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Bestuur:   
 
v.l.n.r.  Leo Bisse-
link, Maurice van 
Overbeek, Gerard 
Bruijniks, Janne 
van Schijndel; 
zittend: Letty de 
Nijs, Marino Ligt-
voet en Nancy 
Verreijen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Orkestcommissie 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) 
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Van de redactie 

Het coronavirus heeft ons als vereniging in gijzeling. We kunnen geen kant uit 

en zijn volledig afhankelijk van hoe de strijd tegen het virus zich ontwikkelt. We 
putten hoop uit het feit dat de deur op een kier is gezet en dat ons Aspirantenor-
kest en de slagwerkgroep al weer samen hebben kunnen repeteren. In deze Har-
monieBerichten kun je lezen en zien hoe dat ging.  
Hoewel we liever niet meer het woord corona in de mond willen nemen ontko-
men we er niet aan. In deze editie geeft het bestuur een inkijkje in alle proble-
men, hoe het bestuur daarop heeft ingespeeld en wat de vooruitzichten zijn.  
 
Ons verenigingsleven ligt nu al weer vanaf maart volkomen stil, maar toch wa-
ren we niet helemaal lam geslagen. Er zijn tal van initiatieven ontwikkeld die 
ons op een leuke manier samen brachten. Het resulteerde uiteindelijk tot vele 
interessante items die deze HarmonieBerichten toch weer lezenswaardig en ge-
varieerd maken.  
 
Toen er een fotootje voorbij kwam van een geborduurde weergave van de Groet 
aan Kaatsheuvel kon een interview met de maker Sandra Oerlemans niet uitblij-
ven. Een opmerkelijk verhaal.   
 
De enige officiële activiteit die wél doorging was de dodenherdenking. Anders 
dan normaal maar wel met The Last Post en het Wilhelmus gespeeld door ons 
lid Edwin Molenschot. Thuis haalden meerdere muzikanten hun instrument uit 
de koffer om het taptoesignaal mee te spelen. 
 
Het bestuur zorgde ook nog voor enkele verrassingen. Onze erevoorzitter Joop 
Bisselink kreeg eindelijk het cadeau dat hem bij zijn afscheid was beloofd.  En 
Jan van Laarhoven werd thuis door het bestuur al een beetje in het zonnetje ge-
zet omdat hij 65 jaar lid en muzikant 
is.  
De 75ste Anjercollecte die dit jaar 
digitaal werd gehouden, heeft alle 
verwachtingen overtroffen.  
 
En we zijn een piano rijker. Een ver-
haal apart.  
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 
Wat hebben we gemist ? 
 
Waren we de eerste week van maart 2020 nog 
druk aan het repeteren en maakten we privé 
en als vereniging plannen voor 2020 en ver-
der. Leek de Corona in China een ver van ons 
bed aangelegenheid. En ineens was de eerste 
coronapatiënt een inwoner van Loon op 
Zand.  
 
De repetities vielen stil en was er ineens geen 
muziek. We moesten zoveel mogelijk thuis 
blijven en wat misten we de onderlinge contacten en de klanken van onze har-
monie. Soms een lichtpuntje muziekklanken van Edwin Molenschot bij de do-
denherdenking. Ook daar misten we de warmte van de normaliter 600 toeschou-
wers en natuurlijk de klanken van onze harmonie.  

 
Tussentijds waren er ook leden van onze vereniging die gezamenlijk via inter-
net muziek maakten. Mooi om dit te zien maar we misten daarbij toch de per-
soonlijke contacten.  
 
Ook als bestuur overlegden we veel via de telefoon en beeldtelefoon met elkaar. 
Moeilijke keuzes werden gemaakt. Gezondheid en het volgen van richtlijnen 
van de overheid en onze bond waren daarbij steeds onderwerp van gesprek. 
Kunnen we of kunnen we niet.  

 
Op 6 juli 2020 komen we als leden bij elkaar op onze vertrouwde plek op ge-
paste afstand en binnen de richtlijnen. We hopen dan ook meer te kunnen ver-
tellen over de ontwikkelingen.  

 
Wij hopen elkaar zo snel mogelijk weer te kunnen zien en met elkaar  muziek te 
kunnen maken. Plezier met en door Muziek. Laten we het missen van elkaar en 
de muziek zo snel mogelijk goed kunnen maken.  
 
