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juli 2020

Nieuwsbrief
Normaliter zijn we ook gewend medio juli een Klankbord uit te 
brengen.  De redactie heeft het bestuur gevraagd om geen Klankbord 
uit te hoeven brengen, omdat er simpelweg geen activiteiten 
hebben plaatsgevonden en er dus weinig kopij is. Het bestuur heeft 
daarop besloten om in de vorm van een Nieuwsbrief toch iedereen 
te informeren over de opstart van het nieuwe seizoen en de laatste 
actualiteiten. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief ook het aangepaste 
jaarprogramma, de muzikanten van het jaar 2019 en als bijlage de 
notulen van de algemene ledenvergadering op 2 juli.

Door de coronatijd hebben veel activiteiten helaas niet kunnen 
plaatsvinden. Door de inventiviteit van muziekleraren, onze dirigenten 
en instructeurs is er digitaal het een en ander georganiseerd en is 
niet alles verloren gegaan. Toch gaat er niets boven onze wekelijkse 
repetities en werd hartgrondig uitgekeken naar weer de eerste 
repetities na 1 juni. Ook de derde helft op maandag werd zowel door 
Franc en Yvonne als door ons zelf gemist. De sociale talk met de zin- 
en onzinverhalen blijven belangrijk na het harde werken tijdens de 
repetities. Tijdens de ledenvergadering werd dan ook gezegd hoe blij 
we zijn om voorzichtig in opbouwende lijn elkaar te kunnen ontmoeten. 
Maar ook heeft het bestuur aangegeven blij en trots te zijn op al onze 
leden, die zich zonder gemor hebben aangepast aan alle maatregelen. 
De financiële effecten kunnen pas einde van dit jaar worden opgemaakt. 
Hetgeen waarop een vereniging kan bouwen om verder te kunnen is 
trouw van alle leden en vrienden en daarover hebben wij gelukkig geen 
klagen.

Voor iedereen een fijne zomertijd gewenst en laten we hopen met 
een frisse en gezonde start het nieuwe seizoen in te gaan met om te 
beginnen onze jaarlijkse barbecue op vrijdag 4 september.

Alda Gloudemans
Jullie Voorzitter
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In de ledenvergadering is afscheid genomen van Anne-Marie van Dinter, 
Björn van der Heijden en Martijn van Stiphout.  

Anne-Marie heeft afscheid genomen na 25 jaar bestuurslid te zijn 
geweest. Een gedreven en betrokken bestuurslid waarop je volledig kon 
vertrouwen, niets was haar te veel. Door haar grote verantwoordelijkheid 
met een fantastische creativiteit is Anne-Marie als mens enorm geliefd. 
Zij was vele jaren instructrice van maar liefst 3 majorettegroepen (totaal 
65 leden ). Met de wetenschap dat we haar knowhow zullen missen 
begrijpt iedereen dat zij een stapje terug wil doen en gelukkig neemt 
ze de taken van Marjan van Asseldonk-v.d. Burgt over als coördinator 
van de majoretten en de redactietaken voor het Klankbord. Met een 
prachtig bronzen beeld als mooie herinnering is afscheid genomen. 
Hartelijk dank Anne-Marie voor je inzet!
Marjan van Asseldonk-v.d. Burgt neemt de bestuurstaken over van 
Anne-Marie en werd met algemene stemmen gekozen tijdens de 
ledenvergadering. Succes Marjan!

Björn neemt na 18 jaar als bestuurslid afscheid.   Als leider en dirigent 
van blaaskapel “ De Boemelaars” vertegenwoordigde  Björn hun zaken 
in het bestuur. Met verve en grote inzet zorgde Björn dat de blaaskapel 
niet vergeten kon worden en ook terecht.  De blaaskapel is een 
goede inkomstenbron voor onze vereniging. Met hun goede muzikale 
kwaliteiten en leuk repertoire worden ze vaak gevraagd in binnen- en 
buitenland.
Gelukkig blijft Björn gewoon muzikant van onze vereniging en uiteraard 
ook lid en dirigent van de Boemelaars. Als vaste spreekstalmeester en 
veilingmeester mogen we een beroep blijven doen op zijn inzet en daar 
zijn we blij mee. Als cadeau kreeg Björn een cadeaubon om zelf naar 
wens in te vullen. Hartelijk dank Björn voor je inzet.
De taken worden overgenomen door Rob Schepers die met algemene 
stemmen werd gekozen tijdens de ledenvergadering. Succes Rob!

