
 

 

 
 
 

 
Joop en Wilma bedankt! 
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Dirigenten: 

Gerard Bruijniks Voorzitter 06-44444545 

Marino Ligtvoet Secretaris 0416-277438 

Leo Bisselink Penningmeester 06-28147612  

Letty de Nijs Opleidingcommissie 0416-277904 

Maurice van Overbeek Vice-voorzitter / De Kromme Noten 0416-272850 

Janne van Schijndel  Activiteitencommissie 06-51682125 

Nancy Verreijen Groot Orkest Commissie 06-14399500 

Anne Peters Aspiranten Orkest    

Anne Peters Midden Orkest   

Demos Horn Slagwerk/Percussiegroep   

Geert Schrijvers Groot Harmonie Orkest   

Raymond van Overbeek De Kromme Noten   

Repetitiedagen en tijden Het Klavier: 
Aspiranten Orkest                  Do                    18.30-19.15 uur 
Midden Orkest                       Di                     18.45-20.00 uur 
Groot Harmonie Orkest         Ma                    20.00-22.00 uur 
Slagwerk/Percussiegroep      Ma                    18.45-19.45 uur 
De Kromme Noten                Vrij                   20.00-22.00 uur (om de week) 



 

 

             HarmonieBerichten 

Jaargang 28 nr.1 –  Februari 2020 
   

Van de redactie 

Het heeft heel wat voorbereiding gekost, maar we hebben Joop uiteindelijk 

een mooi afscheid als voorzitter kunnen geven. Grappig was dat met het verstrij-
ken van de tijd Joop steeds onrustiger werd. Hij moest immers de regie uit han-
den geven en had geen grip meer op wat er binnen het bestuur werd bekok-
stoofd. Zo was hij bijvoorbeeld het eerste half uur van elke bestuursvergadering 
niet welkom en daar had hij het duidelijk moeilijk mee. Achteraf kon hij conclu-
deren dat ook zonder zijn bemoeienis alles tot in de puntjes was geregeld.  
 
Uiteraard staat het afscheid van Joop als voorzitter van onze vereniging  in deze 
HarmonieBerichten centraal. We doen verslag van een emotioneel afscheid  vol 
memorabele momenten en bijzondere cadeaus met als ultieme bekroning de be-
noeming van Joop tot erevoorzitter. In deze editie mag een interview met Joop 
natuurlijk niet ontbreken. Maurice van Overbeek schoof bij Joop aan tafel en 
zette hem op de praatstoel. Een interessant verhaal waarin wordt teruggekeken 
op 33 jaar is het resultaat. Mooie verhalen waren er ook te beluisteren in Efkes 
buurten meej… 
 
Voor het eerst in deze HarmonieBerichten het voorwoord van onze nieuwe voor-
zitter Gerard Bruijniks.  
 
Tijdens de algemene ledenvergadering werden Joke Bos-Van Erven en Babs van 
Laarhoven gehuldigd omdat ze 25 jaar muzikant zijn. Een verslag in deze HB. 
De uitreiking van de kanjer van 2019 was deze keer bijzonder omdat er twee van 
deze onderscheidingen werden toekend: één voor John Jansen en één voor het 
echtpaar Stef en Maike Mennens.  
 
De workshops op de Kaatsheuvelse basisscholen zijn weer achter de rug en heb-
ben heel wat kinderen enthousiast gemaakt. De bekroning waren twee heerlijke 
afsluitende ‘concerten’ waar de kinderen samen met het Midden Orkest op een 
heus instrument of met slagwerk mochten meespelen.  
 
We hebben ook weer ruimte gemaakt voor een sponsor om zich te presenteren. 
Deze keer is het de beurt aan Leerjuist.  
Aandacht ook voor het project Eldorado waaraan het Groot Harmonie Orkest in 
juni gaat deelnemen. En uiteraard weer De Kromme Noten die een nieuwe outfit 
hebben én een eigen drankje: het Krom Neutje. Móet je proeven. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

De eerste weken van 2020 hebben in het teken 

gestaan van het afscheid nemen van Joop Bisselink 
als voorzitter van onze vereniging. Op 9 februari 
2020 hebben we een mooi afscheidsconcert gehad 
waarbij Joop na 33 voorzitterschap is benoemd tot 
erevoorzitter van onze vereniging.  Joop: dank voor 
je meer dan goede inzet de afgelopen jaren. 
 
Op 6 januari 2020 hebben we en bijzondere ledenvergadering gehad waarbij 
ondergetekende door de leden is benoemd als nieuwe voorzitter van de vereni-
ging. Ik heb er veel zin in en dank iedereen voor het vertrouwen in mij.  
 
Komende periode zullen we samen kijken wat goed gaat en waar we de koers in 
de toekomst wat meer op moeten richten. Het bestuur is gestart met een ronde 
langs alle commissies en gesprekken met leden om te luisteren waar we accen-
ten moeten gaan leggen voor de komende jaren. Voorop staat dat iedereen met 
en door muziek plezier mag en kan beleven.  
 
Op 7 maart 2020 gaat het bestuur de eerste opmaat maken naar de toe-
komst. We doen dat samen, dus komen wij zeker voor de vakantie nog terug 
met ideeën. 
 
Op de ledenvergadering van 10 februari 2020  hebben we samen terug gekeken 
naar 2019, het jubileumjaar, alle activiteiten van de vereniging en de financiën. 
Bovendien heeft u ons beelden meegegeven over de bardiensten. Op 7 maart  
zullen we als bestuur deze beelden bespreken en kijken hoe we in harmonie tot 
een voorgenomen besluit kunnen komen.  
 
Ook hebben we onze jubilarissen gehuldigd. Joke en Babs waren beiden 25 jaar 
spelend muzikant. Daarnaast hebben we dit jaar twee Kanjers 2019 benoemd. 
John heeft de 80 van de Langstraat gelopen en zijn sponsors gevraagd een bij-
drage te doen aan onze vereniging. En Stef en Maike voor de meer dan goede 
ondersteuning van het jubileumjaar.  
 
