
 December 2012

Hallo allemaal,

Allereerst wenst de redactie 
u een gelukkig en muzikaal 
2013 toe! Het nieuwe jaar is al 
aangebroken, maar in december 
hebben we zeker niet stil gezeten 
als vereniging. Daarom staat 
er dan ook ‘December 2012’. 
Voorzitter Hans heeft met een 
aantal leden een bezoek gebracht 
aan de nieuwe repetitieruimte 
aan de Noordkade, de 
slagwerkers hebben enkele 
schoolconcerten verzorgd en u 
leest nog over veel meer.

Heeft u zelf nog tips, berichten 
of opmerkingen voor de 
Harmonieus? Laat het ons weten 
via harmonieus@frisselstein.nl

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

                      Redactie//
Muziekvereniging Harmonie Frisselstein 
wenst u een muzikaal 2013! Traditiegetrouw 
hebben we alle Veghelaren al onze 
muzikale wensen overgebracht tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Veghel op 1 januari in de Blauwe Kei. Met 
een gevarieerd programma hebben we de 
toegestroomde mensen getrakteerd op een 
terugblik op ons muzikale jaar en meteen ook 
een vooruitblik gegeven op wat we dit jaar 
gaan doen. 2013 Zal Frisselstein weer veel 
muzikale uitdagingen brengen en we willen 
deze graag samen met u beleven. Dus houdt 
deze site goed in de gaten en zorg dat u dit 
jaar niets van ons hoeft te missen.

Het jaarlijkse Jubilarissenconcert vond 
zondag, 16 dec weer plaats in het Fioretti 
College in Veghel. Rond 13.00 uur stroomde 
de school langzaam vol met jubilarissen, 
waar ze warm werden ontvangen door Friss 
Kids Brass en het Seniorenorkest. 
De Friss-Beatles opende het concert met 
flink wat ritme en lieten her en der wat 
voeten op de vloer tappen. TOF volgde de 
slagwerkgroep op met swingende nummers, 
en om de kerstsfeer op te roepen speelden de 
jonge muzikanten nog een kerstmedley. Na 
een korte pauze was het de beurt opnieuw 
aan Friss Kids Brass. Het Groot orkest sloot 
het concert af met vier nummers. Traditioneel 
werden de jubilarissen van Frisselstein 
gehuldigd. Vier maar liefst dit jaar: Lidou van 
Beurden (25 jaar), Paul Rombout (25 jaar), 
Ursula van Eijk (25 jaar) en Jan Lubberts (60 
jaar). Na een korte toespraak van Bernard 
Sloots kreeg elke jubilaris een ingelijste 
oorkonde en een speldje. Voor Jan was er 
nog een extra verrassing als dank voor zijn 
jarenlange inzet voor de vereniging: een 
speldje van een bariton.

 Gelukkig Nieuwjaar!//

 Jubilarissenconcert//
We hebben u geïnformeerd over de 
mogelijkheid om op het CHV terrein een 
rondleiding te krijgen. Slechts 15 personen 
waren aanwezig. Jammer want het was niet 
alleen zeer interessant maar ook konden 
we onze wensen met betrekking tot de 
repetitieruimte kenbaar maken. Dank aan 
degene die wel geweest zijn en het ook 
ervaren hebben als zeer positief.
Onder het genot van een kop koffie en een 
lekkere koek werd ons aan de hand van 
tekeningen uitgelegd hoe de indelingen 
van de vele ruimtes  gaan worden. De 
slagwerkbunker komt in de kelder en deze 
is bedoeld om samen met MIK nog dit jaar 
gebruik van te maken.
Op de eerste verdieping zijn diverse zalen 
die nog dit jaar in gebruik worden genomen. 
We hebben samen met Dhr. Sijbers de 
mogelijkheden bekeken en na enige discussie 
gekozen voor de zaal die uitkijkt op de 
haven. Een zaal waarin al onze orkesten 
kunnen repeteren. Naast deze zaal  komt een 
opslagruimte voor onze instrumenten en 
kleding evenals een ruimte waar de stoelen 
kunnen worden opgeslagen. De gehele 
repetitieruimte wordt geluidsdicht gemaakt 
en ook zal er op professionele wijze naar de 
akoestiek worden gekeken.

