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Bestuur:   
 
v.l.n.r.  
voorste rij: Nancy 
Verreijen  en Janne 
van Schijndel; twee-
de rij: Letty de Nijs 
en Dieke Pepping;  
derde rij: Marino 
Ligtvoet en Leo Bis-
selink;  
achterste rij: Mau-
rice van Overbeek 
en Joop Bisselink 

Joop Bisselink, Voorzitter 06-39273016 

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 

Dieke Pepping 
Nancy Verreijen 

Muziek– en Groot Orkest Commissie 
Groot Orkest Commissie 

06-53510098  
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 
 
‘Here to Stay’, ons jubileumproject, zit erop. We hebben dankzij de financiële 
steun van sponsoren en fondsen, de hulp van vrijwilligers en de samenwerking 
met velen uit Kaatsheuvel iets heel bijzonders neer kunnen zetten. Dat verdient 
uiteraard in deze HarmonieBerichten de volle aandacht. De slotavond in De 
Werft en alle projecten afzonderlijk worden belicht. En ook onze voorzitter 
neemt ruimschoots de gelegenheid om terug te blikken.  
Het was een 50ste verjaardag vol verrassingen. Koor La Jeunesse zorgde spon-
taan tijdens een repetitie op 
maandagavond voor een muzika-
le verjaardagsgroet (foto) het-
geen zeer gewaardeerd werd. 
Groot was de verrassing even-
eens toen burgemeester  Hanne 
van Aart mij tijdens de slotmani-
festatie de Koninklijke onder-
scheiding uitreikte.  
Vanaf deze plaats wil ik iedereen 
bedanken die hierbij betrokken is 
geweest. Ook iedereen bedankt 
voor de vele warme reacties en 
felicitaties. Neem van mij aan, 
het is heel apart en een rare ge-
waarwording om op deze manier in het middelpunt van de belangstelling te 
staan. Ik ben er  wel blij mee!  
In deze editie ook aandacht voor de sponsoractie van onze bassist John Jansen. 
Frans Buijs kijkt terug op het jaarlijkse kamp dat weer een groot succes is ge-
worden, terwijl Anita van Oosterhout specifiek de Bonte Jan-avond onder de 
loep neemt.  
De actie Rabo Clubsupport die dit jaar bijna het dubbele heeft opgeleverd, is in 
deze HB terug te vinden en Nico Haneveld wordt met zijn seniorenorkest in de 
schijnwerpers gezet. Tenslotte maken we jullie deelgenoot van het initiatief tot 
‘saxbuilding’ en de deelname van De Kromme Noten aan de theaterwandeling in 
het kader van 750 jaar Loon op Zand. 
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

 

Van de ‘trotse’voorzitter 
                                                                                                                                                                             

 Wat hebben we samen toch drukke maanden en 

vooral bijzondere weken voor onze 50-jarige harmonie-
vereniging achter de rug. Zoveel uiteenlopende werk-
zaamheden, zoveel inzet, zoveel hulp en begrip.  
We wilden met ons jubileumproject ‘Here to Stay’ laten 
blijken dat onze vereniging tussen de mensen staat en 
ook zal blijven staan; dat we niet weg te denken zijn en 
dat dan niet alleen door onze muziek.                                                        
Een concert is een momentopname en de dag daarop 
alleen nog herinnering. We wilden daarom iets blijvends 
achter laten; een uniek project neer zetten.                                                                                 
Kunsten of muzes bij elkaar brengen, dit delen met an-
deren en tevens een invulling geven aan wensen van 
mensen. Daardoor iets terug te doen aan de gemeen-
schap in de vorm van blijvende kunst en ontmoetingsplaatsen met picknickban-
ken en notenbomen voor de sociale cohesie. Zo ontstond muziek met onderwijs, 
met schilderen, dichten, fotografie, mozaïek, houtbewerking.   
We legden de voorbije maanden contact met bijzondere mensen. Bijzondere 
mensen die bijzondere dingen doen, mét en vóór bijzondere mensen, die je dan 
ook nog op bijzondere zaken wijzen en van bijzondere ideeën voorzien.                                                        
Bijzondere mensen voor jeugd en ouderen, voor mensen met een beperking, met 
zorg, met begeleiding, met vrijwilligers, de basisscholen, van Haestrecht-
college, Cello, De Rode Loper, Casade, Prisma, Maasduinen, De Vossenberg. 

 
Dit alles werd op 1 november met een kunstoptocht onthuld en toegelicht. Tij-
dens ons jubileumconcert op 9 november in De Werft werd dit schitterend weer-
gegeven door Highdisc Events, Drieluik Fotografie&Audio, Mari van Heijst en 
collega’s van Langstraat Media, Gehandicapten Drumband Prins Maurits,   de 
‘Here to Stay’-band, La Jeunesse, Thom Craane, Kim Machielsen, Present Dan-
ger, DJ Ronald Klijsen en alle geledingen van onze Kon. Erk. Harmonie Kaats-
heuvel. 
Let wel, de opleiding, muziekschool, workshops, het kerkconcert met TRIAS en 
Cantus Cets, het Bruisend Dorpshartconcert, de weekendreis naar Bonn, het 
jeugdkamp, de uitwisseling met Andara en het Seniorenorkest, tussendoor het 
bloggen van enkele jeugdleden, de voorspeelmiddag, de Avonddriedaagse en 
nog ongeveer 32 activiteiten gingen OOK gewoon door.   