Gerard Bruijniks 



 

 

Emotioneel afscheid 

vol tranentrekkers 
Het afscheid van onze voorzitter Joop Bisselink zat vol tranentrekkers waar-

bij de speciaal met harmonielogo en de naam van Joop bedrukte witte zakdoek-
jes goed van pas kwamen. Met name de muziek van opa Piet Bisselink zorgde 
voor een forse brok in de keel en wellende waterogen. Het werd een even emo-
tioneel als onvergetelijk afscheid.  
In een nokvolle theaterzaal van Het Klavier werd Joops’ inzet gedurende 33 
jaren beloond met een muzikale hommage van alle onderdelen van onze ver-
eniging. Het bestuur had een heel bijzonder cadeau voor Joop. Het liet een ster 
met de naam Joop Bisselink registreren in het world online star register, zodat 
diens naam voor altijd zal blijven stralen.  
Onze nieuwe voorzitter Gerard Bruijniks zorgde voor de ultieme bekroning van 
dit bijzondere afscheid door Joop te benoemen tot erevoorzitter. Hij kwam su-
perlatieven tekort om de verdiensten van Joop voor onze vereniging te duiden. 

Joop en echtgenote Wilma tonen trots de oorkonde behorend bij de benoeming 
tot erevoorzitter. (Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie).  



 

 

Naast het muzikale eerbetoon waren er  vele 
blijken van waardering en dank die vergezeld 
gingen met bijzondere cadeaus. Anne Peters 
overhandigde namens de muzikanten die ruim-
hartig hadden bijgedragen, een cheque voor 
een weekeindje weg.  
 
Bovendien bood ze symbolisch als blijvende 
herinnering de foto aan die ’s morgens op het 
stormachtige Anton Pieckplein van alle muzi-
kanten van alle orkesten was gemaakt door 
Stef Men-
nens.  
 
Anne 
deed dat 
met een 
fotolijst 
die ze 
spontaan 
gebruikte 
voor een 
selfie met 
Joop. 

 
Heel de  

op de foto 



 

 

Babs van Laarhoven en zoontje Noud ( foto) ver rasten Joop met een doos 
vol kaarten van muzikanten met persoonlijke bedankjes, herinneringen en 
anekdotes. Met de bedoeling er elke repetitiemaandag één uit te halen en te 
koesteren om zo de verbondenheid met de harmonie warm te houden. Babs 
voegde ook nog een persoonlijk dankwoord toe waarmee ze haar speciale band 
met Joop onderstreepte.  
 

Hoezeer  Joop als voorzitter  maar  vooral ook als mens door  de leden in de 
armen is gesloten bleek tijdens het afscheidsconcert dat hem door de harmonie 
werd aangeboden. Vele familieleden, vrienden en relaties waren getuige van 
een aandoenlijk en tegelijk stormachtig muzikaal afscheid waarbij het publiek 
op de tribune werd meegetrokken in een actieve 
rol of zich liet ontroeren door de muziek.  
 
De slagwerkgroep onder  leiding van Demos 
kreeg iedereen aan het ritmisch klappen en ook 
de aspiranten zorgden met ‘de hotelbel’ voor 
een geinige uitsmijter. Het Midden Orkest met 
op de bok Anne Peters stal de show met een 
gevarieerd repertoire waarmee de jeugd bij de 
scheidende voorzitter de gevoelige snaar wist te 
raken.  



 

 

Kippenvel…. 
 
 
Het Groot Harmonie Orkest zorgde voor  veel kippenvel met de beladen 
vertolking van composities van opa P.B. Bisselink. De ouverture Toxandrië, die 
met bewerkingen van onze dirigent Geert Schrijvers in een modern jasje was 
gestoken, kreeg de dramatiek die het verdient en de marsen Leve de Vrijheid en 
de Groet aan Kaatheuvel weerspiegelden de veelzijdigheid van de componist 
Bisselink. De uitleg van de onbevangen presentator Jos Groenendaal bracht het 
dankbare publiek op de tribune daarbij in de juiste stemming. 

 
Ook de uitvoering van De Moldau, de Beatles-medley Abbey Road en het op-
zwepende Klezmer Carnival speelden feilloos in op Joops’ favoriete muziek.  
De Kromme Noten sloten het muzikale eerbetoon in de foyer feestelijk af. Maar 
niet voordat er toch nog in de zaal het traditioneel weggeef bloemetje was uitge-
reikt aan Gerda Klijn, echtgenote van oud bestuurslid Kees Klijn. 
 
In de foyer  vormde zich een lange r ij mensen die persoonlijk Joop wilden 
bedanken. Onder hen de voorzitter van Sophia’s Vereeniging Peter Essers die 
samen met Joop de banden tussen beide verenigingen in de afgelopen jaren 
heeft versterkt.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Efkes buurten meej…. 

‘het schaduwkabinet’ 
 

De gemoedstoestand van Joop werd op de vroege zondagmorgen al danig op 

de proef gesteld toen de muzikanten van het eerste uur, Gerard van Nunen, 

Henk Stubbe en Jan van Laarhoven tijdens Efkes Buurten meej… met kostelij-
ke verhalen in het verleden doken en het functioneren van Joop als voorzitter 
een plaats gaven in de 

afgelopen 33 jaar.  

De vele aanwezigen hin-
gen aan hun lippen en 

gniffelden bij alle waar 
gebeurde sterke verhalen. 
Gespreksleider Jos Groe-

nendaal ontlokte het drie-
tal de mooiste anekdotes 
die een heerlijk inkijkje 

gaven in het harmoniele-
ven van vroeger en nu. 
En hoe de harmonieën 

Apollo, Euphonia en 
St.Jan zich manifesteerden in de Kaatsheuvelse samenleving. Het verhaal van 
Euphonia-muzikant Gerard van Nunen die zijn echtgenote José bij Apollo 

vond, was tekenend voor die tijd.  

Hilarisch is het verhaal van het dauwtrappen waarbij de pastoor tijdens de mis 
door koster/tenorsaxofonist Christ Donders, jenever in plaats van water in zijn 

kannetje vond. Ook de harmoniefeesten in themavorm, zoals het boerenfeest, 
het bouwvakkersfeest, het sprookjesfeest en het flower powerfeest, passeerden 
de revue. En altijd was voorzitter Joop daarbij nadrukkelijk aanwezig.  

Aan de bar kreeg het drietal aangevuld met Marino Ligtvoet de bijnaam 

‘schaduwkabinet’ dat oppositie voerde en onzin en kletspraat verkondigde. “Ik 
ben blij dat ze heel veel vergeten zijn”, gaf Joop de aanwezigen mee na een 
half uurtje buurten ..’ 

Maurice van Overbeek 

Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie 



 

 

 

“ Joop  blijft als ster 
voor altijd stralen” 
Het afscheid als voorzit-

ter mag dan definitief zijn, 
als Joop zullen we hem niet 
uit het oog verliezen. Daar-
voor is de band met onze 
vereniging na 33 jaar te 
sterk. “De harmonie is als 
familie”, zei Joop in een 
interview met het Brabants 
Dagblad. En Joop kennend 
zal hij die band koesteren en 
op repetitieavonden met zijn 
aanwezigheid onderhouden.  
 