Hans Raaijmakers

        Van de voorzitter//

mailto:harmonieus@hotmail.com


Maandag 17 December jongstleden 
verzorgden de drummers van Frissbeatles 
een schoolconcert voor alle kinderen van 
de St.Nicolaasschool in Boerdonk. Alle 120 
kinderen genoten van de frisse klanken van de 
Frissbeatles en ze mochten bij ieder nummer 
iets mee doen. Ze maakten indianengeluiden 
tijdens de indianendans, ze klapten reaggea-
ritmes en samba-ritmes mee. En het hoogtepunt 
was ieder concert “boeruhh” van Band Zonder 
Banaan. Dat werd luidkeels meegezongen en 
meegeklapt.
Voor de Frissbeatles was het best een zware 
opgave, vier keer het programma doorspelen. 
Gelukkig was er tussendoor een pauze voor 
Bend, Youp, Rik, Max, Thom en Bjorn waar ze 
genoten van de ranja en de door de directrice 
zelf gebakken cake!
Aan het einde van dit schooljaar gaan de 
Frissbeatles nog een schoolconcert verzorgen 
op een van de basisscholen van Veghel.

Harmonie Frisselstein wil een zo 
breed mogelijke bezetting hebben van 
blaasinstrumenten. Daarom beschikt de 
vereniging over eigen instrumenten, die aan 
leden worden verhuurd. Nou gebeurt dit al 
jaren, en zijn een aantal instrumenten in een 
dermate technische staat dat ze niet meer 
gebruikt kunnen worden. Vooral de klarinetten 
lagen stof te vangen op zolder. Monique van 
de Ven heeft hier wat op gevonden: ze heeft 
de klarinetten te koop gezet op Marktplaats. 
En met succes! Ondertussen heeft ze al 11 
klarinetten verkocht, wat maarliefst €1.175 
op heeft gebracht voor de vereniging. Dit geld 
wordt toegevoegd aan het instrumentenfonds 
en hiervoor worden weer nieuwe instrumenten 
gekocht.

           Slagwerknieuws//
8 jan. Nieuwjaarsreceptie 
 St. Birgittagilde
 Blauwe Kei
    Seniorenorkest
jan. ‘13 Bonte avonden
              D’n Brak Mariaheide
 Friss-Beat 2 Beat
20 jan. Koffieconcert 
 11.00 uur 
 Joachim&Anna
 Opstap          

Januari
Gijs van der Heijden        
Stijn Kerstens   
Lies van de Heijden
Jaco Gerardts
Stan Baijens   
Mariska van Lieshout
Jan van Bennekom     
Judith Vaes
Rens van den Elzen         
Robbert Wellen                    
Luc Vermeulen       
Nienke Buikstra         
Annelies van Rooij        
Harrie Constant               
Rogier de Boer     
Imke van den Eertwegh                  
Marjolein Rombout
                   

Redactie
Bart Rauh
Femke van Dijk 
Rozemarijn Vossen 

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

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

Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

                 Activiteiten//

            Wie is er jarig?//
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Het Seniorenorkest (binnenkort een andere naam) 
was uitgenodigd door het K.B.O. Veghel. Zij hadden 
15 oktober hun jaarvergadering bij “Ambiance”. Na 
afloop daarvan nam ons orkest plaats op het grote 
podium. 
We begonnen met Good Friends, een leuke mars 
die meteen stemming brengt. Daarna nam dirigent 
Wilhelmien van Bennekom de microfoon en 
kondigde zij elk te spelen nummer aan. Meteen 
introduceerde zij ons orkest en konden we 
beginnen met ons concert.
Ons gevarieerde repertoire viel zeer in de smaak 
bij het talrijke publiek. Bij de nogal swingende 
stukken nodigde Wilhelmien de aanwezigen uit 
om een dansje te maken, maar dat was net iets 
te veel gevraagd! Zij zaten liever op hun stoel 
om  toch wat te bewegen of te klappen. Titels als 
Ramona, Russisch Tagebuch en de Kleine Clown 
hadden zeer veel succes. Vooral het laatste lied 
dat puur Hollands is en dus bij vele aanwezigen 
bekend. Velen zongen dit lied mee en dan is Oud 
voor Oud puur goud en een groot succes!
Na afloop was er een gift voor de kas en enkele 
drankjes. Het was ouderwets gezellig.
Voor 2013 zijn we alweer gevraagd door het 
Damesgilde en door de Parochie van Mariaheide. 
U ziet, het gaat goed met ons orkest. Nu de nieuwe 
naam nog!

Harry Donjacour

Het Seniorenorkest heeft al heel wat potentiele 
nieuwe namen binnen gekregen, maar inzenden 
kan nog steeds! Enthousiast zijn er al een aantal 
reacties binnengekomen, maar de vraag loopt 
nog. De naam moet uitstralen dat het orkest voor 
iedereen is, niet alleen voor 50+. 
Namen kunnen gestuurd worden naar de redactie 
of naar jlubberts@kpnmail.nl

    Razende Reporter//

      Instrumentverkoop//
                      Colofon//

            Seniorenorkest//
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