 



 

 

Als ik terug kijk naar het eind van de jubileumavond dan zie ik de voorzitter    
en dirigente van ‘Ons Koor’, samen met de burgemeester een prachtig schilderij 
onthullen en in ontvangst nemen. Ik zie voorzitter Peter Essers van Koninklijke 
Sophia’s Vereniging ons een oorkonde aanreiken en vervolgens burgemeester 
Hanne van Aart een gemeentelijke oorkonde aan mij overhandigen. 
De apotheose van de avond werd het eerbetoon aan onze vice-voorzitter Maurice 
van Overbeek, die voor zijn verdiensten van de afgelopen jaren de gedenkwaar-
dige woorden van onze burgemeester mocht aanhoren: “Het heeft Zijne Majes-
teit de Koning behaagd U te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, 
gevolgd door de prachtige medaille en ...een kus. Annemiek van Overbeek kreeg 
een oprecht gemeend dankwoord voor de ondersteuning bij haar mans’ activitei-
ten. 
Het laatste nummer werd ingezet, het jubileumstokje werd overgedragen aan La 
Jeunesse’s dirigente Liesbeth, De Kromme Noten namen de leiding over en DJ 
Ronald draaide tot in de late uurtjes de afterparty.    
Bestuur, commissieleden, muzikanten, dirigenten, deelnemers, technici, hulp-
troepen, vrijwilligers, kunstenaars, contacten van de diverse locaties, Vrienden 
van Harmonie Kaatsheuvel, Burgemeester & Wethouders, ambtenaren van de 
Gemeente Loon op Zand, sponsoren en Heton,                                              
DANK JULLIE WEL !!  
 
We kunnen terugkijken op een mooi en vooral bijzonder feest. Een leuke ver-
jaardag waar veel mensen op allerlei vlak van mochten mee genieten. 
Wat ben ik trots met zo’n initiatief, zo’n inzet en ondersteuning, zulke fijne vrij-
willigers en zo’n mooie vereniging.   
 
We kunnen terugkijken op een mooi en vooral bijzonder feest. Een leuke ver-
jaardag waar veel mensen op allerlei vlak van mochten mee genieten. 
Wat ben ik trots met zo’n initiatief, zo’n inzet en ondersteuning, zulke fijne vrij-
willigers en zo’n mooie vereniging.   
 
Joop Bisselink 
voorzitter 



 

 

 

       ‘Here to Stay’ 

We hebben als vereniging al heel wat keren getoond tot bijzondere prestaties 

in staat te zijn. Er zijn voorbeelden te over en met de Night of Harmony schre-
ven we destijds geschiedenis. Met ons jubileumproject ‘Here to Stay’ hebben 
we opnieuw grenzen verlegd. Het blijvend cadeau in de vorm van kunstwer-
ken en picknickbanken is een blijvende herinnering aan ons gouden jubileum en 
met onze slotmanifestatie in sporthal De Werft hebben we muzikaal weer een 
fraai visitekaartje afgegeven.  
 
Onze gasten en wij als muzikanten (in totaal waren we met 800 man) beleefden 
een feest van herkenning. De grootse opzet, de zeer gevarieerde muziek, het 
groot aantal deelnemers uit eigen plaats gecombineerd met de sfeervolle  licht-
show van Highdisc Events en de audio van DRIELUIK riep herinneringen op 
aan de laatste ‘Night of Harmony’ vijf jaar geleden. Met één verschil: het was nu 

‘Here to Stay’ werd een onvergetelijke show. Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie. 



 

 

onvergetelijk 
 
We konden dit mooie gebaar naar de Kaatsheuvelse gemeenschap maken dank-
zij onze sponsoren en fondsen die ons project financieel hebben ondersteund. 
Zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, De Stichting Jacques de Leeuw, het Sti-
muleringsfonds van de Rabobank en het VSB fonds.  
 
Onze jubileumcommissie had weer alles uit de kast getrokken om deze slotmani-
festatie allure te geven. De ruimte in sporthal De Werft maakte het mogelijk om 
flink uit te pakken. Tot grote verrassing en verwondering van onze artistiek lei-
der Geert Schrijvers. Hij is niet de man die snel in superlatieven praat, maar deze 
keer kwamen de predikaten ‘fantastisch’ en ‘geweldig’ diep uit zijn hart. Hart-
verwarmend had hij de samenwerking met de gehandicaptendrumband Prins 
Maurits ervaren. En het samenspel met Present Danger was een bijzondere erva-
ring die hem nog lang zal heugen. Lof had hij voor de concentratie waarmee het 
orkest schakelde tussen de klassieke werken zoals Pictures of an Exhibition en 
de luchtige popnummers. “Muzikaal is er een mooie prestatie geleverd.”  
 

