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Van de redactie 

Het is eigenlijk diep triest dat we als vereniging inmiddels al een jaar door de 

coronacrisis gegijzeld worden. Slechts enkele maanden hebben we in afgeslank-
te vorm kunnen  repeteren en daarna is zelfs dát beperkte fysieke samenzijn ons 
ontnomen. Gelukkig kregen het Aspiranten Orkest, Midden Orkest en slagwerk-
groep nog iets meer speelruimte, maar ook daar kwam maanden geleden abrupt 
een einde aan.  
 
Het gemis aan contact werd door de Opleidings-
commissie enigszins verzacht door de organisa-
tie van een online activiteit, die van de deelne-
mers slechts één voorbereiding eiste: er moesten 
briefjes met cijfers van 1 tot en met 50 worden 
gemaakt. Op de repetitieavond dinsdag 9 febru-
ari logden heel veel jeugdleden in en stortten zij 
zich op een 50-tal vragen waarbij attributen 
moesten worden verzameld. Het leverde hilari-
sche en hectische toestanden op. Zo raakten bij-
voorbeeld in huize De Visser de katten en de 
hond van slag door de rennende kinderen. Ine 
en Maarten hadden deze ene avond meer bewe-
ging dan in twee maanden lockdown. Ze zaten 
beiden op de zolderverdieping en alles wat ze 
moesten hebben lag beneden. Foto’s waren het 
bewijs voor de organisatie of alle opdrachten 
met succes waren volbracht. Het initiatief van de 
Opleidingscommissie kreeg warme complimen-
ten van alle deelnemers. Terecht, want er was weer heel wat werk verzet om de 
jeugd met deze online activiteit te binden en te vermaken.  
 
Ook de muziek– en concertcommissie van het Groot Harmonie Orkest ziet in het 
organiseren van een pubquiz een mogelijkheid om de muzikanten te verbinden, 
nu we elkaar zo lang niet kunnen ontmoeten. Cindy Brekelmans zoekt mensen 
die dit leuk vinden om dit mee op te pakken en te organiseren.  
 
Deze editie van de Harmonieberichten bewijst dat er toch weer veel is gebeurd 
waaraan we graag aandacht schenken. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier,  
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

 Helaas kunnen we nog steeds geen muziek 

maken met onze vereniging. Corona houdt ons 
nog steeds in haar greep. Toch gloort er hoop. 
De vaccinatie-operatie is begonnen en daar-
door is er zicht dat we hopelijk snel weer mu-
ziek kunnen maken. Zodra er meer nieuws is 
zullen wij jullie uiteraard direct informeren.  
 
We kijken terug op een meer dan goede leden-
vergadering. Ondanks de digitale vorm waarin 
we onze vergadering moesten houden was het aantal deelnemers bijzonder 
hoog. Dat doet ons als bestuur goed en we zijn dan ook trots op het ‘samen-
gevoel’ wat we als vereniging vasthouden. 
 
De (her) benoeming van Nancy en Marino geeft ons een meer dan goed ge-
voel. De inrichting van onze nieuwe website verloopt voorspoedig. De pro-
jectgroep maakt grote stappen en de eerste beelden die we hebben mogen zien, 
beloven heel wat moois.   
 
We hebben op bijzondere wijze ons 65-jarig lid Jan van Laarhoven en als 
Kanjer 2020  Ellen van Overbeek gehuldigd.  
We hebben afgesproken dat we op de eerst volgende oefenavond of speciale 
zomeravond het glas met elkaar zullen heffen.  
 
Ook hebben we voor het eerst de bloembollenactie uitgevoerd. De actie blijkt 
een succes. Velen hebben via ons bloembollen gekocht en brengen we de lente 
niet met muziek maar wel met mooie kleuren thuis. Dank aan Janne van 
Schijndel die deze actie heeft opgezet en heeft begeleid.  
 
Mooi al deze acties maar we kijken echt met elkaar uit naar het moment waar-
op wij met elkaar muziek mogen maken en mensen mogen genieten van onze 
mooi klanken.  
 
Tot snel  
 
Gerard Bruijniks 

 
 
 
 



 

 

Algemene ledenverga-
dering online uniek in 
harmoniegeschiedenis  
 

We hebben dit jaar op een wel heel bijzondere manier geschiedenis geschre-

ven. Door de coronabeperkingen mochten we niet in Het Klavier bij elkaar ko-
men voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Een grote domper om-
dat daardoor ons wéér een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten werd ontno-
men. Om toch aan onze statutaire verplichten te kunnen voldoen moest er een 
alternatief worden bedacht. Dankzij de hedendaagse techniek en digitale ver-
nuften konden we als vereniging voor het eerst in onze geschiedenis met z’n 
allen ‘online’ samenkomen.  

Maar liefst 71 leden volgden online de Algemene Leden Vergadering. 



 

 

 



 

 

Het heeft het bestuur wel heel wat voorbereidingen en overleg gekost. Want er 
komt een waslijst aan punten voorbij waar een adequaat antwoord op moet wor-
den gegeven om zeker te weten dat op het moment suprême ook alles klopt en 
werkt. Het resultaat mocht er zijn en stemde tot grote tevredenheid.  
 
Maandagavond 15 maart waren om 20.00 uur maar liefst 71 leden ingelogd en 
kon voorzitter Gerard Bruijniks iedereen welkom heten en de Algemene Leden 
Vergadering 2021 openen. Zonder noemenswaardige storingen kon in ruim één 
uur de volle agenda worden afgewerkt.  
 