Gerard Bruijniks  



 

 

In de wurggreep 
van coronavirus 
 

“Er nog geen versoepeling van de maatregelen voor zangkoren en 

blaasensembles tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het be-
smettingsgevaar.  Het RIVM en virmus.nl werken op dit moment samen 
om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. “ 
 
Dit was het allerlaatste nieuws van het ministerie op advies van het RIVM. 
Daarmee werden tegenstrijdige berichten van de overheid aangepast en verdui-
delijkt. De hoop dat we dus weer snel samen zouden kunnen repeteren werd 
hiermee weer de bodem ingeslagen. Het wachten is op goedkeuring van een 
protocol dat in samenspraak met de KNMO is ingediend. Tot dan blijven we 
als vereniging in de ijzeren wurggreep van het coronavirus.  
In vergelijking met anderen worden wij als muziekvereniging extra lang aan 
banden gelegd. Maar dat wil niet zeggen dat we als bestuur alles alleen maar 
over ons heen hebben laten komen en in een passieve overlevingsstand zijn 
gegaan. De gevolgen van de coronacrisis vroegen om adequaat handelen. Dus 
zijn we als dagelijks bestuur online gaan overleggen hoe we de problemen kon-
den tackelen. Toen het eenmaal mogelijk was hebben we met het voltallig be-
stuur in Het Klavier  (foto) de noodzakelijke stappen gezet die de belangen van 
onze vereniging, dirigenten, docenten en afzonderlijke muzikanten vereisten.  



 

 

 



 

 

We kijken uit naar 6 juli      
 
Financieel heeft de sluiting van Het Klavier op onze vereniging een enorme im-
pact en dat werd nog versterkt door de grote onzekerheid waaromtrent de rege-
ring, gemeente en Bijzonder Bruisend geen helderheid konden verschaffen. Za-
ken als zaalhuur, muzieklessen, contributies en de financiële verplichtingen naar 
onze docenten en dirigenten vroegen met voorrang om efficiënt handelen. De 
persoonlijke belangen van onze leden en dirigenten waren voor het bestuur daar-
bij leidend, terwijl het algemeen belang van onze vereniging niet uit het oog 
werd verloren. Na intensief overleg online konden een aantal zaken worden 
dicht getimmerd. Met dank aan onze leden, die het verenigingsbelang hebben 
laten prevaleren. Financieel zijn er nog steeds diverse onzekerheden maar het 
bestuur heeft er alle vertrouwen dat er goede oplossingen worden gevonden.  
 
Belangrijkste vraag die vervolgens steeds weer op tafel kwam was: Hoe 
krijgen we binnen alle beperkingen onze vereniging weer uit het slot?  
Daarbij werden we als bestuur voortdurend heen en weer geslingerd door de 
soms wazige maatregelen die voor meerdere uitleg vatbaar waren. Wat mag er 
nu wel en wat niet? Als eerste hebben we dankzij de medewerking van de do-
centen de lessen weer op gang gekregen. Eerst online en later weer één op één. 
Ook hebben we een oplossing gevonden voor het Aspirantenorkest en de slag-
werkgroep die weer mochten gaan repeteren. Alleen niet in Het Klavier.  
 
Alle hoop was vervolgens gericht op 1 juni en 1 juli omdat dan respectievelijk 
groepen van 30 en 100 mensen weer bijeen mogen komen. Zo kwam er zicht op 
hervatting van de repetities voor het Midden Orkest en Groot Harmonie Orkest. 
Voortvarend werden er direct door het bestuur tal van varianten bedacht en uit-
gewerkt, maar Bijzonder Bruisend kreeg van de gemeente niet de vrijheid om 
Het Klavier weer open te stellen. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat daar 
snel verandering in komt. Het wachten is op de uitslag van het onderzoek naar 
besmettingsgevaar van blaasensembles en koren.  
 
Voor onze Activiteitencommissie duurde het allemaal te lang en zij heeft het 
mogelijk gemaakt dat we elkaar met alle leden nog vóór de zomervakantie kun-
nen ontmoeten met een drankje en een hapje. Helaas zonder partners, want dan 
wordt de groep te groot.  
 
Op maandag 6 juli gaat dat gebeuren.  ‘Bij Anton’ doet,  met dank aan 
Carlo en Erik, het terras alleen voor onze vereniging open. Bij slecht weer 
kunnen we naar binnen.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Aspiranten in de tuin          

 Het Aspi-

rantenorkest 
en de slag-
werkgroep 

waren de eer-
sten die onder 
het beklem-

mende juk van 
de coronalock-
down mochten 

uitkomen. De 
richtlijnen van de overheid maakten het mogelijk om jongeren buiten te laten 
repeteren of binnen op anderhalve meter afstand van elkaar. Het optimisme bij 

het bestuur dat ze daarmee weer in Het Klavier terecht zouden kunnen werd na 
informatie bij Bijzonder Bruisend onmiddellijk weer getemperd. Het Klavier 
blijft voorlopig nog dicht. En dus rees de vraag: Hoe gaan we dit oplossen? 

Marino Ligtvoet  en Demos Horn hadden snel de oplossing. Marino stelde zijn 
tuin ter beschikking en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Zo kon 
maandag 18 mei in een heerlijk zonnetje Anne Peters haar aspiranten weer be-

groeten en kon er eindelijk weer samen muziek gemaakt worden. (foto boven).  

Demos Horn had met-
een de oplossing voor 

de slagwerkgroep. Zijn 
eigen studio  is groot 
genoeg om op ander-

halve meter afstand van 
elkaar te spelen. (foto). 
De muzikanten van het 

Midden Orkest en 
Groot Harmonie Orkest 
moeten nog even ge-

duld hebben en wach-
ten tot we weer in Het 
Klavier terecht kunnen. 