Het publiek beloonde Prins Maurits met een ovatie.  
Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie.  



 

 

 

Déjà vu met ’The Night’ 
 
Complimenten ook van Anne Pe-
ters aan haar muzikanten van het 
Midden Orkest.  
Met Guardians of the galaxy werd 
de toon gezet. En de beloning van 
het publiek kwam na de uitvoe-
ring van Somebody to love met 
zangeres Kim Machielsen in de 
hoofdrol. Een daverend applaus 
viel hen ten deel.  Heel apart was 
de  keuze van het Midden Orkest 
om zijn versie van time laps uit te 
voeren samen met DJ Ronald 
Klijssen. Het pakte goed uit.  
 
Zoals gezegd was ons slotconcert 
een déjà vu met ‘The Night’. Qua 
muzikale invulling, sfeer en deelnemende orkesten, bands en solisten kon ‘Here 
to Stay’ elke vergelijking met de succesvolle Night of Harmony doorstaan. Ons 
Groot Harmonie Orkest zette goed gekozen zijn eigen accenten en zorgde voor 
aanstekelijk samenspel met het koor La Jeunesse, de ‘Here to stay’-band, Pre-
sent Danger en Prins Maurits.  
Met de mars Groet aan Kaatsheuvel van dirigent/componist P.B.Bisselink werd 
een link met de muzikale historie van Kaatsheuvel gelegd. En tegelijk betrokken 
we direct het publiek bij het muzikale feestje dat we voor de volle sporthal in 
petto hadden.  Het koor La Jeunesse ( foto Leon Liebregts)  en de slagwerkgroep 
van de harmonie gaven hun eigen muzikale invulling aan het nummer Time Lap-
se dat als een rode draad door het  
programma liep en door alle 
deelnemers in een eigen jasje 
werd gestoken. Met de mooie 
expressieve uitvoering van Af-
rica en Let the River Run nam 
het koor al een voorschotje op 
hun eigen gouden jubileum vol-
gend jaar.  

Dirigent Anne Peters kreeg met haar Midden 
Orkest alle waardering.                                  
Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie. 



 

 

     Het dak ging eraf 
 
Enthousiaste reacties vanuit de volle zaal waren er ook voor de drumband Prins 
Maurits die met Afro Latino Mix voor een spetterende uitvoering zorgde. Een 
staande ovatie van het publiek was de beloning. 
Iedereen ging uit zijn dak toen Thom Craane begeleid door de ‘Here to Stay’-
band en ons Groot Harmonie Orkest de zaal mee op sleeptouw nam met de mee-
zingers Bloed,zweet en tranen en Iedereen is van de wereld.  
Technisch liep er iets mis bij het nummer Mr. Blue Sky. Niemand die erom 
maalde, want de reprise maakte meteen alles goed.  
Ook Present Danger bezorgde de zaal kippenvel met hun vertolking van Time 

Lapse en het daverende Nothing else matters. Het samenspel met ons orkest 
voelde als een warme deken. Iedereen binnen de organisatie was zielsgelukkig 
dat Present Danger zich toch nog vrij had kunnen maken en een bijdrage aan ons 
jubileumproject kon leveren. Bij eerdere samenwerking tijdens de Night of Har-
mony was de vonk tussen band en harmonie al over geslagen. Het publiek was 
daar nu de gelukkige getuige van.  

Met Nothing else matters  van de band Present Danger ging het dak eraf.  
Foto Stef Mennens DRIELUIK fotografie. 



 

 

Meezingen met Thom   

Met het vrolijke Land van Maas en Waal in polonaise met La Jeunesse werd de 
aanzet gegeven voor de afterparty die muzikaal feestelijk door De Kromme No-
ten werd ingeluid. DJ Ronald Klijsen haakte daarna onmiddellijk in en draaide 
tot ieders vermaak tot in de kleine uurtjes.  
 
Tijdens de slotavond kwamen op een groot scherm de onthullingen voorbij die 
tijdens een lawaaioptocht op 1 november hadden plaats gehad. Er restte nog één 
officiële daad. Het schilderij dat in samenwerking met de Stichting Kunst Loon 
op Zand was gemaakt, moest nog worden geschonken aan een goed doel.  Bur-
gemeester Hanne van Aart nam die taak op zich en zorgde voor een verrassing 
door de naam van ‘Ons Koor’ bekend te maken. Dimphie Stans nam namens het 
koor voor mensen met een beperking het schilderij in ontvangst en zegde toe dat 
het een mooi plaats in De Rode Loper zal krijgen.  

Thom Craane en de ‘Here to Stay’-band  kregen de zaal snel mee. Foto Stef Mennens 
DRIELUIK fotografie 



 

 

 

Burgemeester Hanne van 
Aart onthulde met koorvoor-
zitter Dimphie Stans  en diri-
gent Toos Schalken het schil-
derij dat door de harmonie 
werd geschonken aan Ons 
Koor, het koor voor mensen 
met een beperking.  
 
