick Wouters
Manon Hanssen
Nerys van der Heijden
Marco van Lieshout
Martijn van der Meer
Vera Bolder
Twan van Vugt               
Jan Lubberts  
Peter van Horik     
Kristel de Wit
Ellen van der Schuit          
Caspar Verhagen  
Rozemarijn Vossen
Annelijn Rincker
Marjolein van Vooren
Dirk van den Tillaar
Bart van de Ven
Michel Jansen
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Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Veghel Nightlive
De vijfde editie van Veghel Nightlive vormde 
voor veel muzikanten het laatste optreden 
van het seizoen. En niet zomaar een optreden, 
maar een van grote omvang en groot succes. 
De vrijdagmiddag werd afgetrapt door TOF 
met Hippe Gasten. De avond was voor het 
Groot Orkest samen met o.a. Nikki, Peter van 
de Greef, Ruud Overdijk en als grote afsluiter 
Van Velzen.
Ondanks de regen op de zaterdagavond stond 
de Noordkade vol enthousiast publiek. De 
avond werd geopend door het Opstaporkest 
die o.a. Nathalie van Gent begeleidde. Daarna 
was het de beurt aan de rapper Yes-R die 
supertevreden was over het Opstaporkest. 
Ook Frisbeat speelde met een nummer mee.
Vervolgens traden op Amigos Hanos, VIB en 
BBF. Frans Bauer verzorgde de slotact. Begeleid 
door de BBF gingen de 6000 toeschouwers 
helemaal uit hun dak. De organisatie kan 
terugkijken op een zeer geslaagde Veghel 
Nightlive 2013

EigenWijs
Concert en barbecue zijn voor iedereen 
wel duidelijk. Maar wat heeft Eigenwijs te 
betekenen? Tijdens het laatste concert van 
ons Seniorenorkest is de nieuwe naam bekend 
gemaakt. Na een oproep via de media om een 
naam te kiezen voor het orkest, is uiteindelijk 
de keuze gevallen op de naam “EIGENWIJS”. 
Alle muzikanten zijn tevreden met deze naam. 
Marjan Jamry maakte een flitsend logo erbij 
en Colette Danse en haar team bevestigden, 
in kleur, het logo van Eigenwijs op de giletjes! 
Dit moest gevierd worden en dus ging onze 
evenementencommissie aan de slag om na 
dit concert een barbecue te organiseren. Het 
concert annex onthulling en barbecue vinden 
plaats in de riante en ruime tuin van Huub en 
Bets van den Berg. Door de gastvrijheid en de 
geweldige ijver van de feestcommissie is dit 
een zeer gezellige afsluiting van ons muzikaal 
jaar geworden. Het concert, waarbij ook 
familie, buren en kennissen, waren uitgenodigd 
was ook zeer succesvol. Het repertoire werd 
zeer vlot gebracht en er was een variëteit aan 
muziek.

Laatste repetitie
Het strandbezoek en de afsluitende 
avondactiviteit van vorig jaar hebben een nieuw 
traditie gevormd voor de laatste repetitiedag. 
Dit jaar werd het seizoen afgesloten met een reis 
naar Scheveningen voor de strandliefhebbers. 
Met dertig muzikanten vertrok een busje naar  
de zee, waar flink werd gesport op het strand. 

In de avond was er een barbecue voor alle 
leden van Frisselstein. Ruim 80 man genoot 
van het lekkere eten bij het Galeriecafe aan de 
Noordkade. Kortom: een goede manier om het 
jaar gezamenlijk af te sluiten!

Postbus
Correspondentieadres
Postbus 495  
5460 AL Veghel 
www.frisselstein.nl 
bankreknr 16.33.75.968

Contact
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met 
Rozemarijn Vossen via 
harmonieus@frisselstein.nl 
of 06-14549231

Redactie
Bart Rauh
Femke van Dijk
Judith de Ruijter
Rozemarijn Vossen