Vragen als: Op welke manier 
kunnen we digitaal contact 
met AL onze leden maken? 
Hoe nodig je iedereen uit en 
regel je machtigingen? Hoe 
presenteer je alle financiële 
stukken en regel je de be-
sluitvorming? Hoe regel je 
de bestuursverkiezing die 
vanwege de privacy hoofde-
lijk en geheim moet geschie-
den? Hoe kunnen we het 
filmpje van de huldiging van 
Jan van Laarhoven voorbij 
laten komen?  En hoe kun-
nen we bijvoorbeeld toch in 
het bijzijn van de leden de 
jaarlijkse kanjer uitreiken?  
Allemaal zaken die om een 
doeltreffend antwoord vroe-
gen en uiteindelijk ook wer-
den afgevinkt.  
 
Zelfs aan het pauzedrankje 
en de traditionele versnape-
ring was door het bestuur 
spontaan invulling gegeven. 
Alle leden onder de 18 jaar 
kregen twee blikjes cola en 
twee zakjes chips thuis be-
zorgd. Voor de vrouwen was er een flesje wijn en chips en voor de mannen wer-
den twee flesjes bier en chips ingepakt. In Huize De Nijs werden maar liefst 122 
pakketjes samengesteld die door de bestuursleden tijdig voorafgaand aan de ver-
gadering bij alle betrokkenen werden afgeleverd. Een initiatief dat de leden ver-
raste en zeer op prijs werd gesteld.  

Zelfs de 78-jarige Jan van Laarhoven, die niet 
over een computer beschikt, kon op een geleende 
laptop de vergadering bijwonen. 



 

 

 



 

 

Ter voorbereiding van de jaarvergadering hadden alle leden de benodigde stuk-
ken, waaronder alle financiële overzichten met toelichtingen, toegestuurd gekre-
gen. Dat bleek verhelderend want de vergadering gaf unaniem haar akkoord.  
 
Geheel volgens de traditie was er aandacht voor de jubilarissen. Via een filmpje 
werd iedereen deelgenoot gemaakt van de eerdere huldiging thuis van Jan van 
Laarhoven die 65 jaar lid is. (Elders in deze HB een verslag.) Jan kwam met een 
verrassende reactie. Hij trakteert iedereen de eerstvolgende repetitie op een 
drankje waarmee hij zijn dankbaarheid wil tonen voor de warmte die hij binnen 
onze vereniging ervaart. ”Ik ben trots op deze club”, zei Jan. 
 
De jubilarissen met ‘kroonjaren’ worden volgens de regels volgend jaar officieel 
gehuldigd. Het betreft hier Frans van Gessel (25 jaar lid); Lieke Beerens - Wir-
ken, Marloes Maas, Mark Vissers, Marlein Molenschot-Verbraak (allen 25 jaar  
lid van de muziekbond KNMO); Edwin Molenschot en John Laros (40 jaar 
lid); Marino Ligtvoet (50 jaar lid).  
 
Vermeld werden voor 5 jaar lid: Alicia Neymeijer, Anita van Oosterhout, Benja-
min Wienke, Irmgard van Alphen, Moritz Klaase, Sil van der Veek, Sjoerd Pie-
ters, Sjors Pepping, Sybren van Gammeren en Whitney van der Weegen.  
Voor 10 jaar lid: Britt van Broekhoven, Cora Jansen, Mitchel van Os en Onno 
van Overbeek; Voor 12,5 jaar lid: Monique Janssen en 30 jaar lid: Peter Groots-
wagers.  
 
Marino Ligtvoet en Nancy Verreijen waren bin-
nen het bestuur aftredend en herkiesbaar. Via 
een app werd er gestemd, waarna het resultaat 
in percentages aan de vergadering werd getoond 
(rechts). Beiden werden herkozen.  
De bezetting van de concertcommissie is met de 
aanmelding van Erik Zeijpveld en Cora Jansen 
weer op sterkte, zodat Nancy Verreijen zich 
volledig op haar bestuurstaken kan richten.  
 
Nadat Ellen van Overbeek was uitgeroepen tot Kanjer van het Jaar 2020 (elders 
in deze HB een verslag) en de voorzitter de vergadering officieel had gesloten, 
bleven de lijnen nog geopend zodat de aanwezigen toch nog even konden bij-
praten.  
De diehards (foto) lieten zich deze gelegen-
heid niet ontgaan en verbroken pas om half 
twaalf de verbinding. Iedereen kijkt nu reik-
halzend uit naar het moment dat we weer 
samen mogen komen en weer muziek kun-
nen maken.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

    Verdien 1000 euro 
           voor de harmonie  
 
 
 

Finc accountants in Waalwijk is op zoek naar een  
 

     assistent accountant  
 

Wanneer er via de harmonie een kandidaat voor deze vacature 
kan worden aangenomen dan beloont het bedrijf dat met een 
schenking van 1000 euro aan de harmonie.  
 
Ben je zelf de juiste man/vrouw voor deze functie of ken je ie-
mand in je familie of kennissenring die een baan als assistent ac-
countant zoekt? Solliciteer dan bij Finc accountants!  