Foto Stef Mennens DRIE-
LUIK fotografie.  

         Oorkondes     
Burgemeester Hanne van Aart bood namens de gemeente Loon op Zand samen 
met vicevoorzitter Maurice van Overbeek de harmonie een oorkonde aan die 
door een trotse voorzitter Joop Bisselink in ontvangst werd genomen. De burge-
meester  benoemde de vele activiteiten voor de gemeenschap die het sterk muzi-
kale klimaat als een van de doelstellingen van de harmonie onderstrepen.  
 
Ook voorzitter Peter Essers van zustervereniging Sophia´s Vereeniging uit Loon 
op Zand had een oorkonde voor de vereniging. Hij benadrukte vooral de samen-
werking met onze muziekopleiding en de speciale band die onze Harmonie met 
de Kaatsheuvelse gemeenschap heeft opgebouwd.   
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Ode aan Gerard de Nijs  
Een niet eerder getoonde schildering van kunstschilder Gerard de Nijs op een 

houten doosje heeft op folie een plaats gekregen op de ruiten van de achterzijde 
van De Rode Loper. Zichtbaar vanaf de basisschool Den Bussel en de apparte-
menten van het Gerard de Nijshof. Een prachtig tafereel van een aantal mensen-
kinderen met op de achtergrond de kerken van Kaatsheuvel en Loon op Zand 
met richtingbordjes verwijzend naar de beide kernen. Volgens wethouder 
Bruijniks  (foto)  straalt het schilderij uit dat vanuit alle kanten van de gemeente 
de mensen naar de Rode Loper komen.Van daaruit trekken de mensen weer de 
dorpen in met de kerken als bakens van rust in veranderende tijden.  
Onze voorzitter Joop Bisselink legde in het kader van ons jubileumproject het 
contact met Norbert Broers van Casade, coördinator van De Rode Loper Frank 
van den Boomen en wijkcoördinator Jacqueline de Bekker. Zij kwamen op het 
idee om de kunst van Gerard de Nijs 
zichtbaar te maken.  
De zoon van Gerards’ dochter Marjan 
leverde de foto waarmee de firma 
Van de Burgt het raamfolie kon ma-
ken.                



 

 

Dank aan de vrienden 
van Tinus Smit 
De prach-

tige dichtregel 
van Albert 
Megens  
‘Voor elk ver-
haal….een 
warm onthaal’  
is een wel heel 
bijzonder ca-
deau bij ons 
jubileum. Het 
is niet alleen een geschenk aan de gemeenschap, maar ook een eerbetoon aan 
Tinus Smit, de buurtwerker en vrijwilliger die op 13 juli 2016 overleed. Hij 
was randgroepwerker bij het vormingscentrum Oe Toch en actief in het ge-
ruchtmakende jongerencentrum Provadya? uit de jaren zeventig.  
Tinus had een bijzondere band met docent Albert Megens.  
Tinus leerde iedereen in en rondom De Rode Loper luisteren naar mensen en 
huldigde de opvatting: ‘laat de mensen in hun waarde’.  
Naast zijn werk voor en met mensen hield Tinus van muziek, blues en klassie-
ke muziek van Arvo Pärt en Semeon ten Holt. Tinus had een diep rasperig 
stemgeluid en zong veertig jaar in de Moller-schoolband, de Blues Collection 
en de laatste jaren voor zijn overlijden met zijn Mollermaten in de band 
‘Nigeria Prong Prong Equipage’.  
De dichtregel krijgt een apart verhaal door de donatie die zijn vrienden bij zijn 
overlijden schonken aan De Rode Loper  schonken. Die donatie is nu gebruikt 
om de dichtregel van Albert Megens te laten uitvoeren door Van Uden Special 
Products (VUSP). Het initiatief van de har-
monie werd zo een uitgelezen gelegenheid 
om Tinus te benoemen. Muziek, kunst, ge-
meenschap en mensen met hun wensen zijn 
samen gepakt in de aansprekende dichtregel 
die nu prijkt op de voorgevel van De Rode 
Loper.                                



 

 

 



 

 

Kleurrijk mozaïek 
Bij het Van Haestrechtcollege is het beeldje “Meisje kijkt naar de horizon” 

