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Nieuwsbrief 9 – Oktober 2022 
 
Voorwoord van de PR-commissie 

Voor jullie ligt de nieuwe editie van de Nieuwsbrief. 
We zijn volop bezig met het nieuwe muziekseizoen. 
We hebben ondertussen al mooie activiteiten achter 
de rug maar er staat ook nog veel te gebeuren. Over 
alles over dit en nog veel maar lezen jullie in deze 
editie. Veel leesplezier. Met muzikale groeten, 

De PR-commissie, Bart Robben en Jeroen Weerts 

 
Woord van de voorzitter, 

Hallo muziekvrienden, 

Nu we alweer een paar maanden in dit seizoen 
onderweg zijn, hebben we al hele leuke optredens 
gehad. 
Zowel het jubilarissenconcert als het 
Blaaskapellenfestival waren weer een succes en 
daar kunnen we vol trots op terug kijken. Bij het 
jubilarissenconcert waren liefst 11 jubilarissen die 
gehuldigd moesten worden. 9 waren er aanwezig en 
Koos Peters Rit heeft van de jubilarissencommissie 
een dag later op zijn 92e verjaardag zijn 
onderscheiding ontvangen i.v.m. zijn 70-jarig 
lidmaatschap. Leo Claassen was wegens Corona 
verhinderd en daar zal binnenkort contact mee 
opgenomen worden om zijn welverdiende 
onderscheiding voor 70 jaar muziek maken te 
overhandigen. 
Tijdens het blaaskapellenfestival heeft het publiek 
kunnen genieten van 3 mooie optredens. De 
Rozenbottels trapten de avond af en daarna was er 
een optreden van blaaskapel Muzicanka uit Blerick, 
waarbij de bas en de bastrombone muzikanten flink 

aan de bak moesten. De avond werd afgesloten door 
onze muziekvrienden uit België die een hele leuk 
optreden lieten zien en van geen ophouden wisten. 
De komende twee maanden staan er voor onze 
orkesten en slagwerkers nog diverse concerten 
gepland zoals jullie elders in de nieuwsbrief kunnen 
lezen. Dus we kunnen hopelijk nog veel mensen 
laten genieten van de mooie muziek die MV Juliana 
tegenwoordig ten gehore brengt. 
Naast dit muzikale geweld gaat het bestuur en de 
instrumentencommissie ook aan de gang met de op 
de ALV toegezegde workshop voor het zelf kunnen 
onderhouden van de koper instrumenten. Zodra hier 
meer over bekend is, zullen de koper muzikanten 
hierover geïnformeerd worden. 
Ook de sponsoractiviteiten willen we dit jaar nog 
opstarten. Zoals 3 jaar geleden al op de ALV 
besproken nieuwe opzet van de donateursactie 
i.c.m. een nieuw bedacht “vrienden van” systeem 
willen we gaan uitwerken.  

 
 
 
 
 

 
Daarnaast gaan we sponsoren werven die jaarlijks 
een vaste bijdrage gaan leveren aan onze 
vereniging. Door de Corona heeft dit deze tijd 
stilgelegen, maar het lijkt ons nu tijd om het op te 
gaan starten. Mede ook omdat we in 2024 weer een 
Music Night willen organiseren i.c.m. een 
jubileumweekend in het kader van het 90-jarig 
bestaan van MV Juliana wat ook de nodige extra 
kosten met zich meebrengt.  
Tenslotte zijn we met het bestuur aan het bekijken of 
we in het voorjaar 2023 een uitwisselingsconcert 
o.i.d. kunnen organiseren. Dit omdat we anders tot 
het tuinfeestconcert geen optredens meer hebben en 
die tijd is wel erg lang. 
Succes met het maken van mooie muziek in de 
komende maanden. 
 
Met muzikale groet, mede namens het bestuur. 
Tiny Weemen | voorzitter. 
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Terugblik Oud ijzeractie 2022 
Zaterdag 17 september hielden wij onze jaarlijkse 
oud ijzeractie. Het is wederom een prima geslaagde 
aktie geworden: dank aan alle vrijwilligers en 
uiteraard dank aan de commissie voor de prima 
organisatie. De opbrengst mag er ook weer wezen: € 
2629,09 mag onze penningmeester bijschrijven in de 
boeken! 

Resultaat Rabo Clubsupport 2022 

De maand september 
stond in het teken van de 
Rabo Clubsupportaktie. 
De aktie heeft voor onze 
vereniging het mooie 

resultaat opgeleverd van € 698,12. Een geweldig 
bedrag wat we zeker goed gaan besteden. Dank aan 
alle stemmers op onze vereniging: Jullie hebben 
verstandig ‘gestemd’! 

De Feestavond is in aantocht! 

Het is weer bijna zover: 
Onze jaarlijkse feestavond 
staat op de agenda en 
ieder jaar weer weet de 
commissie haarzelf te 
overtreffen!  

Op zaterdag 29 oktober gaat het gebeuren en alle 
informatie hebben jullie al ontvangen vanuit de 
feestcommissie. Opgeven kun je d.m.v. het 
betaalverzoek dat eenieder heeft ontvangen.  

Je mag ook contant betalen op de feestavond, 
gelieve jezelf wel vooraf aan te melden bij Jeroen 
Goossens (06-15016675) ofTom Martens (06-
22881742). 

De feestavondcommissie hoopt jullie allemaal te 
mogen ontmoeten op 29 oktober a.s. vanaf 20.00 uur 
in ons clubhuis! 