Maurice van Overbeek 

Slagwerkers de studio in  



 

 

 



 

 

Dodenherdenking zonder       

publiek indrukwekkend 
Alles was anders dit jaar. Alle activiteiten rondom 4 en 5 mei werden afge-
last. 75 jaar bevrijding had een extra dimensie moeten krijgen, maar van-
wege de coronacrisis bleef het stil. De dodenherdenking bij het oorlogsmo-
nument De Mast was er niet minder indrukwekkend door.                                                           

Iedereen was aan huis gekluisterd. Dit jaar geen honderden mensen aan de rand 
van de duinen in Kaatsheuvel die de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog herdachten. Nu verzamelde zich slechts een select gezelschap bestaande 
uit burgemeester Hanne van Aart, de wethouders Frank van Wel en Jan Brekel-
mans en een vertegenwoordiger van de Stichting Oranjevieringen bij het vredes-
monument. Een enkele voorbijganger hield even halt en voelde de stilte die de 
dodenherdenking ingetogen en tegelijk zo indrukwekkend maakte.                                                               
Burgemeester en wethouders zorgden voor een passend eerbetoon en legden na-
mens de gemeente Loon op Zand een krans. Trompettist Edwin Molenschot ver-
tegenwoordigde onze harmonie. Aan hem de moeilijke taak om in deze onwer-
kelijke ceremonie en aangrijpende stilte The Last Post en het Wilhelmus te spe-
len. Edwin leverde daarmee een bijzondere bijdrage aan deze bijzondere doden-
herdenking. Volgend jaar zal ongetwijfeld alsnog die extra dimensie aan de do-
denherdenking en 75 jaar bevrijding worden gegeven. Aan onze harmonie dan 
de opdracht deze mee op te luisteren.                                                                                        
Maurice van Overbeek 

Edwin Molenschot, trompettist in ons Groot Harmonie Orkest, blies The Last Post en 
het Wilhelmus tijdens de dodenherdenking die dit jaar zonder publiek was.  



 

 

Dolly de Kort                                    Jan Balvers Joke Bos 

 Oproep vindt gehoor 

—————————————————————————————



 

 

The last post thuis 
De oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan iede-

re geoefende muzikant om tijdens de nationale herdenking 
op 4 mei vanuit huis het taptoesignaal mee te spelen heeft 
veel gevolg gekregen. Exact om 19.58 uur en 30 seconden 
gaven ook diverse muzikanten van onze vereniging gehoor 
aan de oproep. De trompettisten Maike Mennens, Ellen van 
Overbeek, Carlo Bergmans en Wouter Neijmeijer, de klari-
nettisten Jan Balvers, Joke Bos, Marloes Maas en Jasper 
Hakkert en saxofonist Dolly de Kort deelden met het spelen 
van The Last Post de intentie om te blijven gedenken. Edwin 
Molenschot vertegenwoordigde onze vereniging bij het   oorlogsmonument.  

Ellen van Overbeek Carlo Bergmans 

Maike 
Men-
nens 
(links) 
 
 
 
 
 
Jasper 
Hak-
kert 

Marloes Maas 

Wouter Neijmeijer 



 

 

              
 

 

                  
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 
 



 

 

Anjeractie overtreft    
alle verwachtingen 
Er was lichte teleurstelling, er rezen 

twijfels en gemengde gevoelens maakten 
zich meester bij de Activiteitencommissie 
en bestuur toen de jaarlijkse collecte 
langs de deuren als gevolg van de co-
ronacrisis door het Prins Bernhard 
Fonds werd afgeblazen. Uitgerekend in 
het 80-jarig jubileumjaar van het fonds 
zou de opbrengst van de 75ste Anjeractie 
volledig ten goede komen aan onze ver-
eniging. Die meevaller dreigde ons nu 
volledig te ontglippen. De Activiteitencommissie had vol ingezet door zoveel mo-
gelijk collectanten op de been te brengen om de collecte tot een succes te maken. 
En dan is de domper voor de penningmeester groot als de mededeling komt, dat 
de collecte niet door gaat.  
Even later gloorde er toch nog hoop, want het Prins Bernhard Fonds bedacht 
een manier om via social media digitaal te collecteren. Aanvankelijk een inge-
wikkeld gedoe dat veel druk legde op de activiteitencommissie. De vraag bij het 
bestuur rees dan ook of dit allemaal nog te behappen was en zouden we niet 
weer in onze eigen vijver gaan vissen.  
“Het is nieuw, we zien wel hoe het zich ontwikkelt en als we onze leden vragen 
de oproep te delen met hun vrienden, dan bereiken we mensen die we met de 
collectebus niet zouden bereiken”, zo was de overtuiging van het bestuur. Bo-
vendien was niet geschoten altijd mis. En met Janne van Schijndel en Anne Pe-
ters als aanjagers binnen de commissie zou deze digitale collecte best eens een 
succes kunnen worden.  
En wat blijkt: de opbrengst van de collecte is nog nooit zo groot geweest. De 
Anjeractie overtreft alle verwachtingen. Het gemak waarmee kon worden gedo-
neerd miste zijn uitwerking niet. Via Whatsapp, Facebook en Instagram ging de 
oproep om te doneren razendsnel rond. De tussenstanden verrasten keer op keer 
en stemden iedereen vrolijk. Toen op 30 mei de actie werd gesloten stond er 
voor onze vereniging een eindstand van: €.1057,00  tegenover 487 euro (50 pro-
cent van de opbrengst) vorig jaar. Een geweldig resultaat. 
Alle inspanningen en de medewerking van iedereen om de mobiele collecte te 
delen hebben dus tot een schitterend resultaat geleid waarvoor we als bestuur 
iedereen van harte bedanken.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