terug. Een kleurrijk mozaïek vervangt het bronzen beeld dat op maandag 26 juni 
2017 was gestolen. Het beeldje had directeur Jean Willems kort daarvoor laten 
opknappen en tot symbool van de school gemaakt. “Dit symbool moest terug 
komen en dat is gelukt”, zei de huidige schooldirecteur Vanja Goossen.  
Bij de onthulling benadrukte hij de bijzondere betekenis. ‘De leerling met blik 
op de toekomst’ staat symbool voor het gemeengoed van de school. Goossen: 
“Wij vinden dat iedereen zich op deze school welkom moet voelen. Om jezelf te 
ontwikkelen heb je elkaar nodig. Als school werken we daaraan. En dat willen 
we ook uitdragen naar de samenleving. Dit project is daar een mooi voorbeeld 
van omdat het tot stand is gekomen in samenwerking met de harmonie, De Rode 
Loper en 35 leerlingen uit de eerste klas”.  
Wekenlang hebben de leerlingen in groepjes van vijf elke dinsdag en woensdag-
middag onder begeleiding van een docent van De Rode Loper aan het mozaïek 
gewerkt. Het mozaïek werd in aanwezigheid van leerlingen (foto), docenten, 
ouders en muzikanten van de harmonie in de hal van de school onthuld. Het 
krijgt definitief een plaats op het schoolplein. Het is voorzien van een speciale 
keiharde beschermlaag.                                                       



 

 

Picknickbanken voor 
rust en sociale binding 
Vanaf het allereerste  moment dat het idee werd geboren om Kaatsheuvel een 

blijvende herinnering aan ons 50-jarig jubileum Kaatsheuvel na te laten gingen 
de gedachten uit naar het plaatsen van zitbanken in verschillende woonwijken. 
Zij zouden als rustpunt dienen en de sociale binding in de wijken bevorderen. 
Met deze insteek wisten we al snel de wijkcoördinatoren Jacqueline de Bekker 
en René Pagie, Casade en Samenwerkenaandewijk voor ons idee te winnen. En 
ook Cello in Hout, die voor de productie van de picknickbanken zijn medewer-
kers met een beperking inschakelde, was meteen enthousiast.  
In totaal zouden er zeven banken geplaatst worden, maar het werden er uiteinde-
lijk acht. Dat komt, omdat iedereen al snel in de smiezen had, dat één bank in 
het park van de Vossenberg te weinig was. Want, zo zei wethouder Gerard 
Bruijniks, bij de officiële overdracht:  “Op weg naar de moestuinen, de pluktuin 
en over een tijdje de dierenweide, moeten de ouderen, hun kinderen en kleinkin-
deren toch kunnen uitrusten of gewoon lekker op de bank in het park genieten.  
De aannemer TTO Tilburg, die bij De Vossenberg aan het werk is, haakte in en 
besloot te investeren in een tweede bank bij De Vossenberg. En dankzij de We-
reldgemeente Loon op Zand is het park ook nog verrijkt met een notenboom.  

 
Bewoners 
van De 
Vossen-
berg luis-
terden op 
de bank 
naar de 
muziek 
van de 
harmonie. 
 
Foto’s 
Stef Men-
nens 
DRIE-
LUIK 
fotografie 



 

 

.Als afsluiting van de ceremonie in Park Vossenberg werden de bewoners in de 
kapel onder leiding van Anne Peters nog getrakteerd op een muzikale toegift. 
(foto).  
De door onze vereniging geschonken banken zijn te vinden aan de Bredevaert,/
Ringvaert, Prinses Marijkestraat, Wilhelminaplein, Jan van Eyckstraat, de Gil-
denweg Loon op Zand, en twee bij De Vossenberg, Voor 1 bank moet nog een 
locatie worden bepaald. De banken zijn voorzien van plaquettes met daarop de 
logo’s van de partners in deze samenwerking en afwisselende spreuken als: 
‘Buurtvereniging De Vaert Erin, daar zit muziek in’, ‘Groet aan Kaats–         
heuvel’ (met de eerste maten van de mars), ‘De mooiste harmonie maken men-
sen samen’, en ‘Ik ga buitenspelen, kom jij ook maar mee!’.                                            



 

 

       ‘Muzikant en Dorp’  
Onze professio-

neel fotograaf Stef 
Mennens heeft in  
het kader van ons 
jubileumproject een 
boeiende fotoserie 
gemaakt met als 
thema ‘Muzikant en 
Dorp’. Drie maan-
den lang heeft hij 
vele uren in de foto-
sessies gestoken. De 
moeite werd be-
loond. Resultaat 
was een boeiende 
fototentoonstelling 
die wekenlang in de 
foyer van Het Kla-
vier was te bewonderen. In totaal waren er tot 9 november 43 portretten in zwart
-wit te zien. De eerste 22 beelden op A3-formaat werden op 28 oktober vervan-
gen door de overige 21 portretten. Het trok veel bekijks en leverde veel bewon-
derende reacties op.  
Toen Stef zijn idee voor het Groot Harmonie Orkest ontvouwde verwachtte hij 
een stuk op zes aanmeldingen, maar zijn initiatief werd dermate goed ontvangen 
dat het aantal aanmeldingen al snel opliep tot 43.  
Stef fotografeerde de muzikanten op een plaats in het dorp die hen het meest 
dierbaar is. “Opvallend was, dat er geen enkele dubbele locatie bij zat”, zei Stef. 
De meest bijzondere fotosessie had hij met dirigent Geert Schrijvers. Die moest 
een flink eind de Loonse en Drunense in om in vol ornaat bij de schaapskudde te 
geraken. De schapen waren vervolgens vol aandacht voor deze wel heel bijzon-
dere muzikale herder. Een uitermate boeiende en grappige foto is het resultaat. 
Bijzonder is ook de foto van onze scheidende voorzitter Joop Bisselink bij het 
graf van zijn vader.   
Alle foto’s in dit project zijn een fantastische weergave van onze harmonie in 
volle bloei.  Tegelijk heeft Stef ook de link gelegd met het verleden. Typerend 
daarvoor is de foto van onze ‘uitrukhulpen’ Jan Laros, Jan van Laarhoven, Jo 
van der Linden, Hans van Buren en Piet Dankers, die bij optredens op straat de 
harmonie completeerden met grote trom, bekkens, vaandel en schellebomen.  

