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 In Son brandt nog licht   

 Zo blijft Son en Breugel groen   

 De wereld op zijn kop   
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WEKELIJKS EN GRATIS HUIS-AAN-HUIS

IJsfeest Son en Breugel 2017-2018 zoekt jou!

De winter is weer in aantocht en 
dat betekent dat de voorberei-
dingen voor het IJsfeest weer zijn 
gestart! Het IJsfeest is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een begrip in 
Son en Breugel en omgeving. 

Het evenement zorgt er niet alleen 
voor dat onze jeugd drie weken 
lang kan genieten van al het moois 
dat het ijs te bieden heeft, het 
brengt onze gemeenschap ook bij 
elkaar. Dit door de ouders die met 
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hun kinderen komen schaatsen, de 
maatschappelijk stages die we ver-
zorgen en door de 120 vrijwilligers 
van jong tot oud die zich inzetten 
om het evenement te kunnen re-
aliseren. Stichting IJsfeest Son en 
Breugel is dan ook bijzonder trots 
dat afgelopen jaar bijna 15.000 
mensen genoten hebben van al-
les wat we te bieden hebben op en 
rond het ijs.

Wil jij als vrijwilliger deel uit maken 
van dit prachtige evenement, meld 
je de direct aan via www.ijsfeest-
sonenbreugel.nl/vrijwilligers/. Het 
IJsfeest kan namelijk niet bestaan 
zonder enthousiaste vrijwilligers! 
Samen kunnen we er dan weer een 
mooi dorpsfeest van maken. Stich-
ting IJsfeest Son en Breugel ziet je 
aanmelding dankbaar tegemoet.
Het plezier dat de ijsbaan onder 
andere in Son en Breugel met zich 

meebrengt heeft de vraag naar ijs-
banen doen groeien. Hierdoor is 
de leverancier van het IJsfeest ge-
noodzaakt om 6 december te star-
ten met de opbouw. 

Wij kunnen niet wachten tot we 
open gaan en samen met en voor 
alle inwoners van onze gemeente 
er wederom een gigantisch succes 

van te maken Stichting IJsfeest is 
de gemeente dankbaar voor hun 
medewerking om dit mogelijk te 
maken. 
Noteer dus 15 december in uw 
agenda! Wilt u optimaal profiteren 
van de ijsbaan? 
Bestel dan nu een passe-partout 
via www.ijsfeestsonenbreugel.nl 
voor slechts € 30,-.

een feest voor oog en oor!
Foto: Wil Feijen

Foto: Wil Feijen

Het was een waar feest, zaterdag-
avond 25 november. Het was weer 
de avond van Music in Blue, het 
concert van de Jeugdorkesten van 
Pro Honore et Virtute, samen met 
lokale zangtalenten. Het werd een 
spectaculaire avond.

De Bongerd stroomde al vroeg 
vol, het sportlokaal was omgeto-
verd tot een sfeervolle concertzaal. 
Zodra de aftelklok op het scherm 
verscheen, verstomde het geroe-
zemoes. Klokslag 19.00 uur begon 
het concert, en hoe! Zo’n 85 mu-
zikanten van de vier deelnemende 

jeugdorkesten speelden uiterst ge-
concentreerd en enthousiast het 
openingsnummer Free World Fan-
tasy. De dirigenten Frank van Mier-
lo, Patrick van den Heuvel en Fred-
die Louwers wisselden elkaar af in 
het programma. Een programma 
dat zelf ook uiterst afwisselend 

was, met muzien van rock tot mu-
sical, van pop tot Nederlandstalig, 
voor elk wat wils!
Het was een waar feest om de 
jeugdige muzikanten met zoveel 
vuur en passie te zien spelen. 
Lees meer over dit muzikale feest 
op pagina 13.
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Zaterdagavond 25 november was 
het zover: Music in Blue, het con-
cert van de Jeugdorkesten van Pro 
Honore et Virtute, samen met lo-
kale zangtalenten. Het werd een 
spectaculaire avond.

Door: Henriette van Berkel
Foto’s: Wil Feijen

Ruim 400 gasten stroomden al 
vroeg binnen in De Bongerd. Het 
sportlokaal was omgetoverd tot 
een sfeervolle concertzaal. Tijdens 
de aftelklok op het scherm ver-
stomde het geroezemoes en waren 
de verwachtingen hoog gespan-
nen. Klokslag 19.00 uur kwamen 
de eerste klanken de zaal in, en 
hoe! Zo’n 85 muzikanten van de 
4 deelnemende jeugdorkesten 
speelden uiterst geconcentreerd en 
enthousiast het openingsnummer 

Free World Fantasy. De dirigenten 
Frank van Mierlo, Patrick van den 
Heuvel en Freddie Louwers wis-
selden elkaar af in het programma. 
Een programma waarin alle facet-

ten van muziek aan bod kwamen, 
van rock tot musical, van K3 tot 
Andre Hazes jr., van Coldplay tot 
Guus Meeuwis, van Adele tot Ken-
ny G. Het werd een aaneenschake-
ling van hoogtepunten.
De Opleidingsharmonie, de Mal-
letgroep, het Samenspeelorkest en 
de Leerlingpercussiegroep bege-
leidden de deelnemende artiesten. 
Zoals Mischa de Gooijer die een 
prachtige vertolking neerzette van 
Kronenburg Park. Of Lisa Verkuij-
len die voor kippenvel zorgde met 
het nummer Miracle. Samen met 
Esmee Kneppers, Evelien Slegers, 
Laura Dolmans en Tijn Luijben ble-
ven zij het publiek verrassen.
Om het plaatje compleet te maken, 
werd de muziek ondersteund door 
foto’s, sfeervolle lampjes voor het 
publiek of het oplaten van ballon-
nen tijdens het nummer 10.000 

luchtballonnen van K3. Bijzonder 
was het decor tijdens het nummer 
Open Your Eyes: boven zwarte 
schermen verschenen met oogjes 
origineel versierde ritmeboxen, die 

door de slagwerkers werden be-
speeld. En de Grease medley werd 
in stijl uitgevoerd, compleet met 
leren jasjes zoals in de film. Het pu-
bliek genoot van elk onderdeel, en 
elk onderdeel zorgde voor verras-
sing en verbazing!

De presentatie van de avond was 
in handen van Marleen Spooren 
en Ted Swinkels, die deze taak 
ontspannen en met humor op zich 
namen.

Het aller-allergrootste compliment 
is er voor al die jeugdige muzikan-
ten, die met zoveel vuur en passie 
hebben gezorgd voor deze unieke 
avond. Wat kan Son en Breugel 
trots zijn op deze jonge mensen, ze 
zijn een belofte voor de toekomst 
van de harmonie. Een hele diepe 
buiging voor hen is zeker op zijn 
plaats. En een groot dankjewel na-
mens het publiek dat ervan heeft 
genoten. De volgende keer zijn we 
er graag weer bij!

Voor meer foto’s kijk op www.
mooisonenbreugel.nl
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* All-in pakketten 
* Goed slagingspercentage
* Flexibele lestijden
* Ook specifieke doelgroepen:
   add, adhd en autisme
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Op naar je rijbewijs !

Music in Blue 2017 Son en Breugel werd mede mogelijk gemaakt door:

Harmonnie Pro Honore et Virtute 

dankt alle sponsoren van 

Music in Blue 2017!

“Samen maken we het mogelijk”

Music in Blue: 
een groot feest voor muzikanten en gasten!

“Een hele diepe 
buiging voor de 

jeugdige muzikanten is 
zeker op zijn plaats”