 

 

Vergulde speld met twee 
robijntjes en oorkonde 
voor Jan van Laarhoven 
 

Hij heeft er vanwege de corona-

crisis even op moeten wachten, 
maar Jan van Laarhoeven (78) 
heeft dan toch eindelijk zijn onder-
scheidingen gekregen die behoren 
bij zijn 65-jarig lidmaatschap van 
de muziekbond KNMO. De vergul-
de speld met twee robijntjes en de 
oorkonde kreeg hij uitgereikt door 
voorzitter Gerard Bruijniks. Eigen-
lijk zou deze ceremonie tijdens de 
Algemene Leden Vergadering plaats moeten hebben maar ook nog dit jaar is 
alles anders door de coronacrisis. De lockdown maakte een fysieke samenkomst 
in Het Klavier niet mogelijk en dus koos het bestuur ervoor om Jan thuis de ver-
sierselen uit te reiken. Coronaproof. En dus vroeg Gerard om het jasje van Jan 
om op afstand het bondsinsigne op te kunnen spelden. Nadat Jan weer in het pak 
gestoken was kreeg hij van Gerard nog de bijbehorende oorkonde uitgereikt 
(foto), waarbij Gerard hoopte over vijf jaar terug te kunnen komen en het der-
de robijntje aan de speld kan worden toegevoegd. Terwijl Gerard zich als voor-
zitter vol respect van zijn taak kweet, filmde vicevoorzitter Maurice van Over-
beek de ceremonie zodat tijdens de online jaarvergadering toch nog alle leden 
deelgenoot konden worden gemaakt van dit bijzondere jubileum.  
Op 6 juni vorig jaar, de dag dat Jan werkelijk 65 jaar lid van de bond was, ver-
raste een kleine delegatie van het bestuur Jan al thuis om hem in de bloementjes 
te zetten. Uiteraard werd ook toen door Gerard terug gekeken op de muzikale 
loopbaan van Jan, die in 1955 bij Euphonia op hoorn begon. Later bewees hij 
zijn muzikale talenten op tenorsaxofoon, trompet en slagwerk. Op solistencon-
coursen bewees Jan zijn bijzondere muzikale kwaliteiten. Vanwege fysieke pro-
blemen mocht Jan niet meer blazen, zodat hij zich later als slagwerker verdien-
stelijk kon maken.   
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 

Lief en Leed 
De broer van  onze paukenist Mario Laros  en oom 

van  klarinettist Astrid  Laros is 14 januari op 75–
jarige leeftijd  aan het coronavirus overleden. Jan was 
in de beginjaren van Harmonie Kaatsheuvel lid  van 
onze vereniging. Hij was een goede trompettist en 
hoornist.  
Toen hij de harmonie verliet richtte hij The Big Fresh 
Band op. We wensen de familie veel sterkte.  
 
 
Op 26 januari overleed  op 87-jarige leeftijd Mien Sins - Dieltjens. Zij was de 
weduwe van Thomas Sins, die jarenlang lid was van onze vereniging en in de 
beginjaren van De Kromme Noten muzikaal ondersteunde. Thomas overleed 
op 23 december 2005. We wensen de familie veel sterkte.  
 
Ons lid Babs van Laarhoven en echtgenoot Manno van 
Uden zijn sinds 11 februari de trotse ouders van hun 
zoontje Manno, broertje van Noud. Bij de geboorte 
woog Manno, die de naam Van Laarhoven draagt, 
3625 gram en was 55 cm groot. Babs en de kleine ma-
ken het uitstekend. We wensen de trotse ouders en 
Noud en Manno alle geluk en voorspoed.  
 



 

 

 

Ellen van Overbeek 
de kanjer van 2020 
Tijdens de online Alge-

mene Leden Vergadering  
is trompettiste  Ellen van 
Overbeek  (17) door voor-
zitter Gerard Bruijniks uit-
geroepen tot Kanjer van het 
Jaar 2020. De bijbehorende 
trofee kreeg ze als verras-
sing overhandigd door haar 
moeder Anouska. 
 
Als er één persoon binnen 
de harmonie wel heel erg 
de dupe is geworden van de 
coronacrisis dan is dat El-
len wel, zo zei Gerard. 
Haar D-examen moest 
meerdere keren worden 
uitgesteld, maar Ellen  
toonde doorzettingsver-
mogen. Zij hield vol en was 
er steeds klaar voor als het 
signaal op groen kon wor-
den gezet.  
Ellen bleef volharden, zelfs 
toen moest worden besloten 
om de begeleiding terug te schroeven tot een ensemble van goed 20 personen. 
Zelfs een D-concert zonder publiek was haar niet gegeven. Als je dat allemaal 
kunt verwerken en je houdt er toch de moed nog in, dan ben je volgens Gerard 
Bruijniks echt een kanjer. De trofee is dit jaar dan ook terecht voor Ellen. De 
hoop is nu dat Ellen dit najaar haar D-concert kan geven met een volledige or-
kestbezetting.  
In de persoon van Ellen werden door het bestuur eigenlijk alle muzikanten als 
kanjers geëerd. Omdat zij hun verplichtingen naar de vereniging blijven vol-
doen en volharden in deze tijd waar samen musiceren niet wordt toegestaan.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

                  
Praktijk voor Remedial Teaching 

Leerjuist helpt kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij rekenen, be-
grijpend lezen, technisch lezen of spelling. 
Een goede samenwerking met uw kind, u en de school is de kracht van 
Leerjuist. 
Leerjuist, De Hanze 30, Kaatsheuvel 06-53685510  www.leerjuist.nl 
 



 

 

Harmoniegeschiedenis  
eindelijk op een rijtje 
 
Kaatsheuvel heeft een rijke harmoniehistorie, maar wie zoekt naar een 
historisch overzicht slaat zijn handen op een leeg plek. Nergens is er een 
samenhangend verhaal te vinden waarin die rijke historie tot op de dag 
van vandaag is opgetekend. Want hoe zat dat nu ook al weer met de har-
monieën Euphonia, Apollo, St. Jan en de fusie tot de Harmonie Kaatsheu-
vel? Speurwerk in oude uitgaven van de Echo van het Zuiden, de Heem-
kundekring, eigen archief en dat van muzikant Henk Stubbe leverde beetje 
bij beetje de bouwstenen voor onderstaand verhaal, dat speciaal voor on-
ze nieuwe website door Maurice van Overbeek is geschreven.  
 