Terwijl muzikanten de foto’s bekijken, geeft Stef uitleg aan San-
ne van Wijlen. Foto Vera Mennens/DRIELUIK fotografie. 



 

 

zeer gewaardeerd            

De foto’s van Stef Mennens krijgen alle aandacht.  Foto Vera Mennens, DRIELUIK foto-
grafie.  

Tijdens de fotosessie werden meerdere foto’s gemaakt met verschillende came-
ra’s. Het resultaat mag er zijn, maar “Het was wel moeilijk kiezen”,  verklapt 
Stef.  
 



 

 



 

 

Schilderij voor ‘Ons Koor’ 

Het schilderij dat plaatselijke kunstschilders in samenwerking met de Stich-

ting Kunst Loon op Zand (KLOZ) hebben gemaakt gaat naar Ons Koor, een 
koor voor mensen met een beperking. Dit goede doel werd tijdens de slotmani-
festatie Here to Stay in De Werft bekend gemaakt door burgemeester Hanne van 
Aart. Samen met voorzitter Dimphie Stans en dirigent Toos Schalken (rechts) 
onthulden ze het schilderij (foto). Mevrouw Stans was verrast en enorm blij. Zij 
zei dat er een mooie plaats voor het schilderij zal worden gecreëerd in De Rode 
Loper waar het koor thuis is.  
Het schilderij is gemaakt voor ons jubileum met de bedoeling om dit te schenken 
aan een goed doel. De kunstschilders hebben zich laten inspireren door de mu-
ziek van de harmonie.  
Het schilderij is tot stand gekomen dankzij een bijzondere samenwerking tussen 
Harmonie Kaatsheuvel, de Stichting Kunst Loon op Zand en de BROMA onder 
begeleiding van kunstenaar Henk Smeels. Zes zondagen lang is er tijdens 
‘Schilderen bij Anton’ aan het schilderstuk door zes kunstenaars gewerkt. Muzi-
kanten van onze vereniging zorgden daarbij voor de muzikale inspiratie. KLOZ-
voorzitter Leo Vlemmings is enorm trots op wat er ‘samen onderweg’ is bereikt.  



 

 

 



 

 

Koninklijke onderscheiding 
voor Maurice van Overbeek 
 
“Je hebt vrijwilligers en vrijwilligers”, maakte burgemeester Hanne van Aart het 
verschil om duidelijk te maken waarom Maurice van Overbeek de koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau toegekend kreeg. “Iedere ver-
eniging kent een grote groep actieve vrijwilligers. Mensen die er vaak zijn en 
best wat willen doen maar niet wekelijks klaar staan. Dan is er een kleine groep 
vrijwilligers die wel wekelijks de mouwen opstroopt, zoals bestuursleden en 
commissieleden. Zij zijn de harde kern vrijwilligers. En dan zijn er nog de men-
sen die tot de inventaris van de vereniging behoren. Die het geweten, het dna en 
de ziel van de vereniging zijn. Vrijwilligers, maar eigenlijk helden. Maurice is 
zo’n held”, zei de burge-
meester Van Aart tijdens het 
jubileumconcert in sporthal 
De Werft. Zij staafde haar 
conclusie met een waslijst 
aan verdiensten, functies,en 
bezigheden van Maurice. 
Een greep: Vanaf 2006 is 
Maurice vicevoorzitter, hij is 
lid van de sponsorcommissie, 
doet de PR en HarmonieBe-
richten, beheert het muziek-
archief, is barvrijwilliger en 
coördinator, was 12 jaar 
voorzitter van de muziek-
commissie, is actief bij acti-
viteiten van de eigen muziek-
school zoals workshops op 
de basisscholen, zet wekelijks 
stoelen en slagwerk klaar voor de repetitie. Organiseerde en initieerde in 2013 
Kaatsheuvel Danst. Hij is medeoprichter en leider van de bijna 30-jarige Krom-
me Noten en was in 1994 betrokken bij de oprichting van de Stichting Carnavals 
(SST’94). Als actief muzikant speelt hij 37 jaar altsax in het Groot orkest, 20 
jaar bas in het Middenorkest, en eerst altsax en later sousafoon bij De Kromme 
Noten.  
“Daarom is het zeer terecht dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om Maurice te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”,  zei de stralende burgemeester 
die echtgenote Annemieke in de hulde betrok en vervolgens onder luid applaus 
van de 800 aanwezigen de Koninklijke medaille opspelde. 