     Online lessen dé oplossing  
Onze docenten hebben van de nood een deugd gemaakt. De coronacrisis 

dreigde een dikke streep te halen door de muzieklessen toen Het Klavier ge-
sommeerd werd de deuren te sluiten en de anderhalve meter afstandsnorm werd 
opgelegd. Niet alleen inkomsten dreigden weg te vallen, maar ook de leerlingen 
dreigden op achterstand te geraken als er lange tijd geen les zou kunnen worden 
gegeven.  
Het tekent de professionaliteit van onze 
docenten dat ze onmiddellijk meedach-
ten hoe dit probleem kon worden getac-
keld. 
 Via de muziekbond KNMO werden we 
direct op alle regeltjes, voorschriften en 
mogelijke oplossingen gewezen. En op 
sociale media werden tal van creatieve 
alternatieven aangedragen. Maar ja, het 
was allemaal gemakkelijker gezegd dan 
gedaan.  
 
Onze  fluitlerares  Elisah Schwartz– 
Van Noorloos was vastberaden om haar 
lessen voort te zetten en stelde oplei-
dingsbestuurslid Letty de Nijs voor om 
online te gaan. Ze had al snel de techni-
sche kneepjes onder de knie en ook de 
leerlingen hadden snel door hoe ze digi-
taal konden inhaken.  



 

 

voor onze muziekdocenten 

Ook onze hobolerares Anneloes Hobé nam het lesgeven op afstand snel over. 
Voor haar was het een uitkomst want zij moet wekelijks een flink eind reizen 
om  slechts twee leerlingen, één van ons en één van Sophia, les te geven. Het is 
echter geen structurele oplossing voor haar probleem en dus heeft Anneloes be-
sloten met ingang van de vakantie te stoppen. Het lesgeven aan slechts twee 
leerlingen uit Loon op Zand en Kaatsheuvel is gezien de reistijd een te zware 
belasting gebleken. Samen met Sophia’s Vereeniging gaat onze opleidingscom-
missie voortvarend op zoek naar een vervanger.  
Klein koperdocent Jef van de Sanden was direct enthousiast over hoe Elisah 
digitaal was gegaan. Op Jefs verzoek maakte Elisah hem rap wegwijs in het on-
line lesgeven en al snel kon ook Jef op afstand met zijn leerlingen aan de slag. 
Datzelfde was het geval met onze klarinetdocent Peter Paul van Esch. Hij zette 
meteen alle lijnen open om contact met zijn vele leerlingen te maken.  
Zwaar koper-decent Pieter de Kort verging het minder goed. Hij moest even 
afhaken omdat hij enkele weken flink ziek (corona) het bed moest houden. Ge-
lukkig is Pieter helemaal hersteld en eenmaal weer op de been kon ook hij het 
voorbeeld van zijn collega’s volgen.  
Slagwerkdocent Demos Horn beschikt over een eigen studio en maakte daar 
dankbaar gebruik van om een op een het wekelijks contact met zijn leerlingen te 
onderhouden. In de voorbereiding van het paukenexamen van Mitchell van 
Osch kon Demos van de pauken in Het Klavier gebruik maken.  
Inmiddels zijn de regels door de overheid versoepeld zodat weer één op één les 
gegeven kan worden.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Bestuur verrast  
Jan van Laarhoven  
Vijfenzestig jaar 

