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Sander en Timo nemen zitting in bestuur
Na een jaar te hebben proefgedraaid besloot Sander Meeuwesen
tijdens de algemene ledenvergadering eerder dit jaar de knoop
door te hakken en een vaste plek in het bestuur in te nemen. Hij zal
de voorzittersplek overnemen van Ron Wildschut, die na vele jaren
volle inzet (waarvoor dank!) volgend jaar het stokje zal neerleggen.
En goed voorbeeld doet volgen: ook Timo Beumkes heeft zich
aangemeld als bestuurslid. Hij neemt de plek in van Jürgen Müller,
die het bestuur inmiddels heeft verlaten. We bedanken Jürgen
nogmaals voor alle inzet in de afgelopen jaren en we wensen
Sander en Timo veel succes! Tijdens het voorjaarsconcert kregen
zij de eerste bestuurstaken. Sander verzorgde het welkomst- en
dankwoord voorafgaand en na afloop van het concert en samen
gaven zij op eigen, verfrissende wijze invulling aan de Bingo.

Helma van de Berg is 54 jaar en
getrouwd met Tom. Zij hebben
twee dochters: Lucie (klarinet)
en Nienke, die ook regelmatig
helpt bij de vereniging.
Het is een tijd geleden dat ik
bij de vereniging kwam, ik was
toen 8 jaar. Ik ben opgegroeid
in een muzikaal gezin: mijn
vader, moeder en twee broers
waren ook lid. Ik heb les gehad
van dirigent Van Rossum. We
repeteerden toen nog in de
kleuterschool. Daar zaten we
dan, op de kleine stoeltjes van
de kleuters! Ik heb veel mensen
zien komen en gaan, we zijn op
concours geweest en hebben
vele serenades en concerten
gegeven. Ook de weekendjes
weg met de club waren super,
daar krijg je een hechte band
van. Hoogtepunt was de bouw
van ‘ons’ Muziekgebouw. Iets
om heel trots op te zijn. Ik hoop
dan ook nog vele jaren mee te
kunnen spelen! Ik geef de pen
door aan mijn moeder, Truus
van de Berg.

Slagwerkers spelen mee met harmonieorkest

Het is alweer een tijdje geleden dat het harmonieorkest van
Onderling Genoegen de laatste slagwerker gedag moest zeggen.
Dapper speelden ze door, maar het moet gezegd: het speelt toch
echt lekkerder (en makkelijker!) met een stevige beat eronder.
Iemand die het tempo weet vast te houden en het ritme erin brengt,
een slagwerker dus. Gelukkig is er na lang zoeken een oplossing
gevonden. Aloush en Sigrid van de slagwerkgroep zullen om en
om, eens per twee weken, op de drums gaan meespelen met het
harmonieorkest. Ze studeren beide een aantal nummers in, die
we op het eerstvolgende concert, het pleinconcert op 10 juni, met
elkaar ten gehore zullen brengen. Namens het hele harmonieorkest:
Aloush en Sigrid, welkom op de repetities en dank dat jullie dit Helma’s 1e optreden, de opening
van het Berenhol in 1975.
willen doen!
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Op 29 juni a.s. komen er gasten
op bezoek uit de Lopikse
vriendengemeenten. Om 18.00
uur worden bij het gemeentehuis
in Lopik de vlaggen gehesen
en zullen wij de volksliederen
spelen. Het gaat om het volkslied
van Duitsland (Grebenstein),
Italië (Sarsina) en Frankrijk
(Lezoux) en het Wilhelmus.
Misschien kan niet iedereen
erbij zijn, maar we vertrouwen
erop dat het gaat lukken.

Flashmob op Lopikse markt

Door Hennie Boonacker Donderdag 6 april jl. hebben
we als muziekvereniging mee
gedaan aan de flashmob in
Lopik op het vernieuwde plein.
Om stipt 11.00 uur kwamen
een grote groep kinderen van
de basisscholen en een aantal
muzikanten naar voren om
uit het niets een lied te zingen
en spelen en zo iedereen te
verrassen met zang, dans en
muziek. Heel tof om te zien én
om aan mee te doen!

Klarinetworkshop voor blokfluitleerlingen

Door Carolien Rietveld - Met het doel om leerlingen te werven
is er contact gelegd met blokfluitjuf Annemarie van Dijk. De juf
was enthousiast om een klarinetworkshop te volgen bij Carolien
en Sander en ze is op 31 maart met al haar leerlingen geweest. Dit
waren er 10! De juf deed zelf ook mee. Alle leerlingen hadden een
klarinet van de vereniging tot hun beschikking en hebben die zelf
in elkaar gezet. Hierna werd er geprobeerd om ook daadwerkelijk
op de klarinet te spelen. Bij de meesten lukte dit en we hebben de
eerste regel van het lesboek gezamenlijk gedaan. Aan het einde
wilden de leerlingen nog graag laten horen wat ze op blokfluit
geleerd hadden. En toen was het uur alweer voorbij. Alle kinderen
hebben een flyer meegekregen om 4 gratis proeflessen te komen
volgen. We hopen dat een aantal kinderen zich meldt!

Ledeninformatie

Agenda

Er zijn geen nieuwe leden bij 22 april: Music4Fun workshop
gekomen en geen leden hebben 27 april: Koningsdag
ons verlaten.
4 mei: Dodenherdenking
1 juni: Avondvierdaagse
In reactie op de ledenwerfacties 10 juni: Pleinconcert
hebben wel twee personen zich
29 juni: Welkom Jumelage
aangemeld voor proeflessen.
Inmiddels heeft hun zusje 30 juni: Muziekdemonstratie
(5 jaar oud) een blokfluit en 4/5 juli: Laatste repetitie
blokfluitboek meegenomen om 7 juli: Barbecue
eens te proberen.
We hopen hen binnenkort als lid Iedere 1e zaterdag van de
te mogen verwelkomen!
maand oud papier: geef je op!
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