
Redactie
Hallo allemaal,

Het jaar is weer bijna voorbij en 
er is weer flink wat gebeurd op 
muzikaal vlak. Zo is het jaarlijkse 
Muziekkamp geweest, waarvan 
een verslag te zien is op de 
website! Ook zijn we erg trots 
op voorzitter Hans die de titel 
Verdienstelijk Veghelaar mocht 
ontvangen dit jaar. Daarnaast 
heeft het bestuur nog een aantal 
belangrijke mededelingen en 
zijn ook de Frisselpieten weer 
gearriveerd in Veghel. 

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

November 2013

Voor de voorzitter
Onze voorzitter Hans Raaijmakers is de 
Verdienstelijk Veghelaar voor het komende 
carnavalsseizoen. Zaterdag 23 november 2013 
is hij tijdens de laatste Hofzittingsavond van CV 
de Kuussegatters in het zonnetje gezet vanwege 
zijn jarenlange inzet voor muzikaal Veghel en 
zijn bijdrage aan de Veghelse gemeenschap op 
verschillende terreinen.

Sinds 2008 is de geboren en getogen Veghelaar 
de voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein. 
Hij is bovendien een van de drijvende krachten 
achter Veghel Nightlive. Ook voor nieuwe 
culturele ontwikkelingen zet Raaijmakers 
zich graag in, bijvoorbeeld als lid van de 
Klankbordgroep herontwikkeling CHV terrein. 

De Verdienstelijk Veghelaar beweegt zich graag 
tussen de mensen en is niet de voorzitter of 
de ondernemer, maar eerder een regisseur die 
goed weet dat je een klus samen moet klaren.

 Uit het bestuur
 
Namens het bestuur doet Cees Glorius graag 
een aantal mededelingen:

- Om te beginnen, werden Mark de Bie en 
Miriam van Vugt hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage aan de organisatie van het afgelopen 
Jumbo muziekfestival. Erg goed gedaan weer.

- Het weekend van 23 en 24 november, was het 
eerste weekend dat de vereniging oliebollen 
mocht bakken en verkopen bij de Intratuin.  Dit 
is erg goed verlopen. Er is in dat ene weekend 
al ruim E500,- opgehaald! Goede zaken voor de 
clubkas dus. 
Er volgen nog diverse dagen waarop we de 
oliebollen zullen verkopen. Vrijwilligers zijn 
nog steeds van harte welkom om zich bij Cees 
aan te melden. 
Diverse ensembles zullen het verkopen 
muzikaal ondersteunen. 

- Tenslottte vertelde Cees nog over de 
acties vanuit het bestuur, om de bezetting 
op verschillende instrumentgroepen uit te 
breiden. 
Diverse ouders van jeugdleden zijn benaderd 
met de vraag of zij niet ook een instrument 
zouden willen leren bespelen. 
Dit heeft al veel effect gehad: er zijn 5 
klarinettisten bezig met het volgen van les, een 
moeder van 2 kinderen die beide trombone 
spelen, heeft aangegeven ook wel trombone te 
willen gaan spelen en 2 trompettisten hebben 
toegezegd dat zij wel over willen stappen naar 
de bariton. 
Daarnaast zullen tijdens het jubileumweekend, 
wat op 5 en 6 april 2014 zal plaatsvinden, 
ook oudleden uitgenodigd worden voor het 
concert wat dan gegeven zal worden. Mogelijk 
dat het bij hen dan weer begint te kriebelen 
en misschien dat ze zelfs bij dat concert al mee 
willen spelen..

Frisselstein



Activiteiten
Elk weekend december 
oliebollenbakken en 
optredens Intratuin
09 dec.    Feest Sligro
   EigenWijs
13 dec.   Pieter Breughel
   Klarinet ensemble
13 dec.   MIKNight
   Slagwerkgroepen
15 dec.   Jubilarissenconcert
   diverse orkesten

Wie is er jarig?
November
Koen van Kessel
Vera Wouters
Hans Raaijmakers
Marjoleine v d Heijden
Rinske van der Werf
Abe van der Werf
Kevin van Lieshout
Piet Naus
Joop Dragt
Megan Steinvoort

December
Marjolein Schellen
Daniel van Rooij
Jolijn van Venrooij
Joris Theiner
Daan Vonk
Nine van Bussel
Niels van de Ven
Perry van Lieshout
Coen van der Wielen
Menno v d Boogaard
Liesbeth Sloots
Nikki Wouters
Jan van der Heijden
Mieke Verhaegh-Hartman
Lynn Sigmans
Demi Segers
Jos de Graaf
Michelle van den Berg
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Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Grote Clubactie
Door vooral de inzet van Femke is de 
verstrekking van de loten voor de Grote 
Clubactie goed verlopen. Van diverse leden heb 
ik begrepen dat de verkoop in de regel goed 
is gelukt. Aan opa’s en oma’s, ooms en tantes, 
maar ook aan de buurtgenoten zijn de loten 
van de hand gegaan. Sommige leden hebben 
zelfs meer loten verkocht dan ze toegewezen 
kregen.  Op één lot (997 349) is zelfs een prijs 
gevallen: vier kaarten voor De Thermen. Voor 
de vereniging is deze actie goed voor een dikke 
2000 euro. Een zeer welkom bedrag om de 
dalende inkomsten van onze vereniging in de 
laatste jaren een stuk te compenseren. Graag 
wil ik iedereen bedanken voor de coöperatieve 
medewerking voor deze actie en uiteraard 
speciaal Femke, die gezorgd heeft voor een 
soepel verloop.

Nol van Laren

Frisselstein Oliebollen
Afgelopen zondag was ons eerste optreden. 
Omstreeks 12:45 uur werden de eerste 
oliebollen verkocht en met succes. Binnen 
no-time konden we het bakken bijna niet 
bijhouden. Moeilijkheid (cq uitdaging) is om op 
het juiste moment het juiste aantal oliebollen 
klaar te hebben. 
Aanstaande zondag gaan we voor ons 2e 
optreden en hopen dan het resultaat van 
afgelopen weekend te overtreffen. Mocht je 
nieuwsgierig zijn geworden, stuur Cees dan een 
berichtje en ervaar het bakken en verkopen 
van de enige echte Frisselstein oliebol!

Slagwerknieuws
Zondag 10 November jongstleden vond 
een zeer bijzonder concert plaats in de 
Lambertuskerk in Veghel.
Gespeeld werd het anderhalf uur durende 
“The Armed Man” van componist Carl Jenkins.
Het is een zeer bijzonder, indrukwekkend 
muziekstuk voor groot koor, sopraan solist, 
imam, strijkers, drie trompetten, organist, fluit 
en vier slagwerkers.
Met veel genoegen sloegen wij onder andere 
op pauken, toms, drumstel, buisklokken, 
snares, barchimes, gong en vibrafoon.
Wij denken dat degene die het niet gezien 
hebben zeker iets gemist hebben.

Peter van Horik

Frisselpieten

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
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