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Hallo allemaal,

Hier is -ie dan, de allereerste 
digitale Harmonieus! Vanaf nu 
ontvangt u de Harmonieus elke 
maand als nieuwsbrief in uw 
inbox. Natuurlijk met de vaste 
rubrieken van de voorzitter, slag-
werknieuws, activiteitenkalen-
der, verjaardagen en ga zo maar 
door. Maar ook de ensembles 
zullen hier hun verhalen vertel-
len over optredens bij feestjes, 
bedrijven, etc. Kortom: genoeg 
om te lezen weer. 
Het muzikale seizoen is net een 
maand bezig. We zijn allemaal 
weer bijgekomen van het Slok-
darmfestival en klaar voor de 
volgende uitdagingen. Wat is 
er nieuw, en wat staat ons te 
wachten? Lees het in de Harmo-
nieus!

Heeft u zelf iets wat u graag terug 
ziet in de Harmonieus? Laat het 
ons weten via 
harmonieus@hotmail.com

Groetjes,
De redactie

 
Beste muziekvrienden,
 
Sommige mensen hebben  hun vakantie al 
weer achter zich. Ik zit nu in de zon onder 
een parasol mijn stukje voor Harmonies te 
schrijven. Als de deadline is verstreken en 
ik een laatste kans van de redactie krijg om 
mijn stukje in te leveren dan maar snel actie. 
Ik hoop dat iedereen  een erg fijne vakantie 
heeft gehad en genoten heeft. De eerste 
repetities zijn ook alweer geweest. De eerste 
repetitie van Opstap en Groot orkest was 
Michiel nog met vakantie dus hebben we die 
anders ingevuld. De reden hiervan was dat 
we in juli en augustus als bestuur veel tijd 
hebben besteed om na te denken hoe verder 
met onze muziekvereniging. We hebben een 
beleidsplan 2012 – 2015 gemaakt. In onze 
jaarvergadering van woensdag 26 september 
hebben wij dit aan jullie gepresenteerd. 
De eerste stap die genomen moest worden 
was dat meer leden in de orkestcommissie 
plaats moesten nemen. Dit hebben we de 
eerste repetitieavond aan U uitgelegd en 
per sectie een persoon gevraagd voor in 
de  orkestcommissie.  In zeer korte tijd was 
dit ingevuld met dank aan alle leden die 
dat dit  jaar op zich willen nemen. Ook het 
bestuur is niet compleet en uitbreiding is 
echt noodzakelijk. Verder hadden we nog 
nieuws  over, wat, wanneer, en waar onze 
eventuele nieuwe repetitie locatie plaats gaat 
vinden en de mogelijkheden die dit biedt. 
Alle besproken dingen van de ALV zijn terug 
te vinden in het verslag op de website.

Groeten,
Voorzitter harmonie Frisselstein.  

Zaterdag 29 september is Marjolein 
Rombout bevallen van een kerngezonde 
dochter! Ruim 8,5 pond, 52 cm en haar 
naam is Jasmijn. Gefeliciteerd Marjolein 
en Jan! We wensen jullie alle geluk toe.

Jongens en meisjes!
Het is bijna zover! De kampcommissie is flink 
aan de slag geweest om er weer een super 
gaaf kamp van te maken. Dit jaar op een 
nieuwe locatie! (Kampeerboerderij Ons Thuis 
Oostappensedijk 32 5724 PM OMMEL)  De 
laatste voorbereidingen zijn getroffen en het 
feest kan beginnen! We gaan er met zijn allen een 
feestje van maken! Zorg ervoor dat je erbij bent, 
in het weekend van 19 – 20 – 21 oktober! Als 
je niet mee kunt of gaat, is het zeker de moeite 
waard om op zondagmiddag een kijkje te komen 
nemen tijdens het eind concert. Helemaal in 
stijl van het thema dit jaar. Vanaf 13:30 bent u 
welkom. Wij zorgen voor een lekker kopje koffie 
met iets lekkers! Wij zien jullie graag op het 
kamp en anders tijdens on concert. Wil je zelf 
mee op kamp? Je kan je nu inschrijven via het 
formulier op de website.

Muzikale groetjes!
De kampcommissie

        Van de Voorzitter//                      Redactie//

           Kampcommissie//



Op 25 september 2012 is overleden

Laura van de Voort
Laura was van 1997 tot 2008 lid van onze 
vereniging en speelde fluit in het Groot 
Orkest.

