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Nieuwsbrief – Januari 2022  
  

Voorwoord van de PR-commissie  

Bij een nieuw jaar horen nieuwe voornemens. 

De PR-commissie wil de nieuwsbrief weer 

nieuw leven in blazen door deze weer 

maandelijks te gaan versturen. Door de huidige 

lockdown is het echter lastig om voldoende 

nieuws te vermelden, daarom roepen wij leden 

en commissies om nieuwtjes, updates etc. bij 

ons te melden zodat we deze op kunnen 

nemen.   

Onze website heeft inmiddels ook een nieuwe 

opfrisser gehad met alvast een aantal nieuwe 

aanvullingen. Ook al het MV Juliana nieuws 

wordt hier gepubliceerd en natuurlijk kun je 

inloggen voor je thuisstudie 😊  

Met muzikale groeten,  

De PR-commissie, Bart Robben en Jeroen 

Weerts  

 
  

Woord van de voorzitter,  

Beste leden van Muziekvereniging Juliana,  

Allereerst wil ik jullie, mede namens het 

bestuur, een mooi, gezond en vooral muzikaal 

leuk 2022 toewensen.   

2021 was een lastig jaar om te besturen. Je 

wilde van alles opzette, maar steeds gooide 

Corona weer roet in de eten, lees muziek. 

Daardoor moest op het laatste moment ook het 

jubilarissenconcert weer afgeblazen worden. 

Iedereen was er klaar voor. Maar van uitstel 

komt geen afstel. Zodra het weer kan en mag, 

zullen we dit concert weer als eerste oppakken. 

Want dat hebben de jubilarissen van de 
afgelopen twee jaar dubbel en dik verdiend.   

Eind vorig jaar werden we verrast dat wij als enige 

land in een complete lockdown moesten en alles lag 

weer stil. Gelukkig voor ons als MV viel de 

kerstperiode hier ook in en kregen we afgelopen 

vrijdag te horen we weer meteen mochten opstarten.   

In de tussentijd hebben we als vereniging niet stil 

gezeten en zijn een aantal 30+ leden geslaagd voor 

hun A-diploma. Proficiat ermee. Daarnaast zijn we als 

bestuur ook wat formele zaken aan het oppakken die 

aandacht behoeven. Denk hierbij aan de wet WBTR 

en we zijn aan het bekijken of we de mail- en 

websiteomgeving kunnen verbeteren. Dit ook ter 

voorbereiding van de komende ALV die we hopelijk in 

maart kunnen houden.   

Met de huidige Omikron-variant is het lastig om 

optredens te plannen. We weten niet wat ons te 

wachten staat en alles wat we willen, moet met 

potlood genoteerd worden omdat het doorgaan 

telkens onzeker is. Daarom is besloten om grote 

evenementen zoals WWY en de Music Night even in 

de wachtkamer te zetten tot de Corona helemaal 

achter de rug is. Vaststaat dat, als het kan en mag, 

het jubilarissenconcert als eerste gepland wordt.   

Maar nu de lockdown zo snel weer losgelaten is, 

hopen we dat dit ook de laatste is geweest en dat we 

weer terug kunnen naar het ‘nieuwe normaal’. Dan 

kunnen we weer mooie concerten gaan opzetten, 

want we staan te popelen.   

Ik wens jullie, mede namens het bestuur, veel 

muzikaal plezier in de komende tijd.  Met muzikale 

groeten,  

Tiny Weemen | Voorzitter – MV Juliana   
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Nieuws van de bezoekerscommissie, We 

zijn bij Frans van de Camp op bezoek geweest   

Er is een wonder gebeurt, zegt Frans 

enthousiast. Na 32 bestralingen en 42 keer 

chemo is de tumor weg en op de scans 

nergens meer te vinden.   

‘Ik wist het wel, want ik had dat al doorgegeven 

gekregen van boven’, zei Frans tegen de 

dokter. ‘Maria heeft mijn gebeden verhoord en 
wilde vast dat ik door ging om mijn museum 
weer op te  

starten.’  

De dokter had hier geen antwoord op en zag 

alleen dat het bloed heel goed bleef en dat 

Frans bijna niet ziek geweest is, alleen een 

beetje moe. Er is besloten dat Frans drie 

maanden lang vijf dagen in de maand zware 

chemo krijgt om er zeker van te zijn dat wat 

niet zichtbaar is en er misschien wel zit ook 

weg blijft.   