De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel werd op 1 september 1969 
opgericht, maar  de roots van de vereniging gaan meer  dan een eeuw terug 
en hebben hun wortels in de drie voormalige harmonieën Euphonia, Apollo en 
St. Jan die in 1969 fuseerden. Het muziekleven in Kaatsheuvel stond destijds op 
een hoog niveau. Er was ambitie en toewijding voor de muziek en de harmonie-
ën waren het middelpunt van de belangstelling. Zij waren dan ook vrijwel het 
enige amusement. Met de opkomst van de sportclubs en jeugdverenigingen zou 
dit later allemaal veranderen.  
 
Het Koninklijk Mu-
ziekgezelschap Eup-
honia werd op 6 mei 
1877 opgericht en 
was de oudste harmo-
nie van Kaatsheuvel. 
Euphonia was een 
ietwat elitaire club die 
zijn oorsprong had in 
het Gilde St. Jan dat 
in 1840 het levens-
licht zag. De blazers 
van het gilde die tij-
dens de kermis en 
statiedagen de feeste-
lijkheden van het gilde opluisterden, besloten in 1875 het corps blazers om te 
zetten in een harmonie, hetgeen uiteindelijk op 6 mei 1877 resulteerde in de op-
richting van Euphonia.  

Harmonie Euphonia  in de beginjaren. 



 

 

Op zondag 13 juli 1884 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours. In 
Breda werd onder leiding van dirigent G. Brohm uit Den Bosch een eerste prijs 
(gouden medaille) behaald. Onder dirigent A. Stravers werden de meeste eerste 
prijzen en promoties in de wacht gesleept. De meest roemrijke prestatie was in 
1907 op het con-
cours in het Paleis 
van Volksvlijt in 
Amsterdam. Eup-
honia won de wed-
ijver met de beste 
korpsen van Neder-
land. Euphonia 
veroverde de eerste 
prijs én de ‘grote 
medaille’ van Hare 
Majesteit de Ko-
ningin. Naar aan-
leiding van deze 
prestatie werd op 8 
februari 1908 het 
predikaat Konink-
lijk toegekend.  
 

Euphonia was thuis in café Mombers maar verhuisde in 1885 naar café Van 
Leeuwen. Later verwierf de vereniging ook een eigen gebouw: Hotel-café-
restaurant Euphonia in de Hoofdstraat, pal tegenover de kerk. Toen de harmonie 
werd opgeheven is het pand verkocht. De opbrengst werd toen onder de leden 
verdeeld. Het leverde elk lid enkele duizenden guldens op. 
 
De verhuizing van Euphonia naar café Van Leeuwen zorgde 
voor een splitsing in de gelederen. Een grote groep muzikan-
ten besloot bij Mombers te blijven en richtte op 1 januari 1885 
Harmonie Apollo op die in de bovenzaal zijn repetities 
hield. Apollo werd een echte arbeidersvereniging. 
Al op 13 december 1885 gaf Apollo onder leiding van J. Kes-
sels zijn eerste concert op tweedehands instrumenten die wa-
ren overgenomen van een harmonie in Boxtel. Twee jaar later werd al de eerste 
prijs behaald op een concours in Nijmegen. In Kaatsheuvel maakte dit nogal wat 
emoties los, want rivaal Euphonia haalde op ditzelfde concours slechts een twee-
de prijs. Er zouden voor Apollo nog vele eerste prijzen volgen met de dirigenten 
Aarts en Hesselberth op de bok. Voor de succesvolste periode van Apollo zorg-
de dirigent en componist P.B. Bisselink uit Kaatsheuvel die in 1906 als trompet-
tist bij Apollo begon. Hij leidde de harmonie liefst 41 jaar van 16 december 
1908 tot 1950 en loodste de vereniging door moeilijke tijden. Onder zijn leiding 
promoveerde Apollo in 1939 ook met een vette eerste prijs naar de afdeling Su-
perieur.  

Harmonie Apollo in 1929. In het midden achter de eerste rij 
dirigent P.B. Bisselink.  

P.B.Bisselink 



 

 

Op 88-jarige leeftijd overleed P.B. Bisselink, acht dagen na de fusie tot Har-
monie Kaatsheuvel. In 1957 volgde onder leiding van A. Molenschot promo-
tie naar de hoogste afdeling: de Vaandelafdeling.  
In 1915 verhuisde harmonie Apollo naar het café van Jan Smit op de Markt. 
Zoon Wal Smit trok de band met de harmonie nog strakker aan door de bouw 
van een theaterzaal, later bioscoop Apollotheater. Na de afsplitsing was er 
duidelijk enige animositeit maar later ontstond er met Euphonia een prettige 
samenwerking en gezonde rivaliteit. In 1927, bij het 50-jarig jubileum van 
Euphonia leidde dat tot de gezamenlijke organisatie van het Groot Internatio-
naal Muziekfestival Kaatsheuvel (GIMK). Tijdens de traditionele statiedagen, 
die tot 1913 werden gehouden, streden beide verenigingen muzikaal en orga-
nisatorisch om de meeste aandacht.  
 