Het bestuur had, zo vertelde 
vicevoorzitter Maurice van 
Overbeek, “een bijzondere 
manier gevonden om Joop 
niet uit het oog verliezen en 
voor altijd te koppelen aan 
de dag van zijn  afscheid.” 
Vanaf 9 februari 2020  
draagt immers een van de 
miljoenen sterren aan de 
hemel Joops’ naam. De 
Joop Bisselink-ster is offici-
eel in het wereldwijde On-
line Star Register opgenomen.  



 

 

Bijzonder bloemetje voor 
Joop….en Wilma! 
 
In de aanloop naar dit bijzondere cadeau ‘speelde’ Maurice met het bloemetje 
dat Joop traditiegetrouw tijdens het Nieuwjaarsconcert uitdeelt aan iemand in 
het publiek. Natuurlijk was er maar één, of liever gezegd twee met echtgenote 
Wilma erbij, die dit bloemetje verdiende en dat was Joop.  
 
Waarom?  
Maurice deed een greep en zette het fijntjes op een rijtje. 
 
“Omdat je Joop bent, onze Joop.  
Omdat je een gezellige vent bent waarmee het goed sauwelen is en waarmee 
je een lekkere pint kunt drinken.   
Omdat jij geen NEE kunt zeggen. Ook niet toen jouw vader voor zijn overlijden op 17 
juni 1987 al had bepaald dat jij hem als voorzitter moest opvolgen.  
Omdat je een echt verenigingsmens bent. Een vent die de warmte en saamhorigheid 
binnen de vereniging koestert. En zich daar ook voor de volle 100 procent voor inzet. 
“ 
 
Dat heeft hij, zo onderstreepte Maurice, van zijn vader en opa meegekregen. Zij hul-
digden immers het credo dat ‘het ieders plicht is om de mogelijkheden die men in zich 
heeft ten dienste te stellen aan de mensen om je heen. Persoonlijke inzet van één vrij-
williger is meer waard dan de beroepsmatige aanpak van tien betaalde krachten’. 
“Jouw vader en jouw opa zullen trots zijn hoe jij deze levensfilosofie in de praktijk 
hebt gebracht”, wist Maurice zeker. 
 
Het bloemetje was ook voor Joop…. 
“Omdat je niet tegen onrecht kunt.  
Omdat je altijd de lieve vrede wilt bewaren.  
Omdat je de man bent van het harmoniemodel. Met een bloedhekel aan ruzies en con-
flicten.  Je kon pas weer gerust slapen als zaken waren uitgepraat.  
Omdat je vaak een klankbord was, maar ook de pispaal. 
Omdat je een drammer bent, als het belang van de club daarom vraagt.  
Omdat je een emotioneel mens bent, Een jankerd,  
En omdat je een goeie schooier bent. Die heel wat geld heeft binnen geharkt.” 
 
Maurice van Overbeek 
 



 

 

 



 

 

Joop kijkt na 33 jaar tevreden terug 

“Blijf keihard werken     

aan de toekomst” 
Als voorzitter van Harmonie Kaatsheuvel zag Joop Bisselink (66) in de afge-

lopen 33 jaar het muzikale spectrum drastisch veranderen. Het ietwat oubollige 
imago van de harmonie werd weggepoetst om plaats te maken voor een moder-
ne muziekvereniging waar jeugd zich thuis voelt en waar samen muziek maken 
een belevenis en een verrijking is. Maar bovenal zag hij zijn eigen club muzi-
kaal enorme stappen maken en in omvang uitgroeien tot een bloeiende club met 
123 leden waarvan meer dan de helft jonger is dan 30 jaar.  
Een mooier moment om 

de voorzittershamer over 
te dragen aan Gerard 
Bruijniks (foto) is er 

voor Joop niet. Hij heeft 
alle reden om tevreden 
terug te blikken. 

“Koester wat in de afge-
lopen jaren samen is op-
gebouwd. Laat dit niet 

verloren gaan. Blijf kei-
hard werken aan de toe-
komst”, drukt hij ieder-

een bij zijn afscheid op 
het hart. Opdat ‘zijn’ harmonie in dat snel veranderende verenigingsleven een 
vooraanstaande plaats blijft innemen en een warm thuis biedt aan iedereen en 

vooral kinderen die een instrument willen bespelen. 

Joops’ trots 
De jeugd van de harmonie is Joops’ trots en tegelijk ook zijn zorg. “Daar ligt 
onze focus”, benadrukt hij “en daarin moeten we ook blijven investeren met 

energie en geld”. Zelf draagt hij daar bij zijn afscheid een extra steentje aan bij 
door zijn afscheidscadeau (“geen bloemen, bier of wijn, maar graag een dona-
tie!”) volledig te doneren aan de opleiding en dan met name de workshops op 

de basisscholen. Tijdens de algemene ledenvergadering overhandigde Joop een 
bedrag van 300 euro aan Anne, de drijvende kracht achter Music@school.  



 

 

 



 

 

 

Joop is lyrisch over wat de opleidingscommissie in de afgelopen jaren heeft be-
reikt. “Met Muziek op schoot, de Muziekbende, het scholenproject, de professio-
nele muziekopleiding en sociale nevenactiviteiten als de filmavond, de surprise-
avond en het kamp, wordt keihard gewerkt om nieuwe leerlingen binnen te ha-
len, ze te boeien en vooral te binden” is zijn grote compliment. “Het resultaat 
van alle inspanningen”, zegt Joop, “weerspiegelt in de slagwerkgroep, het Aspi-
rantenorkest, het Midden Orkest en de vele D-gediplomeerden in het Groot Har-
monie Orkest.” 
 

Ingrijpende veranderingen 
In de afgelopen 33 jaar heeft 
hij als voorzitter verstrekken-

de veranderingen gestuurd en 
ingrijpende beslissingen bege-
leid en doorgevoerd. Joop: 
“Zo heeft het vertrek uit De 

Gildenbond erin gehakt. Het 
was moeilijk om afscheid te 
nemen, maar voor de groei 

van onze vereniging was de 
overgang naar Het Klavier 
een zegen. We houden de 

mooiste herinneringen aan 
ons verblijf in De Gilden-
bond.”  Zijn we inmiddels ge-

setteld in Het Klavier? Volgens 
Joop is het nog steeds een beet-
je wennen omdat we als harmonie in een nog socialere omgeving terecht zijn 

gekomen. “De enige beperking is dat de zaal van Het Klavier te klein is geble-
ken. Nu moeten we voor grotere producties toch weer naar De Werft. Jammer.”  