In april wordt er een nieuwe scan gemaakt en 

dan weten ze zeker of alles weg is. Frans 

besluit zijn verhaal met: ‘Er is meer tussen 

hemel en aarde dan wat wij weten’. Op 

verzoek van Frans moet ik iedereen de 

groeten doen en hij hoopt snel een keer op de 
repetitie te komen luisteren want hij mist ons.  

De Rozenbottels,  

De Rozenbottels kenden na de vorige 

lockdown een voorspoedige opstart waarin er 

ijverig aan het muzikale niveau gerepeteerd.   

De agenda was al aardig gevuld in het voorbije 

najaar. Optredens in Leunen (100 jarig 

bestaan van de Harmonie) en Wanroij (De 

Lookant) werden druk bezocht door 

enthousiast publiek. Als ‘muzikaal toetje’ 

konden we ons jaarlijkse Kapellenfestival ook 

nog laten plaatsvinden. Te gast waren onze 

muziekvrienden van Stesti uit Boxmeer en de 

Ponpzwengels uit Geffen.   

Vlak daarna werd helaas de nieuwe lockdown 

van kracht waardoor we twee optredens in 

Cuijk helaas moesten afzeggen. De komende 

maanden staat er op 10 april een optreden in 

Groesbeek gepland en natuurlijk ons Culinaire 
Fruhshoppen op 3 april aanstaande.   

Uiteraard is het even afwachten hoe de 

toekomst er op korte termijn uitziet. We 

hebben al nieuwe uitnodigingen voor 

optredens binnen en deze hebben we 

momenteel ‘in beraad’. Gelukkig kunnen we 

weer sinds kort repeteren. Tot zover deze 

update vanuit de Rozenbottels. Alle informatie 

is daarnaast te vinden op onze website: 

www.derozenbottels.nl en op onze facebook.  

Woord van de dirigent van het 30+ orkest,  

Het nieuwe jaar is begonnen en ik wens alle leden een 

mooi, gezond en muzikaal jaar toe.   

Helaas begonnen we niet zoals we gehoopt hadden, 

maar gelukkig kunnen we sinds kort weer repeteren. 

Helaas lijken optredens nog een brug te ver door de 

huidige corona situatie. Als muzikant houden we het 

glas altijd half vol dus kijken we uit naar wat we willen 
gaan doen dit komende jaar.   

Natuurlijk gaan we eerst het Jubilarissenconcert 

oppakken wanneer het weer mag. Daarna kijken we 

vooruit naar het concert dat op 2 april gepland staat 

in Gassel en naar het Tuinfeestconcert van onze 
vrienden van de Zelfkant.   

Ik wil graag mijn felicitaties geven aan de leden die 

hun A-diploma gehaald hebben. Top hoor, en daar 

mag je trots op zijn.    

Trots ben ik ook op het hele orkest want als je ziet 

waar we al zijn gekomen, super. Blijf alle nummers af 

en toe thuis oefenen zodat we weer een goede start 

kunnen maken.   

Met muzikale groeten, Marjo van der Locht  

We Want You 2022 wordt gecanceld,  

Met pijn in het hart heeft de WWY-commissie na lang 

wikken en wegen besloten om de uitgestelde editie 

van 2021 te cancelen.   

Mede door de onduidelijkheid omtrent de corona 

ontwikkelingen vinden wij het organisatorisch niet 

verantwoord om de WWY-trein weer op te starten. 

Daarnaast biedt het de vereniging meer ruimte om 

uitgestelde activiteiten in te plannen zoals het 

jubilarissenconcert. Het bestuur en de WWYartiesten 

zijn hier eind december over ingelicht.   

Uiteraard gaan wij als commissie voor een nieuwe 

editie maar zal deze over andere grote activiteiten 

heen worden getild. Tot slot willen wij iedereen 

bedanken voor de hulp en voorbereiding die jullie in 

het WWY-traject hebben gestoken.   

Met WWY groeten,  

Jeroen Weerts, Marleen van Hoof & Bart Robben  

http://www.derozenbottels.nl/
http://www.derozenbottels.nl/
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Slagwerkgroep Juliana,  

Vanaf september heeft de Slagwerkgroep veel 

gewerkt aan het muzikale niveau. Vlotte en 

korte nummers worden afgewisseld met 

verrassende concertwerken. De sfeer is 

uitstekend en er wordt wat afgelachen op de 

goed bezochte repetities.   

