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Nieuwsbrief 4 - Mei 2022 
 
Voorwoord van de PR-commissie 

Voor jullie ligt de vierde nieuwsbrief van 2022. Het 
zijn drukke maar vooral mooie tijden voor onze 
vereniging. Ook deze nieuwsbrief bevat weer veel 
informatie over onze mooie vereniging.  

Met muzikale groeten, 

De PR-commissie, Bart Robben en Jeroen Weerts 

 
Woord van de voorzitter, 

Hallo muziekvrienden, 

Wat is het goed om te zien dat iedereen weer druk 
is met van alles en nog wat. De onlangs gehouden 
evenementen waren een groot succes en we zien 
dat iedereen weer met veel enthousiasme bezig is 
met het maken van muziek. Ook andere zaken 
zoals de inzameling van de rommel en de werving 
van nieuwe leden wordt met veel enthousiasme 
opgepakt. Daar lezen jullie in deze nieuwsbrief 
meer over.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds gemeld willen 
we de blokfluitlessen ook onder de vlag van de MV 
op gaan zetten. We zijn hiervoor een commissie 
aan het inrichten en twee leden hebben zich al 
bereid verklaard om  hun schouders onder te willen 
zetten. We willen voor deze commissie graag nog 
twee extra leden werven. Het is niet veel werk en 
het gaat er met name om dat deze commissie 
straks samen met de nieuwe blokfluitdocente 
jaarlijks een paar leuke en kleinschalige optredens 

gaat bedenken en opzetten. Doelstelling hiervan is 
om de kinderen en hun ouders enthousiast te 
maken en te houden met de doelstelling dat ze 
daarna overstappen naar een ander instrument. 
Dus als je denkt: ‘dat is wel iets voor mij’, laat me 
dat dan weten. Ik ben er van overtuigd dat dit heel 

leuk werk is om te doen.  

Door de drukke periode voor de vakantie hebben 
we besloten om de sponsorwerving na de vakantie 
op te gaan pakken. Op de komende ALV zullen we 
hier nog een korte toelichting op geven want in de 
coronatijd zijn er ook weer diverse nieuwe ideeën 
ontstaan.  

Kortom, druk, druk, druk maar wel leuk. Nu alles 
weer mag geeft dat ook zoveel energie dat we er 
weer zin in hebben om van alles wat we 
organiseren er een succes van te maken.  

Met muzikale groeten, mede namens het bestuur.  

Tiny Weemen | Voorzitter 

Nieuws van de bezoekerscommissie, 

We zijn in de afgelopen weken op bezoek geweest 
bij Carla Petersrit en Antoinette Bongers. Beiden 
zijn redelijk goed hersteld van hun longontsteking 
en ze hopen binnenkort weer aan te sluiten bij het 
orkest.  

Verder hebben we een bezoek aan Frans van de 
Camp gebracht. Het gaat goed en de tumor blijft 
weg. Op dit moment heeft hij nog wel chemo 
behandelingen.  

Tot slot is de dwarsfluit sectie onlangs bij hun 
sectiegenoot, Marleen van Hoof, op kraambezoek 
geweest. Uit de verhalen die wij hebben gehoord 
was het een gezellige middag.  
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Vacatures binnen de muziekvereniging, 

Sinds januari heeft het bestuur ervoor gekozen om 
in iedere nieuwsbrief een blok ‘vacatures’ toe te 
voegen. Hierin staan alle commissies die behoefte 
hebben aan nieuwe aanwas. Soms is het ter 
vervanging en soms gaat het om versterking van 
een commissie.  

De commissiestructuur van onze vereniging staat 
goed en in principe doen alle commissies hun 
werk. Toch zien we als bestuur dat sommige 
commissies zoals de jeugd- en sponsoring een 
behoorlijke taakomvang hebben in verhouding tot 
het aantal commissieleden die zitting hebben. 
Versterkingen in deze commissies zorgen voor 
een betere verdeling van de werkzaamheden.  

Vele handen maken licht werk en we doen een 
oproep aan alle leden die bijvoorbeeld nog geen 
commissie bemannen om je op te geven.  

Voel je absoluut nergens toe verplicht, maar onze 
bloeiende vereniging houden we samen in stand 
en daar hebben we alle leden bij nodig.  

 

Rozenbottel nieuws, 

Onze agenda is en blijft goed gevuld, want er staan 
in de maanden mei, juni en juli weer een aantal 
optredens gepland.  