Foto Jan ín ‘t Groen 



 

 

Kaatsheuvel  
verrijkt met drie  
Notenbomen 
De Wereldgemeente Loon op Zand, 

waarvan Stef Mennens voorzitter is, haakte  
enthousiast in op ons jubileumproject. Met 
name het idee om de leefbaarheid van de 
wijken te stimuleren met het plaatsen van 
picknickbanken sprak de Wereldgemeente 
Loon op Zand aan. In overleg met de har-
monie en wijkcoördinatoren en de gemeen-
te Loon op Zand werd besloten drie noten-
bomen te planten.  
In aanwezigheid van bestuursleden van de 
harmonie en de Wereldgemeente werd de 
eerste notenboom geplant op het grasveld 
aan de Prinses Marijkestraat. De tweede  kreeg een mooi 
plaatsje bij het ‘buitenzitje’ van De Rode Loper en de der-
de (foto) werd geplant bij de moestuin in Park Vossenberg. 
Over drie jaar kunnen de eerste noten worden geoogst.  
 



 

 

Inspirerende Wenstunnel 
 
Het meest 

uitdagende 
artistieke on-
derdeel van 
ons jubileum-
cadeau was het 
verfraaien van 
de fietstunnel 
onder de Euro-
palaan bij het 
Efteling hotel.  
De bedoeling 
was om  een 
plaatselijke 
kunstenares 
een graffiti-
kunswerk aan te laten brengen.  
In één adem werden daarbij de namen genoemd van de Kaatsheuvelse kunste-
naars, onze voormalig hoboïste Anke Dielemans en Lise den Teuling. Anke 
voegde iets wezenlijks toe aan de plannen. Uit haar creatieve brein ontsproot een 
poëtische overdenking. Een schitterende gedicht.  
 
“Wenstunnel. Loop of fiets, Door een tunnel met niets. Enkel een wens. Met 
geen enkele grens. Brengt U naar de andere kant. Met een sprookje in de 
hand.” 
 
Tegelijk ontwierp Lise den Teuling een kunstwerk waarin Efteling, de duinen, 
muziek en gemeente samenvloeien. Door het miljoenentekort bij de gemeente is 
dit project in de ijskast beland. Mogelijk dat later ooit alsnog het kunstwerk kan 
worden verwezenlijkt.  
Het idee van Anke Dielemans kon wel vorm worden gegeven. Bij de ingang van  
de tunnel is een lessenaar met wensbord geplaatst. Anke Dielemans kreeg de eer 
om het bord te onthullen (Foto boven).   
Wethouder Bruijniks prees dit initiatief van de harmonie en sprak de hoop uit 
dat dit bord de mensen uitnodigt om wensen uit te spreken. “Hopelijk gaat deze 
tunnel de komende jaren in de volksmond de wenstunnel heten.”  De hoop is dat 
de inwoners de tunnel tot een echte wenstunnel zullen maken.  



 

 

 



 

 

 

Ons jubileumproject Here to Stay is mogelijk ge-
maakt dankzij de financiële steun van:  
 
Stichting Jacques de Leeuw 
VSB Cultuurfonds 
Rabobank Stimuleringsfonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
High Disc Events 
De Efteling 
EDEC Dakdekkersbedrijf BV 
DRIELUIK Fotografie 
Van Heesch Holding 
Scylla BV 
BXS techniek, constructie, kunststoffen 
Margrets Haarmode 
Vissers Waalwijk Totaalinstallateur 
Podotherapie Molenschot-Verbraak 
VUSP Van Uden Special Products 
Vugts Reclame 
TTO sloop en infra 
Stef van Delft aluminium ramen en kassenbouw 
AK Vakbouwmarkt 
Cello  
 

En de samenwerking met: 
Gemeente Loon op Zand 
Stichting Wereldgemeente Loon op Zand 
Casade 
De Rode Loper 
Van Haestrechtcollege 
Stichting Kunst Loon op Zand 
Samenwerkenaandewijk 
Langstraat Media 
Broex 
Albert Megens 
Anke Dielemans  
Lise den Teuling 
Mozaïekgroep De Rode Loper  
De Vossenberg  

Wijkcoördinatoren Jacqueline de Bekker en René Pagie 



 

 

Trompet van 
Frans definitief 
in de koffer 
 
Trompetist Frans van Gessel (69) heeft 
noodgedwongen zijn trompet definitief 
in de koffer gestopt. Gezondheidspro-
blemen maken het hem fysiek niet meer 
mogelijk om muziek maken. Dat maak-
te zijn beslissing extra moeilijk. Temeer 
omdat Frans op en top  verenigingsman 
is en ook graag op maandagavond deel-
nam aan de nazit. 
 Na het jubileumconcert heeft Frans 
met pijn in het hart  afscheid genomen 
van het Groot Harmonie Orkest waar 
hij 23 jaar deel van uitmaakte.  
Als muzikant, maar ook als lid van de 
reiscommissie heeft Frans een bijzonde-
re bijdrage aan onze vereniging gele-
verd.  
Tijdens de generale doorloop van Here 
to Stay op zaterdagmiddag kreeg Frans 
van al zijn medemuzikanten een kaart  
met bedankjes en beste wensen  
Wij wensen Frans voor de toekomst het 
allerbeste. 
 