Het programma stond volop in de steigers voor 

het Jubilarissenconcert van november. Helaas 

zorgde een nieuwe lockdown ervoor dat we ons 

nieuwe repetoire nog niet konden laten horen.   

Gelukkig kunnen we weer sinds kort repeteren 

en hopelijk ook snel weer optreden. Aan de 

inzet van de slagwerkers ligt het niet. Toch 
blijven wij zoeken naar slagwerkversterkingen.   

Mocht je iemand in je netwerk kennen die veel 

heeft met slagwerk en het leuk vindt om muziek 

te maken, dan is hij van harte welkom om een 

keer op de repetitie te komen kijken. Tot zover 
deze update.   

De Juliana Pub Quiz (editie 2)   

Nu we weer mogen repeteren kunnen we elkaar 

weer in levende lijve ontmoeten en spreken. 

Helaas zit de oude vertrouwde derde helft er 

nog niet in en dat is voor veel leden toch een 
gemis.   

Na aanleiding van de succesvolle 1e editie van 

de Juliana Pub Quiz, gaat de quizcommissie 

voor een nieuwe editie. Afhankelijk van de 

situatie beslissen we of deze online of fysiek 

gehouden wordt. Een datum is nog niet bekend, 

maar hou de mail in de gaten.   

Mocht je het leuk vinden om deze quiz mee te 

organiseren, dan kun je jezelf melden bij Jeroen 

Weerts en/of Bart Robben.   

 

  

Nieuwe en/of gestopte leden  

Helaas hebben wij een mail ontvangen van 

Wendy Peters (orkestlid op de hoorn) dat ze 

stopt als lid van onze vereniging. Diverse 

redenen speelden hierin mee. Toch sluit ze een 

definitief afscheid niet uit en zien we haar 

wellicht nog terug.   

Wij willen Wendy bedanken voor haar inzet voor onze 

vereniging.   

Weer een geslaagde bij het 30+ orkest  

We hebben er wederom een geslaagde bij. In 

navolging van, Ursula Thijssen, Elanda Hendriks, Jan 

van de Ven, Maria Baltussen, Jeanne Toonen en 

Jordy Verheijen is Emiel van Benthum geslaagd voor 
zijn A-examen op trompet.   

Wat is het mooi om te zien hoe onze 30+ kanjers zich 

muzikaal aan het ontwikkelen zijn binnen de 

vereniging. Emiel van harte gefeliciteerd en nog veel 

plezier in het 30+ orkest en wie weet wel het grote 

orkest.   

 
  

De agenda vinden jullie op de volgende pagina.   
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Agenda – MV Juliana,  

*Helaas is het coronavirus nog steeds actueel. Het 

valt daarom niet mee onze agenda in te vullen. 

Onderstaande datums staan onder voorbehoud in 

onze agenda.   

 

Zondag 22 maart: Deelname De Rozenbottels aan het Blaaskapellenfestival in Groesbeek 

Zaterdag 2 april: Deelname orkest LPM 30+ aan voorjaarsconcert Gassel  

Zondag 3 april: Het Culinaire Fruhschoppen van Blaaskapel de Rozenbottels - aanvang 12.00 
uur/zaal open om 11.00 uur  

Zondag 10 april: Blaaskapel de Rozenbottels neemt deel aan het blaaskapellenfestival Böhmische 
Perle in Boxtel 

Zondag 26 juni Tuinfeestconcert bij CV de Zelfkant  

Zaterdag 17 september; Jaarlijkse Oudijzeraktie: aanvang 09.00 uur  

Zaterdag 22 oktober; Blaaskapellenfestival De Rozenbottels 

Tot slot,  

De eerste nieuwsbrief van 2022 is een feit. Deze 

keer een stuk uitgebreider dan dat jullie gewend 

zijn. Goed om te zien dat we als vereniging ook 

actief blijven in tijden van corona en lockdowns.   

Mocht je als lid en/of commissie een nieuwtje te 

melden hebben, geef dit dan door aan de 

prcommissie. E-mail: PR@mvjuliana.nl  Met 

muzikale groeten,  

Jeroen Weerts en Bart Robben   
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