* 19 mei: Besloten optreden in Gassel 
(Woonzorggroep Dagelijks Leven)  
* 2 juni: Optreden in La Salle te Cuijk  
* 9 juni: Optreden Castella Cuijk  
* 19 juli: Zomeravonduitwisseling met de 
Pompzwengels in Geffen  
 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie al 
geattendeerd op de mogelijkheid om onze repetitie 
te bezoeken op donderdagavond. We repeteren 
van 20.00 tot 22.00 uur. Alle leden van onze 
vereniging zijn welkom en natuurlijk mag je 
‘’muzikaal mee proefdraaien’’ Je kunt hiermee op 
een laagdrempelige manier erachter komen of een 
lidmaatschap van onze blaaskapel (wellicht) iets 
voor je kan zijn. Wil je meer info? Neem contact op 
via info@derozenbottels.nl of spreek één van de 
leden aan.  
 
Wellicht hebben jullie genoten van de uitzendingen 
op Omroep Land van Cuijk. Mocht je dit gemist 
hebben of wil je het nog graag terugkijken, check 
dan de onderstaande YouTube link:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ct9LdUFfeXA  

 
Nieuws vanuit de slagwerkgroep, 

Op het Jubilarissenconcert hebben we laten horen 
dat de slagwerkgroep klaar is voor de toekomst. 
Met een fris en energiek repertoire hebben we veel 
complimenten ontvangen. Mede door dit optreden 
mogen we een aantal nieuwe leden welkom heten.  

Zowel Rick Jaspers en Myrthe Hommels (beiden 
actief in het orkest als slagwerker en saxofonist) 
gaan naast het orkest meespelen bij de slagwerk 
groep. Verder heeft ook de kleinzoon van Tiny van 
der Locht, Jiska Sanders, aangegeven dat hij lid 
wil worden van de slagwerkgroep.  

Rick, Myrthe en Jiska, we zijn ontzettend blij dat 
jullie de slagwerkgroep komen versterken en 

wensen jullie heel veel succes 

Vacatures – Muziekvereniging Juliana 
 

▪ Sponsorcommissie  
(Meerdere openstaande posities) 
 

▪ Bezoekerscommissie 
(Meerdere openstaande posities) 
 

▪ Blokfluitcommissie 
(twee openstaande posities) 

 
Heb je interesse? Meld je dan bij één van de 

bestuursleden. 

 

mailto:info@derozenbottels.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Ct9LdUFfeXA
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Let’s Play Music (Kids) 2022 weer van start, 

Na twee lange corona jaren was het op woensdag 
13 april eindelijk zover. De Kick Off van LPM Kids 
2022. In samenwerking met Basisschool ‘De 
Bongerd’ hebben we een bijeenkomst kunnen 
organiseren.  

De leerlingen van groep 4, 5 en 6 reageerden erg 
enthousiast en er hebben zich in totaal maar liefst 
44 enthousiaste kinderen zich aangemeld. In de 
week van 9 mei starten de eerste groepslessen en 
in de week van 20 juni is de generale repetitie.  

Op zondag 26 juni zal de finale van LPM Kids 
plaatsvinden op het altijd druk bezochte Tuinfeest-
concert bij onze vrienden van CV De Zelfkant.  

Alle vrijwilligers die zich (ook) dit jaar inzetten voor 
deze ledenwerving willen we nu al ontzettend 
bedanken voor jullie enthousiasme.  

 

Slagwerkgroep Juliana on tour, 

Op zaterdag 30 april heeft Slagwerkgroep Juliana 
deelgenomen aan een leuk uitwisselingsconcert 
dat door muziekvereniging Concordia uit Schaijk 

was georganiseerd.  

Voor alle leden was dit sinds een langere tijd een 
optreden buiten Haps. We kunnen terug kijken op 
een zeer geslaagd optreden en dit smaakt voor de 

slagwerkers zeker naar meer.  

 

 

De MV Juliana - Rommelmarkt 2022 

De eerste inzamelingsdagen zijn achter de rug en 
de schuur van Jeroen Goossens en Marlou is al 

aardig gevuld met kwalitatieve rommel.  

In de komende weken ontvangen jullie de planning 
en het overzicht van de Rommelmarkt zelf.  

Algemene Ledenvergadering 2022, 

In verband met de drukke agenda van zowel het 
orkest als de slagwerkgroep is de ALV 2022  
verplaatst. De nieuwe datum is maandag 30 mei 
en we starten stipt om 20.00 in clubhuis ‘De 

Posthoorn’ 

Ben je verhinderd, meld je dan af bij Jeroen Weerts 
of via info@mvjuliana.nl  

Het Jubilarissenconcert 2022, 

We kunnen terugkijken op een prachtig concert. In 
een bomvolle Posthoorn werden onze jubilarissen 
gehuldigd door dhr. Jos Verbeeten van de BBM.  