25 jaar drummer 
Hoewel hij met muziek is groot gebracht en ook 25 jaar drummer/zanger is ge-
weest in de bandjes Falsetto, Vanquish en de Blue Birds, heeft hij nooit binnen 
de harmonie actief muziek gemaakt. “Ons Pa had me voorbestemd om hem als 

voorzitter op te volgen. Weigeren was geen optie en toen hij in 1987 stierf ben ik 
meteen als muzikant gestopt. Het was niet te combineren. Je bent dagelijks met 
besturen bezig. Het slokt je op en legt een grote druk op je. En dan is het fijn om 

vele bevlogen keihard werkende commissieleden en bestuursleden om je heen te 
hebben. En dirigenten zoals Peter Paul van Esch, Carlo Bergmans en Anne Pe-
ters. Zij zijn degenen die muzikaal de vereniging in een stroomversnelling heb-

ben gebracht.”  

Joop tekent als voorzitter  het contract waarmee de 
overgang van De Gildenbond naar Het Klavier 
wordt bezegeld. Foto Stef Mennens DRIELUIK fo-
tografie. 



 

 

Zo was samen spelen in de Concertzaal met Sophia’s Vereeniging lange tijd on-
denkbaar. Maar het is er toch van gekomen. “Twee keer zelfs. En nu werken we 
samen in de muziekopleiding”, zegt Joop trots. “De belangrijkste stap is geweest 
dat we gestopt zijn met de muziekschool en zelf met professionele docenten de 
opleiding hebben opgezet. Met mensen vanuit de commissies in het bestuur krijg 
je veel draagvlak. Als je beslissingen neemt op de werkvloer en je legt daar de 
verantwoordelijkheid neer, dan zie je ineens alles versnellen.”  
 

Idolaat van opa 
Joop is idolaat van zijn opa Piet, de marsenkoning P.B. Bisselink, waarvan hij en 
de andere  kleinkinderen verplicht pianoles kregen. “Omdat het gratis was.” In 
1906 kwam hij vanuit Zeddam in de Achterhoek als onderwijzer naar Kaatsheu-
vel en ging trompet spelen bij Apollo. Binnen een jaar was hij dirigent van 
Apollo, was hij organist in de kerk, was hij dirigent van het tiener- en mannen-
koor, werd hij dirigent in Sprang-Capelle, Waspik en Raamsdonk. “Hij was ge-
woon elke avond met muziek bezig. En ’s nachts begon hij te componeren. Hij 
was een pure autodidact. Opa heeft zichzelf trompet geleerd en muziek leren 
schrijven. Zelfs toen hij blind werd bleef hij schrijven. Met de hulp onze Leo – 
toen 12 jaar en nu onze penningmeester – die opa’s hand de goede directie gaf 
om tussen de lijntjes te schrijven.” 
 

Dankbaar 
Achteraf zegt Joop bijzonder dankbaar 

te zijn dat hij het voorzitterschap van 
zijn vader heeft overgenomen. “Het 
heeft voor een grote omslag in mijn 

leven gezorgd. Er is een pad ontstaan 
dat me bestuurlijk veel heeft gebracht, 
waaronder het wethouderschap voor 
Gemeentebelangen.” Het plaatste hem 

tegelijk op het voorste plan en dat is nu 
juist het enige dat hij niet ambieerde. 
“Het zit niet in mij om voorop te lopen. 

Soms ontkom je daar niet aan, maar ik 
denk dat ik daarom ook drummer ben 
geworden. Lekker achterin. Mensen die 

iets presteren, die iets doen en stralen, 
díe moeten op de voorgrond,”, meent 
Joop. En dat is, zegt hij, “geen valse 

bescheidenheid”.  

Joop wist voor het project Muzikant & Dorp meteen: “ik wil op de foto bij het graf van 
mijn vader.”                                                     Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie. 



 

 

.Hoofdrol in jubileumjaar 
 

Toch rolde hij in 
zijn af-

scheidsjaar en 
jubileum van 
onze vereniging 

onbewust in een 
hoofdrol.  Sa-
men met de pro-

moties, the 
Nights of Har-
mony en samen-

werking met 
Sophia’s Veree-
niging werd het 

jubileumjaar 
2019 een van 
zijn hoogtepun-

ten als voorzitter. 
Door zijn grote 
betrokkenheid werd ‘Here to Stay’ een fantastisch mooi project. “Het was prach-

tig, omdat ik er zo nauw bij betrokken was en zelf veel heb kunnen regelen met 
ondersteuning van anderen. Ik ben als vrijwilliger erin gerold, neem als vrijwilli-
ger afscheid en zal voor ‘mijn clubke’ altijd vrijwilliger blijven”.  

Maurice van Overbeek 

Joop stak geweldig veel tijd en energie in het jubileumproject Here 
to Stay.  De verwezenlijking van de zeven picknickbanken  was 
vooral zijn werk. Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie.  



 

 

 



 

 

Joke Bos 25 jaar muzi-
kant met een glimlach 
Joke Bos - Van 

Erven is tijdens de 
Algemene  Leden-
vergadering gehul-
digd in verband met 
haar zilveren jubile-
um als muzikant.  
Ze kreeg de zilve-
ren erespeld van de  
bond KNMO opge-
speld en de bijbe-
horende oorkonde 
uitgereikt door 
voorzitter Gerard 
Bruijniks. Natuur-
lijk waren er bloe-
men en een doos 
bonbons namens de 
vereniging.  
 
Gerard Bruijniks memoreerde dat Joke in Delfszijl voor het eerst met de muziek 
in aanraking kwam. Ze leerde klarinet spelen op het instrument van haar man 
Kees en heeft daarna de klarinet nooit meer los gelaten.  
Joke is een zeer actief muzikant. Ze speelt al 20 jaar bij onze harmonie. En al 
vele jaren is ze ook een zeer gewaardeerd muzikant bij de Tilburgse harmonie 
L’Echo des Montagnes. Bovendien is ze vanaf de oprichting lid van het senio-
renorkest De Langstraat.   
 
“Joke is “, zo vertelde Gerard, “een muzikant met een grote glimlach”. Het be-
wijst haar plezier in het maken van muziek en straalt dat ook uit naar de jeugd in 
het aspirantenorkest voor wie ze een grote steun is.  
Haar overleden man Kees was de grootste vriend en bewonderaar van onze ver-
eniging. Met het muziekstuk Eine Kleine Yiddishe Ragmusik van Adam Gorp 
dat Joke en Kees aan onze vereniging schonken, is muzikaal een blijvende band 
ontstaan. Voor onze kersverse voorzitter Gerard Bruijniks was het de eerste keer 
dat hij de zilveren speld kon opspelden. “Een bijzondere eer”, vond hij. 
 