geleden, op 6 juni 
1955, meldde Jan 
van Laarhoven zich 
aan bij de Muziekge-
zelschap Euphonia. 
Volgens Jan was het 
Eerste Pinksterdag.  
Op zaterdag 6 juni 
2020 verraste voor-
zitter Gerard 
Bruijniks, vergezeld 
door een kleine dele-
gatie van het be-
stuur,  hem met een 
bezoek aan huis. 
Vanwege de corona-
maatregelen was al-
les op anderhalve meter afstand. De geplande serenade was geannuleerd.  
Jan was inderdaad erg verrast, wist precies de datum, maar was het zaterdag 
echt vergeten. Gerard fêteerde hem met een mooie speech waarin hij terugblik-
te op zijn muzikale loopbaan op hoorn, tenorsaxofoon, trompet en slagwerk. 
Jan heeft vele solo’s gespeeld in het orkest, maar deed ook mee aan solowed-
strijden. Hij behaalde de eerste prijs op hoorn met het 3e hoornconcert en later, 
in 1959, won hij de eerste prijs met lof van de jury in de afdeling uitmuntend-
heid op trompet. Geheel tegen het advies van zijn vader om niet aan die wed-
strijd deel te nemen omdat dit in het café van Wal Smit was, de thuishaven van 
harmonie Apollo, de concurrentvereniging van Euphonia.  Jan merkte zijn va-
der tijdens zijn optreden op tegen de deurpost achterin de zaal. Toen hij de eer-
ste prijs won was zijn vader dolblij en trakteerde die avond op witte broodjes. 
Gerard Bruijniks feliciteerde Jan en beloofde dat wij tijdens de Algemene Le-
denvergadering of het Nieuwjaarsconcert ook aandacht aan dit jubileum zullen 
besteden. Want het opspelden van de bijzondere diamanten bondsspeld, die 
nauwelijks wordt uitgereikt, is zo bijzonder dat daar al je muziekvrienden bij 
horen te zijn.  
 
Marino Ligtvoet 

Voorzitter Gerard Bruijniks had bloemen en een fles neut voor 
de 65-jarige jubilaris. Foto Marino Ligtvoet. 



 

 

 



 

 

Uitdaging knap opgepikt  

De lockdown als gevolg van de coronacrisis was nog maar enkele dagen oud of de 

eerste online beelden van musicerende mensen kwamen voorbij op de sociale media.  

Direct bleek hoe creatief er vanuit huis digitaal contact met de buitenwereld werd gelegd. 
Al snel waren er alternatieven gevonden voor het gedwongen schrappen van repetities en 

concerten. Op Youtube verschenen steeds meer filmpjes van muziekverenigingen die on-

line gezamenlijk en met wisselend succes een muziekstuk uitvoerden.  

Onze dirigent Geert Schrij-

vers zag er ook voor onze 

vereniging een mooie uitda-
ging in. En dan is het fijn 

als je als vereniging een 
componist en arrangeur op 

de bok hebt staan. Geert 

schreef snel een harmonie-
bezetting van het nummer 

A Song for Health als ode 

aan de gezondheidszorg. De 
uitdaging werd massaal 

opgepikt. Vrijwel alle leden 

hebben hun partij van A 
Song for Health gespeeld, 

opgenomen en opgestuurd.  

 Geert moest toen nog flink 
aan de bak. Want wat hij 

nog nooit had gedaan, 

moest nu resulteren in een 
filmpje dat muzikaal van 

goede kwaliteit was en 

waarin de ingezonden par-
tijen klonken als een harmonieus geheel. Het resultaat mag er zijn. Het is een geweldig 

filmpje geworden dat op Youtube (foto’s) te zien en te beluisteren is. Op Facebook werd 

het filmpje vele malen gedeeld met vele leuke reacties als gevolg. Geert was er blij mee.  
“Het is geweldig dat we in deze tijd samen muziek hebben kunnen maken, ondanks het 

feit dat we niet echt samen muziek kunnen maken. Ik ben erg trots op Harmo-

nie Kaatsheuvel”, zegt Geert in volle tevredenheid. Het is mooi dat we ons ook in deze 
coronacrisis aan de buitenwacht hebben kunnen laten horen, maar al onze hoop is erop 

gevestigd dat we snel weer in Het Klavier onze vertrouwde repetities kunnen hervatten en 

ons kunnen gaan voorbereiden op het D-examen van Ellen van Overbeek op 7 november.  

Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Piano aanwinst voor de 
harmonie en ‘Bij Anton’ 
We zijn een eigen 

piano rijker. We hebben 
hem gekregen van me-
vrouw C. van Hoof uit 
Waalwijk. Zij was ern-
stig ziek. Haar grote 
wens was dat haar piano 
een goede bestemming 
zou krijgen. Nog voor 
haar dood wilde ze dat 
het geregeld was, zodat 
ze wist naar welk goed 
doel de piano zou gaan.  
Op de regionale Markt-
plaats op Facebook zag 
ons bestuurslid Nancy 
Verreijen een foto van 
de piano. Daar stond bij dat hij werd aangeboden aan een goed doel. Liefst in 
Waalwijk. “Daar heb ik op gereageerd en wat verteld over onze vereniging”, 
zegt Nancy, die ook meteen contact zocht met Carlo met de vraag of er in Het 
Klavier een plaatsje was. Carlo reageerde enthousiast. Bedoeling is om hem Bij 
Anton te stallen. Lukt dat niet dan gaat hij naar de danszaal. De piano, een 
Schimmel, ziet er goed uit. Hij moet wel gestemd worden en er moeten een paar 
toetsen los gemaakt worden. Ook moeten er nog voor een gemakkelijke ver-
plaatsing wieltjes onder gezet worden. We kunnen hem goed gebruiken binnen 
onze opleiding voor bijvoorbeeld het begeleiden van leerlingen en ensembles. 
Ook bij examens waar etudes met pianobegeleiding moeten worden gespeeld 
komt hij goed van pas. In de brasserie kan er nu een pianobar worden gemaakt.  
De contactpersoon van Nancy overlegde met haar moeder en die was het er hele-
maal mee eens dat de piano naar ons ging. Nancy maakte er onmiddellijk werk 
van en vond Carlo, Koen, Erik de Bie én dochtertje van Erik bereid om met het 
vrachtwagentje van Het Maoske op dinsdag 12 mei de piano op te halen.  
Diezelfde avond hebben we een bedankbrief, inclusief foto van onze vereniging 
en een HarmonieBerichten in brievenbus gedaan bij mevrouw Van Hoof. Die  
heeft ze gelukkig nog mogen ontvangen en was blij. 
 
