Een goed en muzikaal 2018 toegewenst!

NIEUWSBRIEF
HARMONIE & DRUMBAND ‘DE VRIENDSCHAP’

A-DIPLOMA DEWI ROOIJAKKERS

DE GELAARSDE KAT

MOUNTAINBIKETOCHT

Afgelopen zomer ben ik op examen geweest voor

Op 29 oktober werd in de basisschool te

De Vriendschap wil nogmaals alle deelnemers bedanken voor hun

mijn diploma A op klarinet. Ik heb eerst heel hard

Middelbeers een kinderconcert gehouden. De

aanwezigheid. Diverse mensen hebben richting de organisatie lovende woorden

Begin dit jaar belde Peter van Moorsel mij met de vraag of ik belangstelling had

geoefend en heb allemaal liedjes en ritme

hele aula zat vol met kinderen, hun ouders en

uitgesproken over de tocht, buiten de mooie omgeving was de tocht goed

om voorzitter te worden van de Vriendschap. Een onverwachte vraag. Ik bezocht

oefeningen gedaan. Ik heb zelf een programma

andere luisteraars. Als eerste mocht het
schoolorkest iets spelen. Met leuke liedjes

uitgepijlt en goed verzorgd. En geen ongevallen.

al jaren de concerten en was vriend van de Vriendschap maar veel van de

moeten maken van welke liedjes en stukjes ik zou
doen. Mijn examen heb ik gedaan in een van de

brachten zij iedereen in de stemming. Daarna

Deelnemende aan de tocht kwamen variërend uit omliggende dorpen maar

muzieklokalen van de Elkerlyck in Hilvarenbeek.

werd onder muzikale begeleiding van de

ook van verre en zelfs uit België. TOP! Totaal 513 mensen hebben genoten van

Maarten Jense en John Groeneveld waren de

harmonie het sprookje de gelaarsde kat

deze unieke tocht (van 30 – 40 of 50 km), het was weer een tocht met diverse

examencommissie, samen met mijn eigen klarinet

verteld door de moeder van onze dirigent Rik.

nieuwe stukken erin. Zo proberen we jaarlijks vernieuwend te zijn. Oudste

lerares (Margret Engel). Onder mijn examen

Het sprookje werd ondersteund met plaatjes

hadden ze een formulier waarmee hun mij punten

gemaakt door Joris. Alles was goed geregeld

deelnemer: Dhr. Th. Verhoeven uit Oirschot (73 jaar), Jongste deelnemer: Susanne

konden geven. Mijn gemiddelde punt was een: 8,5.

door de werkgroep en andere

Als je je A examen haalt mag je bij de harmonie. Ik

ondersteunende. De luisteraars vonden het

De toertocht was afwisselend met mooie passages, helaas mochten we niet

Sinds september ben ik “in functie” en ik heb er zeker geen spijt van. Ik begin de

zit nu dus ook bij de harmonie.

een geslaagde ochtend. Na het concert

overal door de aangrenzende bos-natuur-gebieden vandaar dat ook aan het

vereniging, de leden, te leren kennen. Onder de strenge leiding van Anouk heb

werden de 3 winnaars van de kleurwedstrijd

einde van de tocht wel eens een stukje harde weg er tussen zat. Helaas ontkom

ik al aardig leren marcheren. Ik heb een aantal activiteiten meegemaakt en een

genoemd en werd er nog wat gedronken om

je daar niet aan. ±95% onverhard, zeker niet verkeerd.

aantal malen de repetities bezocht. Wat mij naast het plezier om muziek te

de mooie ochtend af te sluiten.

Wilting uit Oostelbeers (13 jaar).

VAN DE VOORZITTER: BESTE LEDEN EN VRIENDEN VAN
DE VRIENDSCHAP

vereniging was mij onbekend en ook kon ik niet goed inschatten wat de taak van
voorzitter van mij zou vragen en of ik daar wel geschikt voor zou zijn.
Nadat ik een aantal bestuursvergaderingen had bijgewoond, besloot ik op het
verzoek van Peter in te gaan met name ook omdat ik merkte dat de
bestuursleden er wel vertrouwen in hadden. En gezien mijn naderende
pensionering had ik er ook wel tijd voor. Op 20 april bleek dat de
ledenvergadering geen bezwaar had tegen mijn komst.

maken is opgevallen, is het enthousiasme van de leden met name ook als vanuit
de Beerse Gemeenschap een beroep op hen wordt gedaan. Ook de activiteiten
op de basisschool ( blaas- en slagwerkklas, schoolorkest) om de leerlingen warm
te maken actief muziek te maken, hebben mij verrast. Het enthousiasme van Ad
Verspaandonk werkt aanstekelijk.
Ik kom dan op de toekomst van onze vereniging. Nieuwe, jonge leden hebben
we hard nodig , om te doen wat we graag willen: Mooie Muziek Maken.
Dan ook niet verkeerd, de weergoden waren ons ook goedgezind, het was een
mooie zonnige dag, fris begonnen maar later met ’t zonnetje werd het een
lekkere najaarsdag. Lekker om met je MTB- of veldfiets te genieten van het mooie
Beerse dorpje en directe omgeving. Ook gezellig samen zijn en na kletsen op
terras hoort erbij.