Maurice van Overbeek 



 

 



 

 

Babs van Laarhoven kreeg  
muziek met de paplepel binnen 

Met Jan van Laarhoven als vader kon het niet anders dan dat zijn dochters 

Babs en Nancy al op jeugdige leeftijd een instrument gingen bespelen bij onze 
harmonie. Nancy op es-klarinet. Babs op dwarsfluit en later op fagot. Babs heeft 
het als muzikant tot op de dag van vandaag vol gehouden met als gevolg dat ze 
tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gehuldigd voor haar zilveren jubi-
leum. Samen met partner Manno van Uden werd ze door voorzitter Gerard 
Bruijniks tot stralend middelpunt gemaakt. De zilveren bondsspeld kreeg ze op-
gespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Bloemen en wijn completeer-
den het cadeau namens de vereniging. Gerard memoreerde dat Babs al van 1989 
tot 2008 tot haar verhuizing naar Haaren lid van onze vereniging was en in maart 
vorig jaar weer is toegetreden als actief lid in commissies. Ook is ze weer  fagot 
aan het spelen. “Hopelijk zien we je weer spoedig in het orkest”, gaf Gerard haar  
mee. Van 2008 tot 2014 speelde Babs bij de harmonie Sint Gregorius in Haaren.  
Maurice van Overbeek 

Zilveren jubilaris Babs van Laarhoven en haar partner Manno van Uden waren bij de 
huldiging het stralende middelpunt. Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie. 



 

 

             Sponsor in beeld: 
 

 

Veel van jullie kennen mij zoals op de afbeelding hiernaast; als trompettist in 

het Midden Orkest.  
Naast actief lid te zijn binnen de Harmonie, heb ik een eigen bedrijf: Leerjuist, 
praktijk voor Remedial teaching. Een mond vol…. 
 
Ik stel mijn bedrijf graag voor: 
Voor het gemak zeg ik wel eens dat ik bijles geef, maar dan doe ik de term 
‘Remedial Teaching’ tekort. 
Er is namelijk een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. 
Bijles is een herhaling van de aangeboden lessen in de klas. 
Bij Remedial Teaching wordt: Gericht gekeken naar het niveau van een kind en 
naar wat een kind nodig heeft om verder te komen in hun ontwikkeling op het 
gebied van lezen, spelling en/of rekenen. 

Planmatig gewerkt en uitgezocht welke leerstrategie het beste bij het betreffen-
dekind past. 

Gekeken naar de manier waarop een kind zich de leerstof eigen maakt.  

                  
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 
 



 

 

Leerjuist, praktijk voor 
Remedial teaching 

 

Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak. Hierdoor kan het voorkomen 
dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school 
behandeld wordt. 
 

Remedial Teaching is dus vooral onderwijs, zo afgestemd op de behoefte van 
een kind dat een vastgelopen leerproces weer op gang komt. 

Ik geef Remedial Teaching voor alle cognitieve vakken: technisch en begrijpend 
lezen, spelling en rekenen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. 
 
Wanneer Leerjuist inschakelen? 
Soms lukt het een kind niet om de leerstof eigen te maken. Ondanks de inzet van 
een kind, ouder(s) en de leerkracht. Hierdoor ontstaat een leerachterstand. Dit is 
het juiste moment om Leerjuist in te schakelen. 
Een intakegesprek bij Leerjuist is geheel vrijblijvend en gratis.  
 
Neem een kijkje op mijn website www.leerjuist.nl 
Voor vragen: bel of mail mij info@leerjuist.nl 06-53685510 
 
Anita van Oosterhout 
Eigenaar van Leerjuist, praktijk voor Remedial Teaching 

http://www.leerjuist.nl
mailto:info@leerjuist.nl


 

 

Lief en leed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee dagen voor  Kerstmis is Levi ( foto rechts) geboren. Levi is de zoon 
van Astrid Laros - klarinettist in het Groot Harmonie Orkest -  en Lars ten 
Hoove. Met Levi gaat het heel erg goed en moeder Astrid was weer na de feest-
dagen op de repetitie. Zij vertelde het gezamenlijk muziek maken te missen en 
heeft oma Laros gevraagd om op maandagavond op te passen. 
 
Op 30 januar i werd Eva ( foto links) geboren. Eva is de dochter  van Dieke 
Pepping -  ook klarinettist in het Groot Harmonie Orkest en tevens orkestmana-
ger - en Raymond Kok. Een gezonde dochter waarvan moeder nu al zegt dat zij 
later lid zal worden van de harmonie.  
 
Dolly de kort, baritonsaxofonist in het Groot Harmonie Orkest, kreeg een nieuwe 
knie. Na de korte operatie is het revalidatie proces moeizaam verlopen maar nu lijkt het 
toch te verbeteren. Wij wensen Dolly heeft veel sterkte en een spoedig herstel.  
 
Ook Letty de Nijs, klarinettist in het Groot Harmonie Orkest en bestuurslid kreeg 
in het ziekenhuis een nieuwe knie. Ze is weer thuis en wij wensen haqar een voorspoedi-
ge revalidatie.  
 
Antonette van den Hooven heeft een vervelende ziekte en is al enkele maanden uit 
de running. Het genezingsproces gaat moeizaam maar Antonette blijft hoop houden. De 
redactie en de hele vereniging wensen haar heel veel sterkte. 
 
Miranda Lamers heeft een  blessure aan haar vingers waardoor saxofoon spelen 
tijdelijk niet best gaat. Rust en even het instrument in het koffer laten dus. Dan komt het 
snel weer goed. 
 
Sanne van Wijlen, saxofonist in het Groot Harmonie Orkest, is een paar maanden 
niet beschikbaar voor het orkest. Haar drukke baan vergt even teveel en daarom last zij 
even een rustpauze in. Wij hopen Sanne weer snel op maandagavond te kunnen begroe-
ten. 



