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Jubileum: Esther van Beek 25 jaar lid!

Tijdens het najaarsconcert kreeg Ron de eer een speldje uit te
rijken aan een zilveren jubilaris. Esther van Beek is maar liefst
vijfentwintig jaar lid! Proficiat aan Esther, en een groot compliment
aan de vereniging. Zo zie je maar weer dat gezamelijk muziek
maken nooit gaat vervelen. Een najaarsconcert met een feestelijk
tintje dus dit jaar. Maar er was vooral ook muziek. Het publiek
genoot van bekende musicalhits (en more): Jesus Christ Superstar,
de Abba-hits uit Mamma Mia!, Soldaat van Oranje en dé uitdaging
van dit jaar, the Phantom of the Opera. Tot aan de generale repetitie
hebben we met elkaar geploeterd om de loopjes en nootjes erin te
krijgen, en het resultaat mocht er zijn. Een spetterend concert en
een propvolle zaal! Complimenten voor de muziekcommissie voor
dit aantrekkelijke, gevarieerde programma.

Ben Beumkes is 55 jaar en
woont in Houten samen met
Silvia. Werkt als buschauffeur
in de regio Utrecht en heeft 3
zonen, waarvan Timo (bugel) de
jongste is.
Mijn vrije tijd besteed ik, naast
trompet spelen, aan motorrijden,
miniatuurauto’s, in- en verkoop
van horloges, wandelen en
fietsen. Op mijn 10e jaar ben
ik begonnen bij de fanfare op
cornet, omdat mijn moeder fan
was. De eerste jaren was Henk
Kok mijn leraar en hij kreeg
grijze haren omdat ik zoveel
moeite had met tellen en maat
houden. Ook dirigent Henk van
Rossum gooide regelmatig zijn
stokje in mijn richting omdat
ik het niet helemaal goed deed.
Dit is gelukkig goed gekomen!
Na omzwervingen via o.a.
een brass band, een big band,
Crescendo in Lopik en meerdere
dweilorkesten ben ik weer terug
op het oude vertrouwde honk. Ik
geef de pen door aan Helma.

Dankwoord van gastmuzikant Erwin Jansen

Erwin Jansen speelt tijdelijk mee met ons orkest. Hij was te zien bij
de Volkskerstzang en zal ook bij het nieuwjaarsconcert meespelen.
Door Erwin Jansen - Leuk dat me gevraagd is te schrijven, ondanks
dat ik vrij kort mee zal doen. Deze jongeman van een jaar of 40 (tot
12 februari 2017) is terug onderweg met een hele mooie Zweedse
zeilboot, Pimpinella (1960). Ergens begin april weggefietst uit
Weert, laatste woonplaats én geboortedorp. De klarinet, dat is
mijn instrument sinds mijn 11e. Ervaring? 24 Jaar ‘vast’ bij St.
Cecilia Maasbracht, St. Joseph Weert-Zuid en ClarinetChoirWeert,
en natuurlijk de Kreato-opleidingsorkesten. Merci voor het warme
welkom! Heerlijk om met jullie te musiceren, en op jullie instrument
verder te leren. Op zijn ‘Limbourgois’: danke, danke, danke!
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NIEUWS voor og-leden
Rabobank Clubkas actie

Vanuit de UW Rabobank
Clubkas
Campagne,
van
Rabobank Utrechtse Waarden,
heeft de vereniging een mooi
bedrag van 615 euro ontvangen.
Dit geld komt goed van pas en zal
worden besteed om een aantal
lampen in het Muziekgebouw te
vervangen. Dank aan iedereen
die op onze vereniging heeft
gestemd. We hopen volgend
jaar weer op uw stem te mogen
rekenen!

Opbrengst Sponsorkliks

In 2016 hebben de leden en
liefhebbers van Onderling
Genoegen naar hartelust online
geshopt. Dit heeft middels
Sponsorkliks een bedrag van
ruim negentig euro opgeleverd.
Ook jij kunt de vereniging op
deze manier helpen. Dit kost je
niets en is echt heel eenvoudig.
Ga naar onze website en klik
op de Sponsorkliks-banner. Het
enige dat je nu nog hoeft te doen
is shoppen!

Music4Fun: muziekplezier voor iedereen

De vereniging is altijd op zoek naar leden. Music4Fun is een
wervingsactie speciaal gericht op kinderen. Op 20 september
hebben we op de Eben Haëzerschool de groepen 1 t/m 6 bezocht
en op de St.Viktorschool en de Samuëlschool de groepen 3 t/m
6. Met voor elke groep een eigen programma, zoals “ta-ti-ti”
en“de notenkraker” lieten enkele leden van de vereniging o.l.v.
Mariëlle wat horen en zien. Alle kinderen werden uitgenodigd
om op zaterdag 1 oktober in het Muziekgebouw een of meerdere
instrumenten uit te proberen. Naast enkele blaas-instrumenten, was
er vooral aandacht voor slagwerk. Hopelijk gaat ons dat nieuwe
leden opleveren. We sluiten dit project af met in maart/april een
workshop muziekinstrumentjes maken. Kijk om je heen en nodig
mensen uit om met ons muziek te maken!

Ledeninformatie

Agenda

Er zijn geen nieuwe leden bij
gekomen en geen leden hebben
ons verlaten. In reactie op de
ledenwerfacties hebben wel
twee personen zich aangemeld
voor proeflessen. We hopen
hen binnenkort als lid te mogen
verwelkomen!

7 jan: Nieuwjaarsconcert
De activiteitenlijst voor 2017
volgt zo spoedig mogelijk.
We hopen u ook in het nieuwe
jaar weer bij onze optredens te
mogen begroeten.

Een aantal bestuursleden legt
binnenkort haar functie neer. Iedere 1e zaterdag van de
Neem jij het stokje over? Meer maand oud papier: geef je op!
informatie bij Ron, Alie of
Dicky.
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