We wensen haar familie en Frank veel 
sterkte toe

Op 26 sept j.l. in Ambiance was de Algemene 
Ledenvergadering van onze vereniging. Hierbij 
een kort verslag van deze vergadering.
Er waren ongeveer 30 leden aanwezig, evenveel 
als vorig jaar. Hans ging in zijn openingswoord 
in op de belangrijkste zaken van het afgelopen 
jaar en de veranderingen die er de komende 
jaren aan komen. Jan las het jaarverslag voor 
dat een overzicht gaf van de belangrijkste 
gebeurtenissen en activiteiten van het 
afgelopen jaar. De vereniging telt momenteel 
241 leden, maar liefst 25 leden meer dan 
vorig jaar. Daarna was de beurt aan Bernard 
om de toekomstvisie van Frisselstein voor de 
komende jaren te presenteren. Belangrijke 
onderwerpen hierin waren de betrokkenheid 
van de leden, de activiteiten die nodig zijn om 
voldoende financiële middelen te verwerven, 
de PR, de plannen voor huisvesting aan de 
Noordkade, de veranderingen bij de orkesten 
en de doorontwikkeling van de ensembles.
Naar aanleiding van zijn presentaties werden 
door de leden nog enkele vragen gesteld 
die door het bestuur werden beantwoord. 
Nol lichtte daarna het financieel verslag en 
de begroting voor het komend jaar toe en 
Mieke Verhaegh deed verslag namens de 
kascommissie.
Bij het onderdeel bestuursverkiezing werd 
afscheid genomen van Roland Filippini als 
bestuurslid. Hij kreeg uit handen van Hans 
een beeldje en bloemen. Helaas waren er geen 
nieuwe kandidaten aangemeld voor de functie 
van bestuurslid, waarna de vergadering 
akkoord ging met het voorstel dat het bestuur 
voorlopig verder gaat met 4 personen. Monique 
vd Ven gaf wel aan dat ze het bestuur wilde 
helpen en dit aanbod werd graag aangenomen.
Na de rondvraag en de sluiting was er 
gelegenheid nog even na te praten onder genot 
van een drankje.

 

Nog even nagenieten van het 
Slokdarmfestival 2012
Het is nu september. Nog steeds is BBF aan 
het nagenieten van de geweldige vrijdagavond 
van het Slokdarmfestival. Het CHV terrein 
als sfeervolle locatie, de weergoden zeer 
goedgezind,  talenten die ons op het “moment 
suprême” deden verbazen en een energieke 
topper als afsluiter. En dat alles op een podium 
waarvoor gedurende de hele avond ruim 4000 
man publiek stond te genieten van een zeer 
afwisselende programmering.
Het eerste deel van het BBF concert stond 
in het teken van talenten. Tijdens het eerste 
nummer kon u kennis maken met het 
eerste talent. De 18-jarige Veghelse gitarist 
Robin Willems. Een gitaarsolist die net is 
aangenomen op het Tilburgse conservatorium. 
We stonden versteld. Het Heavy Latin Disco 
Groove nummer “Rhythm of the Night” werd 
op een verrassende manier gespeeld met een 
vingervlugge gitaarsolo van Robin Willems. 
Daarna volgden solo’s van saxofonist Paul 
Rombout, trompetist Imke van den Eertwegh, 
saxofonist Timo Jilesen en zangers Robin van 
Roosmalen en Maarten van Vugt.
Na een korte pauze was het “moment” (this is 
the moment) aangebroken om het podium vrij 
te maken voor een hele bekende Amsterdamse 
zanger. Een aantal weken geleden had hij met 
zijn toppers enkele malen het Gelredome 
volgeboekt. René Froger werd soepel begeleid 
door BBF. Bijna een uur lang stond René Froger 
op het Veghelse podium en wist het publiek in 
te pakken. 
BBF is momenteel druk met de voorbereidingen 
van de Veghelse Hofzittingen, en de rest van 
de jaarprogrammering gaat ook weer zeer 
interessant worden. 
Volg ons ook op Facebook!

    BigBand Frisselstein//
3 okt.          Seniorenorkest          
                    10.00 uur Markt 
17 okt.        TOF geen repetitie
                     ivm. herfstvakantie
18 okt.        Slagwerkgroepen
                    geen repetitie
19-21          Muziekkamp
okt. 
21 okt         Seniorenorkest
                    Muziekkamp Ommel
28 okt.       Groot extra repetitie
                    Jumbocup

Oktober
Jip Meessen         
Suzan Wouters        
Marius van Bouwdijk
Bastiaanse         
Walter v d Berkmortel   
Annemijn van Kessel      
Cees Glorius       
Colette Danse       
Willy Verbruggen      
Suze van den Boogaard 
Tjeu van de Heijden           
Noor van Vugt                      
Elke van den Heuvel          
Huub van den Berg            
Inge van der Burgt             
Chantal Bennik                   
Marielle Rooijakkers         
Ursula van Eijk                    
Roel Franssen                      