 

 

Kanjer 2019 voor  
‘loper’ John Jansen         

Heel bijzonder was het initiatief dat onze bassist John Jansen spontaan nam 

toen hij besloot om weer de 80 van de Langstraat te gaan lopen.  John koppel-
de aan zijn monstertocht een goed doel: het jubileum van onze harmonie. Bo-
ven verwachting waren de financiële toezeggingen. Maar liefst 760 euro kon 
John na het volbrengen van zijn tocht overhandigen aan onze penningmeester 
Leo Bisselink. Voorzitter Gerard Bruijniks benoemde de actie van John als 
’heel bijzonder’ en het bewijst, zo zei hij, ‘dat John onze vereniging een warm 
hart toedraagt’.  Hebben we John nodig, dan is hij er, zoals tijdens de concert-
reis, toen hij het vervoer van de instrumenten en koffers per bus voor zijn re-
kening nam. Terecht dat hem de Kanjer van 2019 is toegekend. Gerard 
Bruijniks overhandigde hem vol trots de trofee en bloemen voor echtgenote 
Cora.  



 

 

 



 

 

Kanjer-trofee ook voor echt-
paar Stef en Maike Mennens  

Bij wijze van uitzondering”, zei voorzitter Gerard Bruijniks, reiken we in 

ons jubileumjaar twee keer de Kanjer-trofee uit. “Omdat ook het echtpaar 
Stef en Maike Mennens zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze voor onze 
vereniging heeft ingespannen.” Gerard noemde expliciet de fotoserie Muzi-
kant & Dorp die heel veel tijd en energie heeft gekost. Dat alle muzikanten 
ook nog eens gratis een grote afdruk kregen toegestopt was een mooi extra 
gebaar. Met zijn fotoproject heeft Stef een bijzonder element toegevoegd aan 
het project Here to Stay. Op de slotavond in De Werft verzorgde Stef ook nog 
eens het geluid. En uit historisch perspectief  legt Stef  de activiteiten en con-
certen van onze vereniging vast. Gerard betrok ook echtgenote Maike, die in 
2014 al tot Kanjer werd benoemd, bij de waardering. Zij heeft immers in het 
jubileumjaar weer geheel belangeloos heel wat partituren afgeleverd. Bloe-
men vergezelden de trofee.  

Foto Marino Ligtvoet DRIELUIK fotografie. 



 

 

 



 

 

Vlotte jaarvergadering 
onder nieuwe leiding 
Gerard Bruijniks heeft er zijn eerste 

algemene ledenvergadering als voorzitter 
van onze harmonie op zitten. Vlot en 
gestructureerd loodste hij de vergadering 
door de agenda daarbij volop ruimte la-
tend voor de inbreng van de leden.  
Zo kon er in groepen gediscussieerd wor-
den over het beleid ten aanzien van de 
bardiensten. De adviezen vanuit de leden 
neemt het bestuur mee naar de 
’heisessie’ op 7 maart.  
 
Zoals we van hem 
gewend zijn gaf pen-
ningmeester Leo Bis-
selink een gedegen en 
gedetailleerd inzicht in 
onze financiën. Aan 
de hand van de cijfers 
keek hij tevreden te-
rug op het jubileum-
jaar. De verantwoor-
ding voor de bijdrage 
vanuit het VSB fonds 
is goedgekeurd. Het is 
nu nog wachten op de 
goedkeuring en het geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
Bij de bestuursverkiezing werden Letty 
de Nijs en Janne van Schijndel herko-
zen.  
 
Tijdens de rondvraag maakte Joop Bis-
selink (foto rechts) van de gelegenheid 
gebruik om een bedrag van 300 euro te 
schenken aan de extra workshops op de 
basisschool Den Bussel. Joop had zich 
daar eerder al garant voor gesteld.  



 

 

 



 

 

Slotconcert aspiranten 

Op donderdag 12 december gaf het Aspirantenorkest een slotconcertje in 

Het Klavier. Enkele jeugdleden mochten namelijk doorstromen naar het Midden 
Orkest en met dit slotconcert konden ze nog een keer in deze samenstelling een 
concertje geven. De bovenzaal  zat bomvol ouders, broertjes, zusjes, opa's en 
oma's om naar de mooie muziek van de aspiranten te luisteren. Er werd een ge-
varieerd programma gespeeld van klassieke liedjes tot de aspirant klassiekers uit 
Bandtime Expert. En natuurlijk werd het concert swingend beëindigd met Hap-
py! 
Naar het Midden Orkest  gaan  Julyan van Gammeren op bariton, Moritz Klaa-
sen op cello, Femke Kieu op dwarsfluiten Robin de Fijter op altsaxofoon. 
 
Nieuw in het aspirantenorkest zijn: Evan Molenschot op trombone; Thije Vinks 
op cornet; Erwin Stam op trompet, Bastiaan van Dijk, Noa van Drunen en Juliet-
te van der Schans op dwarsfluit en Julienne Vughts op altsaxofoon. 
 
Anne Peters 



 

 

Scholenproject spreekt  
 

De workshops Music@School zijn dit jaar weer een groot succes geworden. Het 

sprak zowel de ouders als de kinderen aan, zo bleek uit de vele fijne reacties. En ook de 
schooldirecties zien de workshops als een welkome toevoeging aan het leerpakket. Het 
resulteerde in twee zeer druk bezochte slotuitvoeringen in Het Klavier. De eerste avond 
waren er ruim dertig kinderen die lieten horen wat ze geleerd hadden. De tweede avond 
waren het maar liefst 57 kinderen die in de ‘slagwerkklas’ of  met blaasinstrumenten 
meespeelden met het Midden Orkest.   

Het enthousiasme was bijzonder groot, hetgeen resulteerde in 24 proeflessen, waarvan 
10 op slagwerk, 5 op trombone, 1 euphonium, 2 trompet, 5 klarinet en 1 dwarsfluit. . 
Hopelijk gaan ze ook daadwerkelijk een instrument leren bespelen. En hebben ze nog 
geen keus kunnen maken, dan is De Muziekbende de ideale tussenstap.  
De docenten Iris van Campen (Touwladder en Klimop) , Hilde Remmers (De Vaert), 
Demos Horn (Theresiaschool en Klimop) en Anne Peters ( Den Bussel) hebben op alle 
basisscholen in Kaatsheuvel de muzieklessen gegeven aan groep 4 en een enkele groep 
3. In totaal gaven ze de lessen aan 175 kinderen. Hiervan kwamen er bijna 90 naar de 
slotuitvoering. Demos gaf les over de slaginstrumenten en heeft ze ritmes aangeleerd.  
In drie weken tijd leerden ze de kinderen 
alles over de harmonie en mochten ze op 
de blaas- of slagwerkinstrumenten spelen. 
Het project werd afgesloten met een slot-
uitvoering in Theater het Klavier met een 
bomvolle tribune als gevolg.  Na afloop 
probeerden veel kinderen nog  instrumen-
ten uit of  leefden zich uit op het slag-
werk.  
 



