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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!
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www.tandartsheeswijk.nl

Kom in actie voor uw club!
BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze steunt het verenigingsleven met de Rabobank Clubkas Campag-
ne. Met de Clubkas Campagne laat de bank een deel van de winst terugvloeien in de maatschappij. 
Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereni-
ging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Dat is optimale ledeninvloed, zoals het hoort 
bij een coöperatieve bank. De stemmen van onze leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

546 verenigingen en stichtingen doen mee aan de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Zij dingen met hun project mee naar een bijdrage uit de totale prijzen-
pot van € 300.000,-. Tijdens de finaleavond, die plaatsvindt op donderdag 
3 november, wordt bekendgemaakt welk bedrag zij ontvangen. Leden van 
Rabobank Oss Bernheze kunnen tussen 10 oktober en 23 oktober hun stem 
uitbrengen. 
Zij hebben hiervoor een persoonlijke stemcode ontvangen. Ieder lid mag vijf 
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Meer 
informatie leest u op www.rabobank.nl/ossbernheze.

De solisten treden zowel solo als 
in duo’s op. Drie van deze solis-
ten zijn René Habraken, Marga 
van den Broek en Kyra Haerkens. 
“De laatste maand is het voor 
ons altijd inspannend om alle 
puzzelstukjes goed op hun plek 
te laten vallen”, vertelt René. 
“Toen we begonnen, hebben 
we tijdens de vergadering be-
sproken wat we leuk vinden om 
te zingen. Ik denk dat iedereen 
zich wel heeft kunnen vinden in 
zijn solo-optreden.” Marga vult 
aan: “Ik vind dat je in de laat-
ste maand ook echt naar elkaar 
toegroeit. In het begin is het alle-
maal net iets afstandelijker, maar 
dan zie je elkaar meer en groei je 
ook naar elkaar toe. Je leert el-
kaar steeds beter kennen en op 
een gegeven moment krijg je wel 
een hele leuke klik.”

Het programma is voor alle leef-
tijden. Kyra: “Zo komen bijvoor-
beeld mijn vriendinnen kijken, 
mijn ouders en mijn opa en oma. 
Er waren de vorige keer ook veel 
mensen die op vrijdag zijn komen 
kijken en vervolgens voor zater-
dag nog een kaartje kochten.”

De muziek is variërend, van pop 
tot klassiek of funk. Voor de solis-
ten is de muzieksmaak vrij breed. 
René: “Er zitten ook nummers 
tussen die we zelf hebben uitge-
kozen. Of het nou Nederlandse 
meezingers, ballads of klassieke 
werken zijn, het zou allemaal 
voorbij kunnen komen.” 

Marga: “Ik vind klassiek ook leuk 
en dat ligt me ook heel goed.” 
Kyra zingt samen met Marga en 
een aantal andere solisten ook 

wat stevigere nummers. “Ik heb 
altijd een beetje van de softe-
re nummers gehouden, maar ik 
merk nu toch wel dat ook wat 
stevigere nummers voor mij 
steeds interessanter worden om 
mee aan de slag te gaan”, vertelt 
Kyra. 

Toch merken de solisten dat er de 
laatste maand veel moet gebeu-
ren. Marga: “Wij willen het heel 
graag aan iedereen laten horen. 
Heel veel mensen hebben zoiets 
van ‘de Night’, daar ben ik nog 
nooit geweest, maar juist dan is 
het heel mooi om een keer mee 

te maken. “Vooral dat je als team 
samen ergens je schouders onder 
zet, geeft wel een heel mooi ge-
voel”, vult Kyra aan. René: “Wij 
vinden het heel leuk als we straks 
twee avonden krijgen die vol zit-
ten. Iedereen moet komen luiste-
ren. Een fantastisch mooi dorps-
gebeuren, waarbij de fanfare zich 
heel mooi presenteert.”

V.l.n.r.: René, Kyra en Marga Tekst: Bart Geurts Foto: Ad Ploegmakers 

NIGHT OF THE MUSIC 2016:
Solisten bereiden zich voor

NISTELRODE – Night of the Music, editie 8 staat 28 en 29 oktober op het programma in Sporthal De Overbeek. Een avondvullend pro-
gramma van Fanfare Sint Lambertus, die met muzikale solisten een spectaculair optreden weggeeft. 

‘V� ral dat
 je als team 
samen ergens 
je schoude�  
onder zet, g� ft 
wel � n h� l 
m� i gevoel’

Inmiddels zijn er 1.100 kaarten verkocht. 
Je kunt ze nog bestellen via de website 
tickets.stlambertusnistelrode.nl of kopen bij 
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1 Nistelrode 

Passion meets Music 2016
Night Musicof the
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