                 Activiteiten//

            Wie is er jarig?//
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Hallo, wij zijn “the big bandits” een van de 
ensembles die Frisselstein rijk is. We bestaan 
in onze huidige formatie nu 2 jaar en hebben 
al een groots optreden achter de rug op het 
afgelopen slokdarm festival. We zijn ontstaan 
toen onze dirigent Mark van Kessel besloot 
dat één big band niet genoeg was voor Veghel. 
Er werden wat mensen bij elkaar gezocht 
die het leuk vonden om eens op een andere 
manier muziek te maken, en de 35+ bigband 
was een feit. Het begon als een gelegenheids 
orkest maar na 6 repetities en een optreden 
had er nog niemand zin om te stoppen. Aan 
het begin van vorig seizoen zijn we dan ook 
meteen door gegaan als vaste formatie. Er 
werd zelfs een nieuwe naam bedacht. (na veel 
aandringen van de 35- leden) Kortom, wij zijn 
een leuke jonge big band die een leuk stukje 
muziek maken. We zijn echter nog opzoek naar 
een bassist om onze muzikale opwinding nog 
verder te verspreiden. Ben je zo iemand of ken 
je zo iemand of zou je ook mee willen doen 
neem dan contact op met Miriam van Vugt.

Met grote verslagenheid hebben we kennis 
genomen van het overlijden van ons lid

Cor Vissers
Cor speelde ruim 53 jaar bij onze vereniging 
waarvan de laatste jaren op de baryton bij 
het Seniorenorkest. We hebben Cor ervaren 
als een zeer prettige persoonlijkheid die 
altijd aanwezig was tijdens de repetities en 
uitvoeringen.

We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte 
toe

Bestuur en leden
Muziekvereniging Harmonie Frisselstein 
Veghel

Wie bedenkt nieuwe naam voor het 
Seniorenorkest.
 
Na de doorstart van het vernieuwde 
seniorenorkest muziekvereniging Frisselstein 
gaat het orkest op zoek naar een nieuwe naam.
De naam seniorenorkest doet vermoeden 
dat  het orkest alleen openstaat voor 50+ en 
gezapig oud bollige muziek maakt.
Niets is minder waar.
Iedereen die overdag tijd heeft om te repeteren 
en een concertje te geven is van harte welkom.
Wil je dus met veel plezier en in een goede 
sfeer  iets anders dan in een carnavalsbandje 
spelen maar niet in een jeugd, opleidings, of 
groot harmonieorkest spelen, ben je ongeacht 
je leeftijd welkom in ons orkest.
Vandaar, wie helpt ons aan een nieuwe naam, 
een naam die onze ambitie uitstraalt.
Inzendingen insturen naar de redactie en of 
naar jlubberts@kpnmail.nl .

Dit jaar niet op de Markt. Vijf jaren lang 
was er een mooie ruime ambiance op de 
Markt maar de zesde manifestatie verhuist 
naar de Molenstraat. Wel vele horecazaken 
aanwezig maar de allure en potentie van de 
Markt heeft het niet. Het aantal aanwezige 
muziekliefhebbers is niet groot. Gelukkig is het 
weer wel goed en dat is een mooie compensatie. 
De River Aa Big Band opent het festival. 
Daarna komt de Big Band Oss. Het verschil 
met de Veghelse band en de Ossche band is 
nogal groot. De Ossche muzikanten brengen 
moeilijkere arrangementen en spelen die wel 
uitzonderlijk goed. De solisten zijn beter en 
ook de dirigent zorgt voor veel nuanceringen, 
wat uitmunt in een briljant concert.
Het klapstuk is het optreden van Trio Peter 
Beets. Musici op piano, contrabas en drums. 
Formidabel zoals deze top jazzmusici spelen! 
Door talrijke breaks in hun muziek komt ieder 
weer aan zijn trekken door te improviseren 
en dan weer te participeren. Verschillende 
jazzstijlen komen aan bod. Even swingt de 
“Molenstraat”en dat is goed en leuk.
Voordat het jazztrio start voor de toegift 
complimenteert Peter Beets de geluidsman 
voor zijn geleverde kwaliteit. Dat gebeurt 
niet altijd maar dit compliment was op zijn 
plaats. De apotheose was verbluffend en zeer 
professioneel.

Nieuwsbrief Harmonieus
Femke van Dijk 
Rozemarijn Vossen 
Bart Rauh
Emy van Delst

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

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

Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

@frisselstein

Harmonie Frisselstein

youtube.com/frisselstein

                     Colofoon//                   Big Bandits//             Seniorenorkest//

       Razende Reporter//