 

 

ouders en kinderen aan 
 
Extra dit jaar was een 
muziekles over carnaval 
op de basisschool Den 
Bussel. Carnaval was 
voor de middenbouw ( 3 
t/m 5) hun thema. Deze 
extra kosten nam onze 
scheidende voorzitter 
Joop Bisselink voor zijn 
rekening.  Een geweldig 
gebaar.  
De opleidingscommissie 
bedankt de docenten en 
alle leden van het Mid-
den Orkest voor hun 
hulp bij het project en het enthou-
siasmeren van de kids. Volgend 
jaar krijgen de muzieklessen op 
school een vervolg.   
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Les-
senaars 
dankbare  
aankoop 
 
Het bestuur heeft definitief 

de knoop doorgehakt en een 
einde gemaakt aan het voortdu-
rend repareren van de les-
senaars voor het slagwerk. Om 
de haverklap werden knoppen 
dolgedraaid en sneuvelde een 
kunststoffen behuizing.  
De oplossing werd een stevige 
comfortabele transportwagen 
met twaalf nieuwe konisch uit-
schuifbare lessenaars. Een in-
vestering van ruim 800 euro, 
maar daarmee is een belangrij-
ke investering voor de toekomst 
gedaan. En 
wat net zo 
belangrijk 
is: veel er-
gernis 
wordt voor-
komen. Nu 
alleen alle-
maal even 
zuinig met 
het nieuwe 
materiaal 
omgaan.  



 

 

Eldorado: bijzonder   
project voor groot orkest 
Het muzikaal theaterspektakel Eldorado is dit jaar het nieuwe bijzondere en 

uitdagende project voor het Groot Harmonie Orkest. De voorstelling verhaalt 
over het veranderende leven op het Brabantse platteland. Over de problemen 
van de boeren, over de leegstand die oprukt en de gevaren die daardoor 
ontstaan, waarbij op soms hilarische wijze de verwevenheid tussen bo-
ven– en onderwereld ontstaat.  
 
De theatervoorstelling wordt steeds drie dagen opgevoerd op een boeren buiten-
locatie in respectievelijk Rucphen, Hilvarenbeek, Cuijk, Kaatsheuvel en Bern-
heeze. De online kaartverkoop start op 19 maart.                                                  
 
De zorgboerderij en minicamping Van Loon’s Hoekske aan de Van Haestrecht-
straat in Kaatsheuvel is op vrijdag 19 (20.30 uur), zaterdag 20 (20.30 uur) en 
zondag 21 juni (14.30 uur) de plaats waar deze muziektheaterproductie zich af-
speelt. Er komt een tribune voor ongeveer 350 man publiek per voorstelling.  
Eldorado is een voorstelling waarin harmonieën, fanfares, brassbands 
en koren de hoofdrol vertolken, maar ook feestbands en accordeonor-
kesten zijn van de partij. In totaal doen er 1000 muzikanten mee.  
 
Eldorado is geen musical maar een muziektheater waar de tekst, het 
spel en de muziek samen het verhaal vertellen. Soms wordt het publiek 
uitgenodigd om mee te zingen. In de finale pakken koor, orkest en ac-
teurs volledig uit. Net als in de Ennio Morricone-achtige ouverture. De 
muziek in de muziektheatervoorstelling is een mix van verschillende 
invloeden en stijlen. Alle voorstellingen worden ondersteund door 
trombonist en accordeonist Hans Sparla.  
 
Tekstschrijver Wiske Sterringa en componist Bart van Dongen zijn de 
initiatiefnemers voor deze productie. Regisseur is Roel Swanenberg. 
Björn van der Doelen is een van de hoofdrolspelers.  
 
Voor het GHO wordt het in juni dus even doorpakken. Zondag 14 juni 
is er een repetitie met alle deelnemers en donderdag 18 juni is de gene-
rale gevolgd door drie dagen voorstellingen.  
In Rucphen is op 9 mei de feestelijke première. Op 5 juli is de laatste 
voorstelling in Bernheze.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Geslaagden: proficiat 
Onze docenten Peter-Paul van Esch en Demos Horn hebben weer met succes 

gediplomeerde muzikanten afgeleverd. Peter-Paul begeleidde Sjoerd Pieters op 
tenorsaxofoon, Benjamin Wienke en Sil van de Veek, beiden op altsaxofoon, 
naar het praktijkdiploma B. Demos leidde Mitchel van Osch naar het diploma 
ongestemd slagwerk B. Van dit viertal maakt Mitchel de overstap naar het Groot 
Harmonie Orkest, samen met de fluitisten Elseline Samuels en Marit Hazenberg. 
Ook trompettist Maarten de Visser stroomt door.  

Theorie: 
 
Inmiddels zijn er diverse muzikanten geslaagd 
voor de theorie-examens:  
Geslaagd zijn; 
Femke Kieu: dwarsfluit A 
Julian van Gammeren, bariton A 
 
Sjoerd Pieters: tenorsaxofoon  B   
Kayla Neijmeijer fluit  B 
Sybren van Gammeren: hoorn,  B 
 
Ine de Visser, hobo  C 
Maarten de Visser, trompet C 
Onno van Overbeek, trombone  C 
Raymond van Overbeek, trombone C. 

Mitchell van Osch 

Sjoerd Pieters Sil van de Veek Benjamin Wienke  



 

 

 

 
Muurtje is weer gemaakt 
 
Het muurtje dat  op de oprit van de familie Maher in de Oranje Nassaustraat kapot werd 
gereden door de vrachtwagen die de podiumdelen voor ons jubileumconcert kwam afle-
veren is weer gemaakt tot tevredenheid van de bewoners. Marco van Laarhoven Bouw  
deed de herstelwerkzaamheden geheel gratis, omdat onze vereniging niet op kosten wil-
den jagen. Een gebaar dat door het bestuur zeer werd gewaardeerd. Onze secretaris be-
zorgde hem een attentie en een bloemetje bij mevrouw Maher.  
 

Mondstuk vast: bel Raymond 
Het is veel koperblazers wel eens overkomen: ben je klaar met spelen blijkt je mondstuk 
muurvast te zitten. Soms is warm water een uitkomst, maar vaak krijg je het mondstuk 
niet meer los. Als je tangen of ander gereedschap gaat gebruiken loop je een grote kans 
het mondstuk of zelfs het instrument te beschadigen. 
Om snel te kunnen helpen en kosten van reparatie te besparen heeft de instrumentencom-
missie een professionele mondstuktrekker aangeschaft. Hiermee heb ik een mondstuk in 
een paar minuten los, ongeacht het instrument.  
Dus voortaan: mondstuk vast? Rommel niet, bel Raymond! 