De feestelijkheden rond het zilveren priesterju-
bileum van pastoor Johannes van Enschot van 
de parochie Berkdijk waren de aanleiding tot 
de oprichting van de harmonie St. Jan op 4 
juni 1923. Voor  de muzikale omlijsting on-
der leiding van Bertus van Gulik zorgden di-
verse leden van Euphonia, waarvan er vijf in de 
parochie woonden. Daarmee was het funda-
ment gelegd voor de harmonie St. Jan, want het 
gemis van een eigen muziekgezelschap in de 
Berkdijk schreeuwde om actie. Dankzij een 
aantal plaatselijke geldschieters kreeg Berkdijk 
zijn eigen vurig gewenste muziekvereniging. 
Fr. Heijs (voorzitter), C. Damen (secretaris) en 
W. van Kuyk (penningmeester) vormden het definitieve bestuur.  

Harmonie St.Jan in de parochie Berkdijk werd opgericht met hulp van Euphonia. 

De drumband van Harmonie 
St.Jan. Deze werd bij de fusie sa-
mengevoegd met die van Euphonia 
en Apollo.  



 

 

 



 

 

Mede dankzij de hulp van Euphonia kon spoedig onder muzikale leiding van 
Bertus van Gulik met de repetities in café Kerkzicht van uitbater Van Dintheren 
in de Erasstraat worden begonnen. Toen Van Gulik in 1931 overleed nam A. 
Stravers, directeur van Euphonia, tot zijn dood in 1941, de dirigeerstok over. 
Zijn opvolger werd J. van Nieuwenhuizen uit Loon op Zand, maar die moest 
wegens ziekte in 1945 al weer zijn functie neerleggen. De dirigent van Apollo, 
P. B. Bisselink, nam toen de muzikale leiding bij St. Jan (inmiddels verhuisd 
naar Zaal van Dun) over.  
 
Het ledental liep bij alle drie verenigingen in de loop der jaren dermate terug, 
dat werd besloten tot een fusie. Op 1 september 1969 was de Koninklijk Erken-
de Harmonie Kaatsheuvel een feit.  
 
In Zaal van Dun, 
waar de nieuwe 
harmonie zich 
vestigde,  werd 
Het eerste be-
stuur gevormd 
door voorzitter 
L. Hornman, vi-
ce-voorzitters 
Joop Bisselink 
sr. en W. van 
Nieuwstadt, se-
cretaris Jan van 
den Hoven, pen-
ningmeester 
Huub Akker-
mans en de com-
missarissen  C. 
Klijn, J. van Gas-
tel, E. van Gastel, T. van Gastel en A. Schalkens. Joop Bisselink sr. nam al na 
een paar maanden (in 1970) de voorzittershamer over. Bij diens overlijden in 
1986 werd hij opgevolgd door zoon Joop jr. die deze functie 33 jaar zou uitoefe-
nen.  
 

De eerste dirigent was Chris Kuijten uit Waspik die met 40 leden en 19 leer-
lingen een nieuwe start maakte. De samengevoegde drumbands en het majoret-
tenkorpsen telden elk 24 leden. Vóór de fusie kwam Euphonia uit in de afdeling 
Uitmuntendheid, Apollo in de Vaandelafdeling en St. Jan in de Ere-afdeling. 
Toen Harmonie Kaatsheuvel op 14 juni 1970 in Loon op Zand weer voor het 
eerst op concours ging werd deelgenomen in de eerste afdeling. Een paar punten 
kwam de harmonie voor promotie tekort, maar de revanche volgde al een paar 
maanden later op 16 november. In Rosmalen werd een dikke eerste prijs en pro-
motie naar de afdeling Uitmuntendheid in de wacht gesleept. 

Het eerste concert van Harmonie Kaatsheuvel onder leiding van 
Chris Kuijten in Zaal van Dun in 1970. 



 

 

Harmonie Kaatsheuvel onder leiding 
van Nico Haneveld. 

Groepsfoto van Harmonie Kaatsheuvel in 2019 gemaakt ter gelegenheid van 
het afscheid van voorzitter Joop Bisselink nog vóór de covid-19 pandemie. Foto 
Stef Mennens/ DRIELUIK fotografie.  

Hoewel voor de nieuwe harmonie een mooie toekomst gloorde, daalde het le-
dental dramatisch. Dirigent Nico Haneveld, die Chris Kuijten opvolgde, trok de 
club uit het slop.  
 
De harmonie verhuisde van Zaal van 
Dun naar De Gildenbond en het nog 
resterende groepje van slechts 11 
muzikanten bouwde hij uit tot een 
bloeiende muziekvereniging waarop 
zijn opvolgers Cees Barnier uit Eind-
hoven en Peter-Paul van Esch uit 
Loon op Zand verder konden bou-
wen.  
Een boost gaf de eigen professionele 
muziekopleiding en het feit dat uit 
eigen gelederen de dirigenten van het 
Midden Orkest Carlo Bergmans en 
Anne Peters zijn voortgekomen. De 
verhuizing op 1 april 2016 van  
De Gildenbond naar nieuwbouw Het Klavier gaf de inmiddels 120 leden tellen-
de Harmonie Kaatsheuvel de noodzakelijke ruimte om kwantitatief en kwalita-
tief verder te groeien.  
 