Tijdens een vergadering van muziekverenigingen van regio de Kempen
kortgeleden, hoorden we dat dit een zorg/ speerpunt is van alle verenigingen.
Misschien is het verstandig in de toekomst spelers van nieuwe/ andere
instrumenten in onze vereniging op te nemen, een ontwikkeling naar een
muziekvereniging. We zullen er in de toekomst over na moeten denken en met
elkaar over moeten praten.
Voor de nabije toekomst is belangrijk dat we een goede dirigent gaan vinden

FIETS-4-DAAGSE

voor het harmonieorkest, nu Rik van Wijgerden heeft aangegeven dat hij in

In 2012 heeft harmonie De Vriendschap de organisatie van de fietsvierdaagse overgenomen van

verband met een carrierswitch gaat stoppen als dirigent. Het orkest maar ook

zangvereniging Viva la Musica. Er is destijds een werkgroep ontstaan bestaande uit een voorzitter, een

het bestuur vinden het heel jammer dat Rik vertrekt.

secretaris, een lid verantwoordelijk voor de PR, vier leden die de routes uitzetten. Bovendien sluit de

Hij zal tijdens het Nieuwjaarsconcert nog dirigeren, maar ik wil hem nu al hartelijk

voorzitter van de vereniging zelf aan. Dit is nu nog altijd dezelfde werkgroep.

bedanken voor zijn enthousiasme en vakmanschap dat hij de afgelopen 5 jaar

De routes van momenteel 40 km en 55 km worden uitgezet binnen een straal van ongeveer 30 km vanuit
Middelbeers binnen het gebied Postel, Haaren, Liempde en Eindhoven. De werkgroep start in december
met vergaderen over de vierdaagse van het jaar daarna. Ze komen ongeveer vijf keer bijeen.
Wat moet er zoals gebeuren? PR en sponsoring, uitzetten van de routes (2 routes per dag, dus 8 routes in
totaal), controleposten regelen, organiseren dat er mensen zijn die de routes alvast een keer fietsen om te
testen of de beschrijvingen kloppen. Op de dagen van de fietsvierdaagse zelf wordt de bewegwijzering
uitgezet en zitten er mensen op de verschillende posten. Helaas kunnen niet alle werkzaamheden door de
leden zelf gedaan worden en moeten we gebruik maken van vrijwillegers van buiten de vereniging.

voor onze vereniging heeft ingezet.
Tot slot willen we ook beheerder van ‘s -Heerenvijvers bedanken voor de

Aan het begin van dit jaar wil ik jullie een goed en muzikaal 2018 toewensen.

gastvrijheid. Zo ook de mensen die belangeloos spullen en diensten te leen

Op naar ons jubileumjaar 2019: 170 jaar De Vriendschap.

hebben aangeboden. Ook dankwoord aan alle vrijwilligers die een bijdrage
hebben geleverd om deze tocht tot stand te brengen.
Tot ziens maar weer……..BEDANKT.
En als er al vrijwilligers zijn die komend jaar mee willen werken met uitzetten van
de tocht van 2018, dus uitpijlen, voorrijden en pijlen ophalen (vrijdag, zaterdag en

In 2017 hadden we in 4 dagen in totaal 671 deelnemers. De herkomst van de deelnemers is divers en komen

zondag of één van deze dagen) die kunnen zich melden bij Jan van Knegsel

behalve uit de Beerzen ook uit België, Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Zuid-Holland en

(j.knegsel@upcmail.nl), coördinator van MTB toertocht de Vriendschap.

diverse plaatsen in Noord-Brabant. We hopen in 2018 minimaal op hetzelfde resultaat en op medewerking
van alle leden.

Frans Ancion.

MTB CO- Harmonie en slagwerkgroep De Vriendschap

GEPLANDE EVENEMENTEN
Wat gaan we de komende tijd doen?
 13 januari – Nieuwjaarsconcert
 23 september - Mountainbiketocht

