
Nieuws vanuit onze slagwerkgroep

Even voorstellen: Anneke
Hallo allemaal! Mijn naam is 
Anneke van Ravenstein, ik 
ben 67 jaar, getrouwd, heb  3 
kinderen en 4 kleinkinderen. 
Al sinds mijn jeugd staat mijn 
leven in het teken van muziek, 
zang en dans. Daarnaast houd 
ik van  schilderen.  In het 
verleden heb ik gitaarles en 
pianoles gehad en gezongen in 
een Ballroom Dansorkest en in 
de jaren ‘70 voor verschillende 
radio-opnames.

Eenmaal getrouwd bleef ik 
zingen. In de Soundmixshow 
won ik in 1986 en 1987 een 3e 
prijs. Ik zong in de Nieuwstad 
Operette in Nieuwegein, in 
een band en nam jazzballetles, 
djembélessen, accordeonles en 
leerde tapdansen. Uiteindelijk 
kocht ik drie jaar geleden een 
trompet, nam les bij Gijs, haalde 
mijn diploma A en speel nu mee 
in het harmonieorkest. Dit vind 
ik erg leuk om te doen! Ben, ik 
geef de pen door aan jou.

MUZIEKNIEUWS

Laatste (zomer)concert met Jan Greving
Door Jan Greving - Oei, een regenachtige dag. Gelukkig was er 
een plan ‘B’, waarbij er uitgeweken kon worden naar de RK. Kerk. 
Maar om 13:00 uur begon de lucht te klaren, jawel het kwam goed. 
Het werd zelfs zeer warm. De stoelen werden neergezet, een beetje 
naar voren, nee toch naar achteren en zowaar, er kwam publiek! 
Er waren zelfs stoelen te kort, maar er waren genoeg staplaatsen! 
Het geheel klonk erg gezellig. Als laatste stuk werd Our Pleasure 
gespeeld, gecomponeerd door voormalig muziekleraar J.H.van 
Geffen. De voorzitter was tevreden, de dirigenten ook. Al met al 
een goed verlopen zomerconcert. De bloemen zijn gesponsord 
door Bloembinderij de Hooibergh.

----- 
Jan, we danken je voor je jarenlange inzet. We gaan je missen!
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De slagwerkgroep is momenteel 
bezig met een groot opgezet 
plan om leden te werven, welke 
in oktober van start gaat. Nadat 
ook Martijn gestopt is hebben 
we nog 3 slagwerkers over en 
een leerling die zich in deze 
nieuwsbrief aan u voorstelt. 
Ook zijn we bezig met het 
repeteren van nieuwe stukken 
voor het najaarsconcert waar 
wij u weer zullen verrassen met 
leuke nummers. 

Door Roos Bergmans - Ik 
ben Roos en ik zit bij de 
slagwerkgroep. Ik ben 7 jaar. 
Ik heb iedere woensdag les van 
Wim. Ik vind trommelen leuk 
omdat Aloush het ook doet. Dan 
gaan we als ik het goed kan samen 
t rommelen 
en als ik 
groot ben 
ga ik bij het 
orkest. 



SponsorKliks: steun OG door online te shoppen!
Van de penningmeester - Het is nu heel makkelijk om de 
vereniging te sponsoren. Met SponsorKliks gaat een deel van je 
aankoopbedrag naar de clubkas, zonder dat dit jou iets extra’s kost!
Hoe werkt het? Ga naar www.onderling-genoegen.nl en klik op de 
banner aan de rechterkant. Je komt dan op de site van SponsorKliks 
waarop je kunt doorklikken naar de webshop van jouw keuze. Via 
deze weg kun je shoppen bij onder meer Bol.com, Booking.com, 
Wehkamp, Coolblue, Zalando, Thuisbezorgd.nl en nog heel veel 
andere sites. Let op: ga dus eerst naar de site van de vereniging en 
via die weg naar je webshop, achteraf kun je je aankoop niet meer 
voor SponsorKliks aanmelden.Een voorbeeld: Dicky boekte via 
booking.com haar vakantie en ontving zo ruim veertig euro voor 
de vereniging! In 2014 ontvingen we zelfs 124 euro!

Agenda
23/25 aug: 1e repetitie
3 sept:       Jaarmarkt
6/25 okt:   Gezamenlijke rep.
28 okt:      Generale repetitie
29 okt:      Najaarsconcert
19 nov:     Intocht Sinterklaas
21 dec:     Volkskerstzang
7 jan:        Nieuwjaarsconcert

Iedere 1e zaterdag van de 
maand oud papier: geef je op!

NIEUWS voor og-lEdEN

         Muziekverening Onderling-Genoegen               muziekinbenschop@hotmail.com

Wist je dat.....?
- Ben het nieuwe aanspreekpunt  
is voor reparaties aan je 
instrument? Hij neemt het over 
van Jan.
- We dit jaar al 103.250 kilo oud 
papier op hebben gehaald? 
- De leerlingendemonstratie op 
1 juli niet doorgaat? Er wordt 
een nieuwe datum geprikt in 
september.
- We tijdens de jaarmarkt spelen 
op het terras van Dorpshuis 
XXL?

Ledeninformatie
Marius Verheij (trompet) haalde 
zijn muziekdiploma A. Van 
harte gefeliciteerd! 

Roos  Bergmans (slagwerk) is 
gestart als leerling. Welkom!

Jan Greving (trompet) heeft zijn 
lidmaadschap opgezegd.

Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Voor meer informatie 
kun je bij Alie terecht.

Rondgang wederom succes
De rondgangen op 17 en 18 
mei jl. waren wederom een 
groot succes. In de buurt en de  
nieuwbouw, met het nieuwe 
Benschop-Oost erbij, haalden 
we in totaal  1250,92 op. 
Bijzonder dit jaar was een zilveren 
tien-gulden-munt in een van de 
collectebussen. Deze hebben 
we verkocht voor tien euro.

Dank aan alle collectanten en 
muzikanten! 