 



 

 

Onder de muzikale leiding van Peter-Paul van Esch, die nog steeds als houtdo-
cent aan de harmonie is verbonden, werd in 2003 en 2007 gepromoveerd waar-
door Harmonie Kaatsheuvel nu uitkomt in de derde divisie van de KNMO. Ook 
zette hij de harmonie in de spotlights met spraakmakende edities van The Night 
of Harmony, Verrassende Ontmoetingen-concerten in de Concertzaal Tilburg en 
als winnaar van de Langstraat Cup in 2007 op het Langstraatfestival in Drunen. 
Opmerkelijk was dat de jury door een foute puntenvergelijking (voor het eerst 
was er een splitsing in 
klassen) eerst het Symfo-
nisch Blaasorkest Drunen 
tot winnaar van de Lang-
straat Cup had uitgeroe-
pen, maar al snel na de 
prijsuitreiking werd deze 
fout hersteld. Daarmee 
werd voor het eerst door 
Harmonie Kaatsheuvel de 
hegemonie van de top-
korpsen doorbroken.  
 
Onder zijn leiding wer-
den ook buitenlandse 
concertreizen gemaakt 
naar Duitsland (Mehren), 
Frankrijk (Parijs), Enge-
land (Londen) en België 
(Oostende, Brugge en Gent).  Na 18 jaar droeg Peter-Paul van Esch de muzikale 
leiding over aan Geert Schrijvers uit Breda. Op zijn afscheidsconcert op 19 no-
vember 2017 werd Peter-Paul van Esch benoemd tot eredirigent.  
 
Hoogtepunten met Geert Schrijvers als dirigent waren in 2019 de concertreis 
naar Bonn in Duitsland, het jubileumconcert ter gelegenheid van 50 jaar Harmo-
nie Kaatsheuvel en het afscheidsconcert van voorzitter Joop Bisselink die na 33 
jaar zijn functie neerlegde en tot erevoorzitter werd benoemd.  
De jaren 2020 en 2021 werden overschaduwd door de coronapandemie die alle 
activiteiten vrijwel volledig lam legde. Toch was er in 2020 één geweldige op-
steker. Harmonie Kaatsheuvel werd met het jubileumproject Here to Stay door 
de jury van de KNMO-award uitgeroepen tot winnaar van de tweede prijs: een 
glazen trofee, oorkonde en cheque van 750 euro.  
  
Het Groot Harmonie Orkest van de Kon. Erk. Harmonie Kaatsheuvel telt mo-
menteel 75 muzikanten en het Midden Orkest 36 muzikanten. De vereniging 
heeft ook een Aspirantenorkest, Slagwerkgroep en gelegenheids-/feestorkest De 
Kromme Noten.  
 
Maurice van Overbeek 

Na de eerste promotie van Harmonie Kaatsheuvel in 2003 
volgde een feestelijk onthaal in Kaatsheuvel. 



 

 

Zomerbollenactie 
 

Onze zomerbollenactie is een doorslaand succes geworden. 

Vooral dankzij de initiatiefrijke ideeën en aanpak van Janne 
van Schijndel en de inzet van ‘haar’ activiteitencommissie en 
vrijwilligers die voor de distributie zorgden. En natuurlijk ie-
dereen die een bestelling heeft geplaatst. De bollenactie bracht 
letterlijk en figuurlijk het lentegevoel. De totale omzet stond 
op de dag van levering immers op € 3.181,75.   
 

Ook op onze jaarlijkse kerststerrenactie had de co-
ronacrisis zijn weerslag. Het was, gezien alle maat-
regelen niet mogelijk om huis-aan-huis te verko-
pen. Temeer omdat we dan met meerdere mensen 
in één ruimte hadden moeten samenkomen voor 
het ophalen en verspreiden van de kerststerren.  
Uiteraard een grote tegenslag, maar als grootste 
gemis voor ons voelde het niet samen kunnen repe-
teren. Elkaar zo lang al niet kunnen zien raakt de 
vereniging in het hart. En daarvoor hebben we 
geen alternatief omdat we afhankelijk zijn van ho-
gerhand. Wij zijn wel flexibel genoeg om voor de 
kerststerrenactie een alternatief te bedenken. Dat 
hebben we gevonden in een bloembollenactie. Een 
zomerbollenactie wel te verstaan, aangezien we 
tegen het voorjaar wilden verkopen en deze bollen 
ná de laatste vorst geplant kunnen worden. 
 
We hebben contact gelegd met Pascal Zijlmans van 
Ambianze, die onze vereniging maar al te graag 
wilde helpen door een goede leverancier te zoeken 
en geen kosten te rekenen voor deze bemiddeling. 
Hij koos de 20 meest populaire bollen en bloemen-
mixen uit en wij zijn gaan rekenen en plannen. We hebben een webshop afge-
nomen bij JouwWeb. Hier kun je kiezen uit een aantal standaard websites die je 
vervolgens alleen maar hoeft in te vullen met je producten, gegevens en aanvul-
lende voorwaarden. We hebben een bestelformulier gemaakt en de actie met 
alle leden gecommuniceerd. Daarnaast hebben we de berichten voor Social Me-
dia gemaakt. 

De hele gang en huiskamer 
stond bij Janne van Schijndel 
vol dozen en tassen met 
bloembollen.  