Maurice van Overbeek 

Erik de Bie,(rechts) en Coen sjouwden de piano naar 
Het Klavier. Het dochtertje van Eric hielp graag mee.  



 

 

Sandra Oerlemans vangt 
muziek in borduursels  
Nu het lange tijd onmogelijk is om samen muziek te maken heeft Sandra Oer-

lemans (59) uit Kaatsheuvel een creatieve oplossing gevonden om haar liefde 
voor muziek op een bijzondere manier weer te geven en te combineren met haar 
andere hobby borduren. Nooit eerder was er iemand op de gedachte gekomen 
om de mars Groet aan Kaatsheuvel anders dan muzikaal vorm te geven. De ma-
nier waarop Sandra dat heeft gedaan is even kunstzinnig als uniek. Met naald en 
draad reeg ze de eerste frase van de mars van P.B. Bisselink op een ‘kleedje’ 
aaneen. In het geborduurde kunstwerk verwerkte ze haar favoriete instrumenten 
die ze tot op de dag dat ze ziek werd bespeelde: de hoorn en de bugel. 
 
De mars Groet aan Kaatsheuvel die ze jarenlang heeft gespeeld met het Senio-

renorkest De Langstraat en Omstreken inspireerde haar om haar oude hobby bor-
duren op te pakken. Sandra: “In augustus vorig jaar werd ik ernstig ziek en vanaf 
dat moment moest ik het actief musiceren even laten schieten. Toen daar vervol-
gens ook nog de coronacrisis bij kwam moest ik me op een andere manier bezig 

houden. Ik ben in een oude plastic zak met borduurspullen gedoken en vanaf dat 
moment ben ik meteen met de Groet aan Kaatsheuvel aan de slag gegaan.” 

Voordat San-

dra daadwerke-
lijk met naald 
en draad aan 

de slag kon 
moest ze de 
hulp inroepen 

van haar neef 
Peter.  

 

 

 

Sandra op 

hoorn in het 
Seniorenorkest 



 

 

Kunstzinnige weergave 
Groet aan Kaatsheuvel  
 

“Omdat ik zowel de hoornpartij (bovenste regel) 
als de tweede bugelpartij (onderste regel) wilde 
borduren moest er ook de afbeelding van een 
hoorn en bugel bij. Peter heeft daarvoor de teke-
ning gemaakt”, is haar uitleg bij dit juweeltje van 
handenarbeid. In februari is ze eraan begonnen en 
na drie maanden kon ze trots het resultaat delen 
met anderen.  
En ze maakte nóg een opvallend borduursel waarin 
ze haar liefde voor de muziek heeft gevangen. Ze creëerde een tafereel waarin 
vele muziekinstrumenten zijn verwerkt. De klarinet, de hoorn, een trom een con-
trabas en muzieknoten vullen met kleurrijke omlijstingen het volledige kleedje. 
Het werkstuk waar ze zich nu op heeft gestort is een kleedje waarop schildpad-
den worden geborduurd.  
 
Hoe ben je aan het borduren geslagen?  
“Vroeger heb ik veel geborduurd”, verklaart Sandra haar tweede hobby die ze 
zich eigen maakte tijdens haar werk in de verpleging. Totdat haar ziekte zich 
openbaarde werkte Sandra op de spoedeisende hulp in Tiel. “In de nachtdiensten 

heb ik heel wat af geborduurd.” Op dit moment geeft het haar de nodige rust en 
ontspanning. Het ziektebeeld is nu stabiel en maakt het haar weer mogelijk om 
een instrument te bespelen.  



 

 

 



 

 

Vlak voordat  het coronavirus om zich 
heen greep nam ze haar vertrouwde plaats 
in de seniorenorkest weer in. “Maar ik heb 
ingeleverd. Het lezen van de muziek gaat 
moeilijker en ik kan me moeilijker con-
centreren. De tweede bugelpartij met zijn 
melodielijnen en loopjes zit er niet meer 
in. Daarom heb ik in samenspraak met de 
neuroloog besloten om alleen nog hoorn te 
gaan spelen. Door de coronacrisis is het er 
nog niet van gekomen.” 
 