Blokfluiten: wat leuk!!! 
 
Wist Je dat:  

In september 7 kinderen zijn gaan blokfluiten. 

Hun namen zijn: Drizz, Jurre, Joris, Cas, 
Dane, Zoë en Josephine. 

Ze elke donderdagmiddag na school een half 
uur les krijgen in de Kuip. 

Dat hun juffrouw Jacqueline heet. 

Zij heel leuke berichtjes stuurt naar de ouders 
over wat ze doen op de les. 

Ze zelfs een filmpje meestuurt over hoe ze de 
grepen moeten oefenen. 

De kinderen graag wilden poseren met hun 
boek en blokfluit. 

Muziekvereniging Juliana ze nog heel veel 
speelplezier wensen. 
 

Op de foto: onze nieuwe blokfluitklas! 

Zaterdag 5 november: Slagwerkgroep Juliana 
treedt op in Asperen. 

Op zaterdagvond 5 november a.s. is onze 
slagwerkgroep muzikaal van de partij in het mooie 
Asperen. Aldaar verzorgt de plaatselijke 
muziekvereniging Ad Astra een mooie avond en onze 
Slagwerkgroep onder leiding van John Derks geeft 
daar ongetwijfeld een mooi visitekaartje weg.  

Uiteraard hoopt Slagwerkgroep Juliana op veel 
Hapse fans op deze avond! 

Zoals jullie in de Schakel hebben kunnen lezen zijn 
we bezig met een pr-campagne om nog meer 
mensen te enthousiasmeren voor onze 
slagwerkgroep. We zijn benieuwd naar de reacties! 
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Winterconcert – 11 december 

Op zondag 11 december vindt 
het winterconcert plaats in de 
kerk in Haps. We zullen die dag 
net zoals in 2018 twee 
uitvoeringen geven. De tijden 
van de uitvoeringen zijn: 16.00 
uur en 19.00 uur.  Ook dan 
wordt er weer tussen de 
concerten voor een maaltje 
gezorgd.  
 

Onder voorbehoud vindt op zaterdag 10 
december tussen 14.30-16.30 uur de generale 
repetitie plaats in de kerk. Gedurende het weekend 
van 11 december kunnen we een aantal keren de 
hulp van de leden goed gebruiken met o.a. 
opbouwen en afbreken in de kerk. Later zal hier nog 
een inschrijfformulier gedeeld worden. Vele handen 
maken licht werk!  
 
Zoals in de schakel eerder aangekondigd, is het 
thema "musicals". Er zullen verschillende werken te 
horen zijn die momenteel of in het verleden in een 
musical uitgevoerd zijn. Tijdens de concerten werken 
we niet alleen samen met zangers en zangeressen, 
maar ook met danseressen. Daarnaast dragen de 
slagwerkgroep en LPM 30+ ook hun steentje bij. Dat 
belooft een prachtige dag te worden. En: Meezingen 
mag!  
               

Terugblik Jubilarissenconcert 

Een fantastische avond mochten wij op 
zaterdagavond 15 oktober beleven. Henk, Leo, 
Koos, Koos, Harry, Sander, Martino, Jeroen, Tom, 
Teun en Emiel: nogmaals van harte gefeliciteerd.  

Op onze website www.mvjuliana.nl staan alle foto’s 
en een beschrijving van de jubilarissen. I.v.m. 
persoonlijk omstandigheden werd de onderscheiding 
voor Koos Peters Rit op zondagmiddag 16 oktober 
uitgereikt door de commissieleden Jeroen en Joris en 
voorzitter Tiny. Met Leo Claassen wordt een afspraak 
gemaakt om de draaginsigne en oorkonde uit te 
reiken en hiervan zien jullie binnenkort uiteraard het 
resultaat! Het bleef die zaterdagavond nog lang 
(gezellig) onrustig in ons clubhuis. 

Terugblik Kapellenfestival 2022 

Geslaagd en geweldig: De gastkapellen Muziçanka 
en de Belgische Maasgalmkapel maakte er een 
fantastische gezellige avond van. Onze Belgische 
muziekvrienden wisten zelfs van geen ophouden en 
speelde nog bijna 45 minuten door, dit tot grote 
vreugde van het gezellige publiek waarbij menig 
voetje de vloer opging (zie foto). We waanden ons 
soms op een heus “Tirolerfest”, compleet met 
polonaises door de zaal.  

 

De Rozenbottels kijken terug op een geslaagde editie 
en voor iedereen die het gemist heeft: zaterdag 21 
oktober 2023 staat de volgende editie op de agenda. 

Agenda – MV Juliana, 

Zaterdag 29 oktober: 
Feestavond – MV Juliana 
 
Zaterdag 5 november: 
Optreden – Slagwerkgroep in Asperen 
 
Zondag 13 november: 
Intocht Sinterklaas: info volgt 
 
Zondag 11 December: 
Winterconcert  
 
Woensdag 21 december: 
Optreden – 30+ orkest in Castella (Cuijk) 
 
De actuele agenda staat altijd op www.mvjuliana.nl 

Tot slot, 

Met muzikale groeten, 

Tot zover deze nieuwsbrief. Dank aan de commissies 
voor het insturen van de kopij voor deze nieuwsbrief. 
Heb je ook nieuws: Stuur het gerust door naar 
pr@mvjuliana.nl 

Jeroen Weerts en Bart Robben (PR-commissie) 

 

http://www.mvjuliana.nl/
http://www.mvjuliana.nl/