 

 

geeft lentegevoel 
 
 

Al vanaf de start van de 
actie, in het weekend 
van vrijdag 19 februari, 
stroomden de bestellin-
gen binnen. In de eerste 
drie dagen werd er al 
voor € 1.517,50 aan 
bloembollen verkocht. 
De totale omzet stond 
op de dag van bezor-
ging op           €. 
3.181,75. In totaal zijn 
er 121 bloemenmixen 
verkocht en 724 zakjes 
met bollen. De kosten 
voor de inkoop van de 
bollen moeten nog van 
de totale omzet af. Ove-
rige kosten hebben we 
niet, omdat de tassen 
gesponsord werden door 
Trimbach Dozen uit Waalwijk en DRIELUIK voor de bedankkaartjes bij de be-
stellingen zorgde.  
Zoals met iedere nieuwe activiteit hebben we wel wat problemen ondervonden. 
Dit lag vooral in de leveringen. Zo werden er teveel lelies, irissen en bijenmixen 
geleverd en de anemoontjes en vlindermixen juist te weinig. De anemonen kon-
den we gelukkig nog bijbestellen en een deel van de andere artikelen is al weer 
verkocht. Zomermixen bleken helemaal niet leverbaar, daar hebben we een eigen 
mix voor samengesteld (met daarin o.a. de Dahlia Duet en de Iris Hollandica 
Symphony om het een muzikaal tintje te geven).  
 
Tot slot bleek het geen goed jaar voor de dahlia’s. Er blijken, schijnbaar ook door 
Corona, veel minder dahlia’s te zijn dan andere jaren. Die raakten dus erg snel 
op. Hier hebben we ook gewerkt met alternatieven en een enkeling heeft een an-
dere bloem uit moeten kiezen. 
Ondanks de leveringsproblemen uiteindelijk toch een erg leuke actie om aan te 
werken en wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 
 
Janne van Schijndel 

Een groepje vrijwilligers zorgde voor de distributie van de 
bestellingen. Angela Sprangers– Van den Hoven, lid van de 
activiteitencommissie nam haar dochtertje Ziva mee.  



 

 

Q-sax                                Bezoek alleen op afspraak 
Guldenroede 9 
5056 KG Berkel-Enschot 
tel. 06-23774859 
Info@q-sax.nl 



 

 

.  
Gehoorbeschermers          
noodzakelijke investering  
 

Met de aanschaf van vijf geluidsschermen op standaard heeft het bestuur een 

belangrijke en vooral noodzakelijke investering gedaan. Het is een kostbare 
uitgave waarmee een bedrag van €.575 is gemoeid, maar voor het welzijn van 
de muzikanten meer dan waard. Om de schermen te beschermen en goed te 
kunnen vervoeren heeft Maurice van Overbeek en speciale kist gemaakt waarin 
in de toekomst het dubbele aantal schermen kan worden opgeborgen.  
In steeds meer orkesten klinkt de roep om gehoor beschermende maatregelen. 
Vooral de muzikanten die voor trompettisten en trombones zitten krijgen het bij 
fortissimo’s flink te verduren. Meerdere muzikanten hebben privé speciale oor-
doppen aangeschaft, maar deze kostbare uitgave is niet iedereen gegeven. Ge-
luidsschermen zijn een perfecte oplossing. In samenspraak met leverancier 
Cees Tak van Q Sax en de instrumentencommissie zijn de gebogen schermen 
die achter de muzikant worden geplaatst uitgeprobeerd. De hoornisten en bas-
klarinettisten waren enthousiast. De eerstvolgende repetitie kunnen ze met een 
gerust hart plaats nemen op hun vertrouwde plek in het orkest.  



 

 

Evan stuurde deze lieve kaart naar het bestuur. 



 

 

Jan Dingemans (88) was een  
accuraat penningmeester 
 

Tweede Kerstdag is op 88-jarige leef-

tijd onze oud penningmeester en Vriend 
van Harmonie Kaatsheuvel Jan Dinge-
mans overleden.  
We herinneren ons Jan Dingemans voor-
al als een echt verenigingsmens met gro-
te bestuurlijke kwaliteiten. Hij was ja-
renlang onze zeer accurate penning-
meester. Jan was een rekenwonder en 
deed alles uit het hoofd, Hij was in die 
tijd wars van rekenmachines en andere 
digitale technologie. 
Jan inde wekelijks de contributie con-
tant, schreef dit op in zijn hardkaften 
schrift. En kwam het financieel even niet 
uit dan nam hij je dat niet kwalijk. "Och, 
dat geeft niet jongen, dat komt later nog 
wel een keer". Hij wist gewoon wie het 
thuis even moeilijk had en wie niet. 
Zo soepel dat hij was bij het innen van de contributie, zo duidelijk kon hij zijn 
wanneer er weer gevraagd werd te investeren terwijl het geld er niet was. Vaak 
vielen de woorden tijdens de bestuursvergadering: "Mensen, dat gaan we niet 
doen, daar hebben we het geld niet voor". "Ga eerst maar eens op zoek naar een 
sponsor en als dat gelukt is kijken we wel verder". En als dan het geld er bijna 
was, dan zorgde hij wel voor dat laatste zetje. Dan legde hij privé er wel iets bij 
of hij keek of er nog niets bij de zaak gesponsord kon worden. Zelf heft Jan 
nooit een instrument bespeeld, maar die ambitie heeft hij door gegeven aan zijn 
zoon Richard. Hij speelde een aantal jaren trombone in het groot orkest.  
 
Samen met zijn vrouw ‘Puck’, Jans koosnaampje voor Rina, heeft hij al vroeg 
genoten van de vele vrije tijd. Hij stopte al vroeg met zijn schoenhandel en ging 
fietsen, vaak op vakantie en genieten van kinderen en kleinkinderen.  
Ook maakte hij wekelijks fietstochten met vriend Jan van den Hoven, oud se-
cretaris van onze vereniging. Rondje door de duinen en steevast een lekkere 
borrel op het terras.  



