
Noetsbreef fibrewari 2021

Vastelaovendj 2021...
Väör uch ligkdj, of bie de meiste miense steit d’r op ‘t sjerm, ‘nne noetsbreef van de harmonie. Deze is ’n bietje 
aangepastj aan de tied van ’t jaor. Tis ’n tiedje stil gewaest wat uch missjien duit dinke det d’r niks miër gebäörtj 
bènne de harmonie. Mer det is neet gans waor. Nateurlijk steit ’t same meziek maken aeve op ’n liëg pitje en wae 
mótte mer hope det de meiste muzikanten toch nog aaf en toe kieke wie ’t mèt häör instrument geit. Gehiël in de 
trend van dees corona periode höbbe de muzikanten al inkele kiëre via ’t beeldsjerm contact gehadj. “Zoomen” is 
’t noewe werkwoord gewaore. Dao äöver kèntj gae hieónger wat stökskes laeze. Wie de toekomst d’r oet geit zeen 
kènne wae nateurlijk neet väörspelle mer laot ‘os hope det wae hiël gauw van dees toestènj verlostj zeen en det 
wae d’r in gooi gezóndjheid doorhaen kome, zoeadet wae weer gauw kènne gaon doon woea wae good(?) in zeen. 
Same meziek make en ós weer gauw presentere mèt ’n sjoean concert. Óngertösse det ich dit stökske sjrief kumptj 
d’r oet de luidspraekers de vastelaovesmeziek van L1. Óngeluiflijk wat d’r allemaol gesjraeve en gezónge is in de 
provincie. Den geit d’r door mich haen, wieväöl van dees muzikanten zeen mèt meziek make begós in ’n harmonie 
of ’n fanfare. Dao oet kènse concluderen wie belangriek det dees vereiniginge zeen väör ’t culturele laeve bènne ós 
provincie. Laot ós hope det deze culturele basis neet teväöl sjaai oplöptj en weer gauw ’t werme nestje moog zeen 
väör jóng en mer ouch väör de aoj muzikante.  Vastelaovendj same, Graadje Bongers.

Potgróndj
Och al vruustj ’t op dit moment det ’t kraaktj, toch is ’t 
zaak óm weer aan ’t väörjaor te dinke. En as wae aan 
’t väörjaor dinke den dinke wae aan potgróndj. Aafge-
loupe jaor is de actie in ’t water gevalle  mer door de 
inzèt van de comissie is ’t toch gelöktdj óm d’r zónger 
financiële sjaai doorhaen te kome. Ómdet wae neet de 
däör aaf kóste gaon is d’r väör ’t iërst geprobeerdj óm de 
potgröndj online te verkoupe. Det is redelijk good ver-
loupe. Im eder geval zoea good det de comissie beslaote 
haet óm ouch dit jaor de potgróndj online aan te beje. 
De klantje kènne bestèlle ònger väöroetbetaling en de 
potgróndj waerdj vervolges aan de däör neergelagd. Dus 
ederein kèn alvast reclame make bie de femilie det Amic-
ita weer de potgróndj väör 2021 kèn levere. 

Mer dao gebäördje miër online! Guido haet al 2 kiër ‘nne 
worksjop lichte meziek verzorgdj. De meiste van ós muzi-
kanten kènne good ónger de veut oet mèt de klassieke  
meziek. Mer zogauw d’r Swing baove ’n pertie steit 
waerdj ’t toch väör väöl get lestiger. ’t Laeze en de timing 
van de juuste nuetjes völtj neet mèt. En asse den al wèts 
woea welk nuetje gespeeldj mót waere kumtj ouch nog 
de articulatie óm de hook kieke. In twië, goodbezóchte 
sessies haet Guido geprobeerdj óm de muzikanten de 
góndjbeginsele van de lichte meziek nog ‘ns tegooi oet 
te lègke en ’t lökdje ‘m zelfs nog óm d’r väör te zorge det 
de meiste toes ’t instrument oethaoldje óm drek mèt te 
spele. Wae zeen benoewdj of dalijk, bie ’n echte repetitie 
bliektj of d’r get is blieve hange van dees lessen. Neet 
allein repetere kwaam aan bod mer Guido haai ouch nog 
‘nne lestige quiz väörberédj.  Tom Schreurs maag zich de 
slumste muzikant van Amicitia neume en det waerdje 
beloeandj mèt ‘nn lekkere sixpack beer. Tom proficiat! 

Laot ós swinge!



Mer neet allein de “groeate” zeen actief online. Ouch väör ós jeugdleden waerdj vanalles geregeldj. Zoea höbbe ós 
jóngste leden pas ein online bingo bieeinkomst gadj. Hie ’n stökske wat door 2 jeugdleden zelf gesjraeve is.

Bingo!

Hallo allemaal, 

Wij zijn Thorsten & Britt van Gjunior en we gaan 
wat vertellen over de bingo. We kregen een uit-
nodiging om mee te doen aan de spannende en 
knal-vette bingoparty. We moesten inloggen via 
zoom om zo mee te doen aan een videovergade-
ring. We vonden het leuk om iedereen weer te 
zien.  Misschien is het leuk dat meester Erik als er 
bingo is wat muziek ten gehore brengt Er was ie-
mand die aan de bingomolen draaide, en iemand 
die de prijzen liet zien.  Elke keer als er iemand 1 
rijtje had mocht hij/zij een prijs kiezen en daarna 
gingen we voor een volle kaart.  Ze hadden leuke 
prijzen geregeld bij Fien/ Top één Toys.  Bij een 
rijtje kon je kiezen uit kleine prijsjes en bij een 
volle kaart kon je kiezen uit grotere prijsjes.

We begrijpen dat dit niet iedere week kan maar 
een keer in de twee weken zou écht te gek zijn!

Groetjes Thorsten en Britt.

Amicitia op YouTube !!

Zoeas al iërder geneumdj is Amicitia toch actief bezig. Al zuusse 
d’r in iërste instantie neet väöl van ómdet alles zich online en 
bènneskamers aafspeeltj. De harmoniecomissie vónj det ouch 
Amicitia zich mer ‘ns mós presentere mèt dees vastelaovesdaag. 
Normaal doon wae det door mèt de optocht róndj te trèkke. Noe 
dae neet doorgeit is d’r väör gekaoze óm ós op ’n anger meneer 
te presentere. Guido haet ’n arrangementje gemaakt van inkele 
vastelaovesstökskes. Det is róndjgesteurdj aan alle muzikanten mèt 
de opdracht zien pertie in te spele op ’n filmke. Väör de entourage 
mócht ederein zelf keze. De resultate zeen verzameldj en gemixdj 
toet ein filmke. Det waerdj dus nog ’n verassing wat det op geit 
levere. In eder geval steit ’t resultaat noe op ’t videokanaal van 
Amicitia op YouTube. Jao wae höbbe ’n videokanaal. Dao steit noe 
nog niks op mer det geit dus verangere. Vanaaf noe kèntj gae dao ’t 

resultaat zeen van de 1e Amicitia Online Vastelaovesmedley.  As zeukterm “Carnaval 2021 Hermenie Amicitia Roggel” 
of rechtstreeks de link intype: https://www.youtube.com/watch?v=u9qrxzlf9uI. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9qrxzlf9uI