Wanneer ben je een instrument gaan be-
spelen?  
Als kind kreeg Sandra muziek met de pap-
lepel ingegeven. Zij had al op haar zeven-

de blokfluit– en pianoles en zat in een 
volksdansorkestje. Pas 23 jaar geleden (ze was toen 36) leerde ze een instrument 
bespelen. Bij de fanfare Sirena in Sprang Capelle ontwikkelde ze zich tot een 

gedreven hoorniste.  

Haar vader Harry Oerlemans speelde bariton bij de voormalige harmonie Eupho-
nia in Kaatsheuvel en maakte ook nog even deel uit van de fusievereniging Har-

monie Kaatsheuvel. Toen het seniorenorkest werd opgericht haalde hij zijn in-
strument weer uit de koffer en was tot zijn dood zeven jaar geleden een trouw en 
gewaardeerd muzikant.  

Hoe kwam je bij het Seniorenorkest en de bugel terecht?                                 
Sandra: “Het seniorenorkest had een optreden voor gedecoreerden en er was een 
probleem want Elly Bergmans, jarenlang hoorniste bij Harmonie Kaatsheuvel, 

had haar pols gebroken. Ons Sandra komt wel even helpen, zei mijn vader. Dat 
werd een hele klus, want in drie dagen tijd heb ikzelf alle es-hoornpartijen moe-
ten omzetten naar F-hoorn. Het was de moeite waard want het was heel gezellig. 

Toen Elly vervolgens ziek werd ben ik in 2009 lid geworden van het seniorenor-
kest.“ Op verzoek van dirigent Nico Haneveld is ze bugel gaan spelen. “Ik heb 
het mezelf helemaal aangeleerd”, zegt Sandra trots waarmee ze meteen haar mu-

zikale talenten verklaart.  

Heb je nooit overwogen bij Harmonie Kaatsheuvel te gaan spelen? 
“Het is me dikwijls genoeg gevraagd door Marino Ligtvoet, maar het ligt nogal 
gevoelig en complex. Mijn vader liet mij voor zijn dood duidelijk weten hoe hij 
tegenover een lidmaatschap van mij dacht. Uit respect voor mijn vader heb ik 
dus nooit de stap naar Harmonie Kaatsheuvel gemaakt.” 
                                                                                                                           

Maurice van Overbeek 



 

 

LIEF EN LEED 
 
Op 23 april om 2.53 uur is Hannah 
Elisabeth Maria  Molenschot gebo-
ren. Hannah is het vijfde kind van 
onze trompettist Edwin Molenschot 
en onze hoorniste Marlein Molen-
schot-Verbraak. Het zusje van 
Mijntje, Quirijn, Benjamin en Evan 
en halfzus van Mark en Robin, was 
bij de geboorte 49 cm. groot en 
woog 3820  gram. Wij wensen het 
gezin Molenschot heel veel geluk  
en voorspoed toe.  
 
Medio mei is mevrouw Venmans overleden in het verzorgingshuis in Tilburg. 
Mevrouw Venmans is de moeder van klarinettiste in het Groot Harmonie Orkest 
Christine van Beek en oma van saxofoniste Sanne van Wijlen. Mevrouw Ven-
mans is vele jaren lid gewest van de Vrienden van Harmonie Kaatsheuvel. Wij 
wensen de familie heel veel sterkte. 

 
Op zondag 29 maart is Jan in ’t Groen thuis op 67-jarige leeftijd 

thuis overleden. Als correspondent van Het Brabants Dagblad volgde 

hij twintig jaar het wel en wee van onze vereniging. Bij al onze con-

certen was hij van de partij. De laatste keer deed hij verslag van on-
ze jubileumuitvoering in De Werft. Muzikaal lag zijn hart ook  bij de 

drumband Prins Maurits waarmee we een mooie samenwerking had-

den. Samen hebben we een LP opgenomen en meerdere optredens 
verzorgd. Jan was ook nauw betrokken bij de organisatie van de tap-

toe. We wensen de familie veel sterkte. 

Eline  Peters, saxofoniste in het Groot Harmonie Orkest heeft een paar dagen in 
het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is zij weer redelijk 
goed hersteld. Wij hopen dat ze spoedig weer de oude 
zal zijn.  
 
Vrijdag 17 april was voor ons lid Babs van Laarhoven 
en Manno van Uden de dag waar ze vurig naar hadden 
uitgekeken. Ze stapten in het huwelijksbootje. Het werd 
wel een merkwaardige dag vol aanpassingen als gevolg 
van de coronacrisis. Van uitstel wilden Babs en Manno 
niets weten. Gevolg was dat slechts een beperkt aantal 
familieleden in de trouwzaal aanwezig mocht zijn. Maar 
buiten wachtte het stralende stel een hartverwarmend 
applaus  van familie en vrienden.   