 

 

‘t Riool winnaar Jubilissikwis   
De ‘spelers’ van de 

groep ‘t Riool hebben 
zich de meest fanatie-
ke en succesvolste 
deelnemer aan onze 
Jubilissikwis getoond. 
Met een verschil van 
maar liefst 47 punten 
werd de overwinning 
binnen gehaald. Anne 
Peters kon tijdens de 
Algemene Ledenver-
gadering de bijbeho-
rende prijs, een geld-
bedrag voor een geza-
menlijk uitje, over-
handigen aan team-
captain Marlein Mo-
lenschot.  
                                      
 
 De Jubilissiekwis was een leuke toevoeging aan alle activiteiten in ons jubile-
umjaar en bedoeld om de onderlinge banden te verstevigen. De organisatoren  
zijn daar zeker in geslaagd gezien het enthousiasme waarmee verschillende 
groepen de opdrachten hebben uitgevoerd. Het moet ook gezegd worden, dat 
diverse groepen de kwis als teveel gedoe langs zich heen hebben laten gaan.  
Het winnende team was eigenlijk al in november 2018 tijdens het harmoniefeest 
enorm goed van start gegaan door de introquiz te winnen (raden van 15 intro's). 
Zij hebben bovendien bijna alle andere opdrachten gewonnen, namelijk het ma-
ken van de mooiste groepsfoto, het schrijven van de jubileummars en ook heb-
ben zij een foto ingeleverd met de puzzelstukjes die in het centrum te vinden 
waren. De afsluitende opdracht hebben ze níet gewonnen, maar scoorden wel 
35 van de 40 punten. Ze stonden voor die opdracht al bovenaan met 88 punten, 
met deze 35 erbij wonnen ze de kwis met 123 punten voor de F-jes die met 76 
punten als tweede eindigden en team Doelgericht dat 53 punten scoorde in to-
taal. Het team ‘t Riool bestond uit Ans Bergmans, Dieke Pepping, Danny van 
Driel, Reinier van Laarhoven, Nienke Lamers, Kayla Neijmeijer, Marlein Mo-
lenschot,  Lian Verhoeven, Katty de Visser, Lise Peters , Astrid Laros, Mirjam 
Ruijgrok, Maria Ytsma, Erwin Stam en Evan Molenschot.  
 
Janne van Schijndel 
 

(foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie). 



 

 

  



 

 

Harmoniebier goed verkocht   

Het harmoniebier ‘Hornse Heerlijkheid’ dat we van de Kaatsheuvelse 

brouwerij ‘De 3 Horne’ geschonken hebben gekregen heeft tot nu toe 
gretig aftrek gevonden. Via de harmonie zijn er inmiddels 336 flesjes 
van 0,33 cl en 150 flessen van 0,75 cl. verkocht. Ook werden er 9 flessen 
van 150 cl.  afgeleverd.  Ook bij de brouwerij zelf gingen inmiddels heel 
wat flessen over de toonbank zodat onze penningmeester nu al in zijn 
handen kan wrijven., omdat de opbrengst na aftrek van de productiekos-
ten volledig naar de harmonie vloeit.  
Vanaf nu wordt het bier ook bij supermarkten en slijterijen verkocht. 
Een percentage van de verkoopprijs  gaat naar de harmonie. En dat kan 
nog wel eens lang na-ijlen, want het duurt wel even voordat onze 1500 
liter zijn verkocht. 
Bij de presentatie van het bier liet het bestuur zich de quadruppel goed 
smaken. (foto) Met dank aan notaris Franken die onze vereniging uit een 
bus met 180 verenigingsbriefjes had getrokken. De brouwerij had beslo-
ten het nieuwe bier te schenken aan een lokale vereniging of stichting.   
Voor elke 10 kilo ingeleverde druiven mocht een briefje in de bus wor-
den gedeponeerd. In totaal werden er door 90 personen (73 procent) uit 
vooral de gemeente Loon op Zand  1875 kilo druiven afgegeven. Daar-
van kon 1800 liter bier worden gebrouwen.  

Maurice van Overbeek  



 

 

        Krom 
Neutje 
voor   
€.11,11 
 
De Kromme Noten 

hebben hun eigen  rumli-
keurtje: Het Krom Neut-

je. Simpel gezegd: het is een soort schrobbelère 
maar dan pittiger en gemaakt in Hoorn. Danny van Driel heeft 120 kruikjes 
met 50 cl. laten vullen met het heerlijke drankje dat een alcoholpercentage 
heeft van 24 procent.  Op het kruikje staat   de tekst : “Zonder drank geen 
klank is ons motto. Moge heel Kaatsheuvel en omstreken luidkeels zingen, lal-
len en trompetteren met deze rumlikeur in de hand. De Kromme Noten.”     
Het Krom Neutje kost €.11.11  en is te bestellen bij Danny van Driel:                
0653719328 of mail: vandrieldanny@hotmail.com.  
    
De voorbereidingen voor 
carnaval zijn in volle gang. 
In de hal bij de familie Se-
vers aan de Roei vinden De 
Kromme Noten weer een 
gastvrij onthaal zodat er vol-
op kan worden gewerkt aan 
de carnavalswagen waarmee 
De Kromme  Noten zondag 
in de optocht meerijden met 
prins Rob dun Irste als gast.   
Het  wordt  weer  een  over-
vol programma.  
Op vrijdagmorgen begelei-
den De Kromme Noten weer 
de kinderoptocht door het dorp en vrijdagavond is in de theaterzaal van Het 
Klavier weer de aftrap met Anton’s Blaosfestijn. Op de maandagavond  is de 
traditionele bustoer. 



 

 

 

De Kromme Noten gast 
in het Fijnfisjenie café  

Op carnavalszaterdag 

zijn De Kromme Noten te 
gast in het Fijnfisjenie 
Café van Omroep Bra-
bant. Het is de bedoeling 
dat zaterdagmiddag tus-
sen half drie en half vijf 
vier nummers worden 
gespeeld waarvan er mi-
nimaal één live op televi-
sie wordt uitgezonden afhankelijk van het programma. Allemaal kijken dus. 
En terwijl de optochten op tv worden uitgezonden zullen De Kromme Noten in 
het Fijnfisjenie Café het publiek muzikaal vermaken. In hun nieuwe outfit 
wordt het een mooi totaal plaatje. Tijdens het tonpraten in Het Klavier was het 
publiek in Kaatsheuvel al getuige van de nieuwe look en de nieuwe schildjes.   



 

 

 