Martijn neemt afscheid na drie jaar besturen als secretaris. In deze 
drie jaren heeft Martijn al veel betekend voor de vereniging. Zijn 
technische kennis was heel welkom bij het verfrissen van de website. 
Hij heeft ook veel betekend in het uitwerken van officiële formaliteiten 
die aan de orde waren bij onze naamsverandering van Fanfare naar 
Muziekvereniging, en vervolgens bij het opstellen van een gedegen 
beleid rond de privacywet, die aan een vereniging hoge eisen stelt. De 
kwaliteiten van Martijn zijn goed van pas gekomen en hij zat voor ons 
op het juiste moment in het bestuur. Martijn heeft helaas besloten dat 
de prioriteiten nu heel anders zijn geworden door zijn baan en als vader. 
Martijn blijft onze trouwe baritonsax-blazer en van zijn technische kennis 

NIEUWTJES
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mogen we nog steeds gebruik maken waar dat nodig is. Als dank kreeg 
Martijn een diner bon aangeboden. Hartelijk dank Martijn voor je inzet!
De taken als secretaris worden overgenomen door Sanne van 
Nunen, die ook met algemene stemmen werd aangenomen in de 
ledenvergadering. 

Naast het vertrek van deze drie leden, is Albert van Grootel in de 
ledenvergadering na stemming toegetreden tot het bestuur. Albert is 
algemeen bestuurslid.
Naast de veranderingen in het bestuur zijn er ook een aantal andere 
taken/verantwoordelijkheden gewijzigd.
•  Lieke van Nunen gaat met ingang van 1 september de taken als 

Coördinator muziekschool overnemen van Marjan van Asseldonk. 
•  Nico Kielstra neemt zitting in de werkgroep Sounds of Cecilia.
•  Anne-Marie van Dinter neemt de taak over in het Klankbordcommissie 

van Marjan van Asseldonk-v.d. Burgt.

Openstaande vacatures
In de algemene ledenvergadering is het ook al benadrukt, maar we 
vinden het erg belangrijk dit nogmaals te doen. Op verschillende 
plaatsen hebben we mensen nodig die mee willen denken, zaken voor 
te bereiden en de handen uit de mouwen willen steken in het belang 
van onze vereniging. Een overzicht van plaatsen waar we vacatures 
hebben:

-  Bestuursvertegenwoordiger jeugdopleidingen; op dit moment is er een 
commissie jeugdopleidingen opgezet om activiteiten van de jeugd te 
coördineren. We streven er als bestuur nog steeds naar om weer een 
bestuur vertegenwoordiger te hebben op dit gebied.

-  Organisatie muziekweekend: twee organisatoren van het 
muziekweekend hebben plaatsgenomen in het bestuur. We zijn daarom 
op zoek naar mensen die de organisatie van het muziekweekend op 
zich te nemen. We hebben het dan over de algemene voorbereiding 
en inkopen, maar ook over de coördinatie van de invulling van het 
programma.

 
-  Klankbordcommissie: verschillende personen uit deze commissie 

hebben na jarenlange inzet aangegeven te willen stoppen als redactie 
van ons Klankbord. We zijn ook hier op zoek naar nieuwe mensen 
die willen helpen de input voor het nieuwsblad van de vereniging te 
helpen verzamelen. Het Klankbord komt normaliter drie keer per jaar 
uit waarbij de commissie dan ook 3x per jaar voor bij elkaar komt. 
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-  Digitalisering bladmuziek: Martijn van Oort heeft in de jaarvergadering 
terecht aangegeven graag een tweede persoon (in eerste instantie 
back-up) te willen hebben die weet hoe het digitaliseren van 
bladmuziek in elkaar steekt en Martijn kan helpen en vervangen waar 
nodig.

Muzikant van het jaar 2019 bij het 
Opleidingsorkest:
Daphne van Dis
Twee jaar geleden kwam Daphne samen 
met haar zus Pascal het opleidingsorkest 
versterken vanuit Sint Oedenrode. Ze 
speelde op een cornet, maar ook een 
trompet speelt ze met gemak. Daphne 
speelt steeds meer de eerste partij en laat 
iedere week horen steeds beter te worden! 
Ook hoort Daphne het als er iets fout 
gespeeld wordt, bij haarzelf en bij anderen. 
Daphne is er altijd, het is gezellig met haar 
en ze is ook altijd bereid om ons te helpen als er iets klaargezet moet 
worden. Ook dat vinden we fijn en daarin ben je een voorbeeld voor 
anderen. 
We hopen dat je nog lang naar Zijtaart komt om met veel plezier lid van 
onze vereniging te zijn en wat ons betreft heb je het bokaaltje verdiend. 
Gefeliciteerd Daphne!!

Slagwerker van het jaar 2019:
Meike Adriaans
Dit jaar is Meike Adriaans slagwerker van 
het jaar geworden. De 1ste vrouwelijke 
slagwerker van de vereniging die deze prijs 
mag ontvangen, want de voorgaande jaren 
waren het allemaal heren. 
Meike staat haar mannetje wel tussen alle 
slagwerkheren. Ze is een van de weinige 
stille slagwerkers. Het moeilijkste aan 
drummen is niet drummen (rusten en 
tellen) als het stil moet zijn, maar daar 
heeft deze dame weinig last van. Ze is een 
voorbeeld voor anderen en gaat tijdens haar 
drumlessen goed vooruit. Ze heeft een fijne techniek en vooral haar 
roffels zijn al op een hoog niveau. 
Aangezien ze al in bezit is van haar A-examen en nu op weg is om haar 
B-examen voor te bereiden, mag ze al meespelen bij de slagwerkgroep. 