 

 

Laat cadeau voor Joop 

Onze erevoorzitter Joop Bisselink wist dat er nog een laat cadeau aan zat te 

komen, Want tijdens zijn afscheid op 9 februari kwam Anne Peters symbolisch 
met een lijst waarin een actuele verenigingsfoto een plaats zou krijgen. Wat hij 
toen niet wist is dat er voorafgaand aan het afscheidsconcert alle leden zich 
verzameld hadden op een stormachtig Anton Pieckplein om zich te laten ver-
eeuwigen door Stef Mennens van DRIELUIK fotografie. Het had wel wat voe-
ten in de aarde voordat Stef tevreden zijn trapje kon opbergen. In de fotostudio 
volgde de slotbewerking met als resultaat een historische groepsfoto.  
Donderdagmiddag 1 mei meldden voorzitter Gerard Bruijniks, vice-voorzitter 
Maurice van Overbeek en fotograaf Stef Mennens zich op Peelland om met 
inachtneming van de anderhalve meter afstand, de groepsfoto bij Huize Bisse-
link aan Joop te overhandigen. Joop toonde zich erg content met dit cadeau. De 
foto heeft inmiddels een prominente plaats gekregen in de hal van zijn woning.  

Maurice van Overbeek 



 

 

‘De Tafel’ ging online   
Het is me toch wat met dat coronagebeuren. Zo zitten wij nog met zijn zes-

sen aan een ronde tafel in ‘Antons huiskamer’ aan een drankje, en zo ben je 
thuis en zit je min of meer opgesloten. Wij zijn Cora en John Jansen, Eric 
Zeijpveld, Mario Laros, Theo Nota en Peter Grootswagers. 

Even een stukje voorgeschiedenis: Als de harmonierepetitie was afgelopen 
begonnen wij aan de tweede helft in de huiskamer. Dat is zo gegroeid en dan 
werd er lekker gekeuveld met een drankje en een hapje, gewoon reuzen gezel-
lig. Ook als de vakantieperiode was aangebroken kwamen we toch een aantal 
keren bij elkaar omdat we vonden dat deze periode te lang duurde zonder con-
tact. 
Nu met dit coronaslot vonden we het wederom te lang duren eer we elkaar 
weer spraken, de maandagavond is toch een speciale. Toen stelde Mario via de 
vriendenapp voor om via Zoom video, weer met elkaar live in contact te ko-
men. En zo gebeurde het en zijn we alweer een aantal weken elke maandag-
avond live. We kletsen wat bij, drinken en proosten met een biertje behalve 
Cora, die proost met een cafeïnevrije koffie met een dot slagroom erop.  
Na 40 minuten is het voorbij want zoveel tijd kun je gratis gebruik maken van 
Zoom. Dus blijven plakken is er niet bij. 
Hopelijk is deze crisis snel voorbij en kunnen we weer gewoon op de maan-
dagavond muziek maken en daarna weer live de tweede helft Bij Anton spe-
len. 
 
Peter Grootswagers 



 

 

 

Toch nog optocht voor 
De Kromme Noten in Waalwijk 
Nog net voordat het co-

ronavirus toesloeg en het 
sociale leven volledig lam 
legde hebben De Kromme 
Noten toch nog hun carna-
valswagen, waaraan vele 
avonden was gewerkt, kun-
nen presenteren aan het 
publiek. Weliswaar niet in 
eigen plaats maar er waren 
genoeg Turfstekers naar 
Waalwijk getogen om De 
Kromme Noten in de ver-
late optocht van Waalwijk 
(foto) te horen spelen.  
Op carnavalszondag moest vanwege de gevaarlijke stormachtige wind een streep 
worden gehaald door de regionale optochten. Verplaatsen van de optocht naar 
latere datum zat er in Kaatsheuvel niet in. Waalwijk verschoof de optocht naar 
zaterdag 7 maart. Voor vele Kaatsheuvelse vereniging dé kans om zich met hun 
creatie aan het carnavalsminnend publiek te tonen. Achteraf bezien net op tijd 
want een week later ging alles op slot.  
Op die stormachtige zondag verzamelde zich een massa volk in Het Klavier 
waar snel maatregelen waren genomen om zoveel mogelijk mensen te kunnen 
opvangen. In de theaterzaal zorgden De Kromme Noten voor een feestelijke am-
biance, terwijl op het filmdoek filmbeelden van het SOT voorbij trokken. (foto 
rechtsonder) 

De traditionele bustoer op maandagavond werd voor onder-
getekende gedenkwaardig. Ter gelegenheid van mijn 75ste 
verjaardag droegen alle busgasten een grappige button met 
beeltenis van mijzelf. En in de bus werd ik verrast door mijn 
medemuzikanten. Zij 
boden mij een minia-
tuur sousafoon met 
inscriptie aan. (foto 
links). 
Een topgebaar van een 
top clubke.   
 
Maurice van Overbeek  



 

 

 