 

 

Bij elk concert van onze vereniging waren Jan en zijn vrouw Rina van de partij. 
De laatste keer bij het afscheidsconcert van onze erevoorzitter Joop Bisselink, 
waarmee Jan Dingemans jarenlang heeft samengewerkt.  
Toen we hen in januari persoonlijk uitnodigden voor het afscheidsconcert wer-
den er thuis aan zijn tafel mooie verhalen van de harmonie opgerakeld en lach-
ten we om anekdotes van weleer. 
Jan was er in februari bij in Het Klavier en genoot ervan zijn oude medebe-
stuursleden Jan van den Hoven en Marjo Heezius te ontmoeten. Samen met hen 
zat hij op de eerste rij en genoot zichtbaar van dit mooie concert. Hij was weer 
verrast over hoeveel jeugdige musici er in de verschillende orkesten zaten. 
"Wat geweldig om te zien, maar hoe kunnen jullie dat toch allemaal beta-
len?" Jan was ook Vriend van Harmonie Kaatsheuvel. Hij wist zeker dat zijn 
jaarlijkse bijdrage goed besteed werd.  
 
Marino Ligtvoet  



 

  

Henk Vastré (65) kreeg band 
met harmonie via zijn vader  
Meer dan veertig jaar had Henk Vastré, die 

op 19 december op 65-jarige leeftijd over-
leed, een band met onze vereniging. Hij had  
de liefde voor drumband- en harmoniemuziek 
van zijn vader meegekregen. Vader Harrie 
sloeg de grote trom bij harmonie Euphonia en 
werd na de fusie in 1969 de vaandeldrager 
van onze harmonie. Zoon Henk werd steeds 
meegenomen en raakte zo in de ban van de 
muziek en onze vereniging.  
Toen Henk initiator en voorzitter werd van de 
gehandicaptendrumband Prins Maurits was 
de samenwerking snel gevonden. Samen 
speelden we twee marsen van componist en 
dirigent P.B. Bisselink en brachten deze ook  
uit op een langspeelplaat.  
We hebben vaak samen gemusiceerd  met als 
hoogtepunt ons gezamenlijk optreden in 1981 
in Theater de Flint in Amersfoort. Daar 
speelden wij de mars Le Tambour Maitre van 
P.B. Bisselink vanwege de opening van het internationale jaar van de gehandi-
capten. Dit in aanwezigheid van beschermvrouwe Prinses Juliana. 
Apetrots waren wij, zeker toen we ook nog met de Prinses op de foto mochten. 
 
Henk was ook ons aanspreekpunt bij de Werft. Wanneer wij daar wilden optre-
den met een concert of The Night of Harmony wilden organiseren was niets 
hem te veel. Henk regelde het wel of hij zorgde dat het geregeld werd.  
 
Henk, die als gevolg van een hersenbloeding in een rolstoel belandde, is de har-
monie altijd blijven volgen. Bij veel concerten was hij aanwezig, genoot zicht-
baar, maar was soms ook kritisch na afloop. Muzikaal had hij nimmer iets op te 
merken, maar wel over zaken eromheen. Zijn opmerkingen sneden bijna altijd 
hout en dus namen we die serieus.  
De laatste keer dat Henk bij ons concert was, was bij het afscheid van Joop Bis-
selink als voorzitter in februari afgelopen jaar. Het was tegelijk zijn definitieve 
afscheid van onze vereniging.  
 
Marino Ligtvoet 

Foto DRIELUIK fotografie 



 

 

 



 

 

Danny van Driel  SOT-

vrijwilliger van het jaar  
Onder normale 

omstandigheden was 

Danny van Driel op 
carnavalszondag  met 
De Kromme Noten 

volop actief in de 
carnavalsoptocht van 
Turfstekerslaand. Dit 

jaar zat hij door de 
coronaperikelen 
noodgedwongen 

thuis. Alleen de fees-
telijke aankleding 
van zijn huis maakte 

duidelijk dat het car-
naval 2021 was en dat De Kromme Noten onlosmakelijk met het carnaval in 
Kaatsheuvel verbonden zijn. Een troosteloze situatie voor met name Danny en 

zijn vrouw Jeske die in al hun vezels het carnavalsgevoel uitstralen. Maar dan 
staat op deze onwezenlijke carnavalszondagmiddag ineens de voorzitter van 
SOT (Stichting Optocht Turfstekerslaand) Marco Smulders op de stoep, verge-

zeld door Maurice (algemeen leider) en Raymond van Overbeek (muzikaal lei-
der) van De Kromme Noten. De verrassing is compleet als Danny wordt uitge-
roepen tot SOT-vrijwilliger van het jaar 2020. Normaal wordt deze onderschei-

ding op de nieuwjaarsbijeenkomst van SOT uitgereikt, maar dit jaar is alles an-
ders. “Danny is voor SOT en de verenigingen van onschatbare waarde”,  legt 
Marco uit. Danny is de spil in het contact tussen stichting en De Kromme Noten. 

Als er iets geregeld moet worden staat Danny klaar. Niets is hem teveel. Danny 
is de man achter Antons Blaosfestijn en hij zorgde ervoor dat De Kromme Noten 
met een eigen wagen in de optocht aanwezig zijn. De onderscheiding is dan ook 

volkomen verdiend. “Ik ben echt sprakeloos”, reageerde Danny. De uitreiking 
van het bijbehorend schildje werd gefilmd en ‘s avonds op de livestream van 
SOT uitgezonden zodat Danny voor heel carnaval minnend  Kaatsheuvel in het 

zonnetje kon worden gezet.  

Maurice van Overbeek 



 

 

 