Het LPM 30+ orkest liet de aanwezigen horen hoe 
zij in de afgelopen jaren muzikaal gegroeid zijn. 
Het optreden werd afgesloten met het nummer 
‘Radar Love’ waarbij de kleinzoon van Tiny van der 
Locht de zaal op zijn kop zette vanachter het 

drumstel.  

Daarna was het de beurt aan de Slagwerkgroep 
die met een compleet nieuw repertoire een 
metamorfose hebben doorgemaakt. ‘Wat een 
energie!’ en ‘Je herkent ze niet meer terug’ waren 
veelgehoorde kreten vanuit het publiek.  

Tot slot was het orkest aan de beurt dat liet horen 
hoe o.a. de muzikale klank en het samenspel in de 

afgelopen 2 jaar vooruit is gegaan. 

Al met al kunnen we met trots terugkijken op deze 
avond. MV Juliana is springlevend en dat hebben 
we aan het publiek volop laten horen.  

 
Op de volgende bladzijde vinden jullie nog een 

mooie foto van onze 6e jubilaris, Teun Bongers. 

[artikel 8 sub c] 

mailto:info@mvjuliana.nl
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Dauwtrappen 2022, 

Op zondag 1 mei vond het jaarlijkse Dauwtrappen 
weer plaats. In de vroege uurtjes hebben we Haps 
getrakteerd op mooie muzikale klanken. Tijdens 
de ronde van maar liefst 3,8 kilometer hebben we 
enkele Hapsenaren in het zonnetje gezet.  

Zowel Ben en Marth Kruitbosch als Theo en 
Doortje van de Boom waren onlangs zestig jaar 
getrouwd. Teun Bongers vierde zijn zestig jarig 
jubileum van de vereniging en tot slot heeft Gerrit 
van Duijnhoven, vader van ons orkestlid, Gijs, een 

lintje gekregen op Koningsdag.  

Na deze mooie ronde was het tijd voor een gezellig 
ontbijt en hebben we nog geproost op het jubileum 
van Teun Bongers.  

 

 

Eldorado 2022, 

Met rappe schreden komt Eldorado dichterbij. Op 
de repetitie wordt er hard gewerkt aan de te spelen 
passages. Hieronder vinden jullie meer informatie 
over de tijden die nu bekend zijn.  

Tutti- repetitie – Zondag 22 mei, 

11:00 – 16:00 

Ontvangst muziekverenigingen | Tutti repetitie 
(Muzikale doorloop) | Lunch | Mise en scene | 

Generale repetitie – Woensdag 26 mei,  

19.30 – 22.00 

Generale repetitie met licht | geluid | acteurs.  

Première voorstelling – Vrijdag 27 mei, 

20:30 – 21:45 

Voorstelling  - Zaterdag 28 mei 

20:30 – 21:45 

Voorstelling – Zondag 29 mei 

14:30 – 15:45 

Let op! Op de voorstellingsdagen dient iedereen 

een uur van te voren aanwezig te zijn.  

Tot zover de informatie die we weten. We willen 
voorafgaand aan Eldorado nog een extra kleine 
nieuwsbrief de deur uit doen waarin alle ins en outs 

staan over dit evenement.  
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Agenda – MV Juliana, 

 
Zondag 22 mei: 
Tutti repetitie – Eldorado 
 
Woensdag 25 mei: 
Generale repetitie – Eldorado 
 
Donderdag 26 mei: 
Rommelmarkt 2022 (info volgt).  
 
Weekend Hemelvaart (27/28/29 mei): 
Openluchttheater El Dorado (info volgt) 
 
Maandag 30 mei: 
Algemene Ledenvergadering 2022. Deze start om 
20.00 in ons Clubhuis ‘De Posthoorn’ 
 

Zondag 26 juni  
Tuinfeestconcert bij CV de Zelfkant  
 
Maandag 18 juli: 
Seizoen afsluiting – MV Juliana 
 

Zaterdag 17 september;  
Jaarlijkse Oudijzeraktie: aanvang 09.00 uur  
 
Zaterdag 17 september: 
Feestavond – MV Juliana 
 
Zaterdag 15 oktober: 
Het Jubilarissenconcert 2022.  
 

Zaterdag 22 oktober;  
Blaaskapellenfestival van Blaaskapel De 
Rozenbottels.  
 
Zondag 13 november: 
Intocht Sinterklaas 
 
December 2022: 
Kerstconcert 
 
Tot slot, 

De vierde nieuwsbrief van 2022 met ontzettend 
veel informatie is een feit.  

Mocht je als lid en/of commissie een nieuwtje te 
melden hebben, geef dit dan door aan de pr-

commissie. E-mail: PR@mvjuliana.nl  

Met muzikale groeten, 

Jeroen Weerts en Bart Robben  

 

 

mailto:PR@mvjuliana.nl