MUZIKANTEN VAN HET JAAR:  
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Maar Meike danst ook heel graag bij de zwarte dansmariekes, dus is dit 
voor nu helaas nog niet mogelijk, maar ze blijft graag meespelen bij de 
jeugdslagwerkgroep. Daar speelt ze haar melodische partijen op de vele 
verschillende percussie- en malletinstrumenten die het slagwerk rijk is. 
Verder is ze ook zeer actief als het gaat om loten verkopen tijdens 
de Grote Clubactie. Hier neemt ze het voortouw in. Zo’n muzikale 
en vooruitstrevende meid is een waardevolle slagwerker voor onze 
vereniging en verdient het om slagwerker van het jaar te worden. 
Gefeliciteerd Meike!!

Majorette van het jaar 2019:
Maud van Asseldonk
Maud mag zich met recht Majorette van 
het jaar noemen. Ze heeft altijd een lach op 
haar gezicht tijdens de trainingen en ze is er 
dan ook erg goed in om voor een gezellige 
sfeer te zorgen met alle meiden samen. Er 
wordt heel wat gelachen, maar ook serieus 
gewerkt tijdens de trainingen. 
Maud is ook goed in het bedenken van 
eigen bedachte twirl technieken. Wanneer 
ze een nieuwe twirl aan het leren zijn en 
het niet meteen lukt, maakt ze er spontaan 
een andere twirl van. Eigenlijk is ze dan gewoon aan het smokkelen, 
zoals we dat noemen bij de majoretten, maar dat laat gelijk zien hoe 
creatief Maud is. Toch wil ze de twirl natuurlijk ook op de goede manier 
leren en geeft dan ook niet op. Daarnaast is Maud ook nog eens 
heel behulpzaam. Kortom een heel enthousiaste, gemotiveerde en 
leergierige majorette die we hopelijk nog heel lang bij de majoretten 
zien. Ook voor haar een mooi bokaaltje. Gefeliciteerd Maud!!

Gelukkig kunnen we met ingang van het nieuwe seizoen starten met 
flink wat nieuwe aankomende muzikanten. Door het stoppen van enkele 
andere leden is er veel niveauverschil tussen nieuwe en gevorderde 
muzikanten. Met Remco Spierings, dirigent van het opleidingsorkest, zijn 
de volgende repetitieafspraken gemaakt.

18.15 uur tot 18.45 uur   Repetitie met de beginnende muzikantjes (in 
totaal 9)

18.45 uur tot 19.15 uur   Repetitie met alle muzikanten van het 
opleidingsorkest.

19.15uur tot 19.45 uur   Repetitie met de gevorderde muzikanten.
In december is er een evaluatie gepland om te beoordelen of deze 
aanpak werkt en om te bepalen hoe we verder gaan.

NIEUWE LIJN OPLEIDINGSORKEST
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Fanfareorkest Maandag 17 augustus   
  20.00-22.00 uur bij Kleijngeld
Return Woensdag 19 augustus   
  19.45-21.00 uur bij Milou v Asseldonk
Blaaskapel 1ste repetitie 23 augustus, 
 daarna va dinsdag 8 september in het Dorpshuis
Opleidingsorkest  Maandag 24 augustus   
  18.15-19.15 uur beginnende muzikanten 
 Bij Kleijngeld   
  18.45-19.45 uur gevorderde muzikanten
Slagwerkgroep: Dinsdag 25 augustus      
  19.30-21.00 uur in het Dorpshuis
Jeugdslagwerkgroep Dinsdag 25 augustus      
  16.15-16.55 uur in het Dorpshuis
Majoretten Donderdag 27 augustus   
  18.00-19.00uur majoretten C Dorpshuis
  18.30-19.30uur majoretten B Dorpshuis
  19.30-20.30uur majoretten A Dorpshuis

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN

Vrijdag 4 september Barbecue bij Joke en Cor van Zutphen
Zondag 20 september  Jeugd Muziekfestival voor Majoretten in het 

Dorpshuis
Zondag 4 oktober Popcorn concert (locatie volgt)
Week van 5 oktober Grote Clubactie
Zaterdag 24 oktober Uitwisseling fanfareorkest in Kapelle
Zaterdag 7 november Jumbo Muziekfestival slagwerkgroep in Erp
Zondag 8 november Jumbo Muziekfestival fanfareorkest in Erp
Zondag 13 december Sounds of Cecilia in het Dorpshuis
Zondag 27 december Oudjaarsconcert in de Lambertuskerk te Zijtaart

PROGRAMMA VOOR DIT JAAR

Geniet van jullie vakantieperiode en maak er iets moois van.

Ps. Mocht je nog een leuke vakantie boeken of mooie aankopen doen, 
denk dan aan Sponsorkliks!

TOT SLOT