 

 

 

    Rabo ClubSupport  
De zevende editie van de Rabo ClubSupport is voor onze vereniging een groot 

succes geworden. Tijdens de feestelijke overdracht van de picknickbanken in 
Park Vossenberg kwam mevrouw Stephanie Hoefnagel namens de Rabobank 
met een mooie verrassing (foto). Zij overhandigde voorzitter Joop Bisselink een 
cheque van €.1212,57. Bijna het dubbele van vorig jaar: € 683. Dat betekent dat 
in ons jubileumjaar 212 leden van de Rabobank, tegenover 157 vorig jaar, hun 
punten hebben toebedeeld aan onze harmonie. Elke stem was €.5,72 waard.  
Joop en de muzikanten die voor de muzikale omlijsting van de bankenover-
dracht aanwezig waren, waren volkomen verrast. Een dankbaar applaus viel de 
Rabobank ten deel. Het geld zal worden besteed aan de workshops op de basis-
scholen en het Van Haestrechtcollege.  
De hogere opbrengst is ook een gevolg van het feit dat er dit jaar 50.000 euro 
meer te verdelen was. De deelnemende club hadden totaal 200.000 euro te ver-
delen. Van de ruim 16.000 leden van Rabobank De Langstraat hebben er 6993 
(46 procent) gestemd. 378 clubs,verenigingen en stichtingen deden dit jaar mee. 
Het hoogste bedrag, €.3237,34 ging naar de Stichting Hospicezorg. Taekwonde 
Club Waalwijk sluit de rij met €.11,44. 



 

 

 



 

 

 

    Bassist John Jansen loopt  
    een topbedrag bij elkaar     

De repetitie van het Groot Harmonie Orkest 

werd een week na de 80 van de Langstraat onder-
broken om John Jansen de spotlights te geven die 
hij verdiende. Want John had immers de monster-
tocht uitgelopen en het jubileum van de harmonie 
als goed doel gekoppeld aan zijn inschrijving. En 
dat droeg John ook nadrukkelijk uit door gekleed 
in de polo van de harmonie de helletocht te lopen. 
Glimmend van trots kon hij voor het orkest pen-
ningmeester Leo Bisselink een enveloppe met 760 
euro overhandigen. Die zei daar een hele goede 
bestemming aan te kunnen geven.  
Op de symbolische cheque had John een bedrag 
van 755 euro geschreven, maar dat bedrag moest op het allerlaatste moment 
weer worden bijgesteld naar 760 euro. Een geweldig resultaat dat met een dave-
rend applaus werd beloond.   



 

 

John vertelde dat zijn streefbedrag 500 euro 
was.“Ik redeneerde: de harmonie bestaat 50 jaar, 
daar zet ik dan een nul achter. Maar al snel bleek 
dat ik dat bedrag moest bijstellen omdat steeds 
meer mensen mij wilden sponsoren.” In zijn zoek-
tocht naar zoveel mogelijk donaties trok John op 
een vrije dag ook langs de Kaatsheuvelse winke-
liers. “Maar daar ben ik na een paar uur mee ge-
stopt, omdat  niemand mee wilde doen.”  
 
John bedankte iedereen die hem financieel en 
mentaal heeft gesteund. “Ik voelde me enorm ge-
steund door de leden van de harmonie die me on-
derweg opvingen en moed inspraken op de mo-
menten dat ik het echt moeilijk had.”   
Na Dongen werden het erg taaie kilometers, ver-
telt John. De vermoeidheid sloeg ongenadig toe. 
De heupen deden zeer, de knieën strubbelden te-
gen en de spieren werden met elke stap strammer. 
Mentaal had hij het zwaar. Hij keek als een berg 
op tegen de nog resterende zes kilometer die hij 
na zijn doortocht op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel nog af te leggen had 
om de finish in Waalwijk te halen. Maar toen was daar ineens Leo Bisselink, die 
op de fiets John tegemoet was gereden en een tijdje met hem mee liep. Daardoor 
had John even wat afwisseling en hoefde hij niet aan de vermoeidheid te denken. 
Later dan gepland liep John het Anton Pieckplein op waar echtgenote Cora en 
enkele leden van de harmonie hem verwelkomden.  
Even zitten, bijpraten en een colaatje en hup, daar ging hij weer. Iedereen in be-
wondering achter latend. Onderweg bij de Molen, in Sprang Capelle en bij de 
finish waren ook weer zijn Kaatsheuvelse muziekvrienden.  



 

 

John flikte het. Op 
pure wilskracht vol-
bracht hij zijn 80 kilo-
meter lange helletocht. 
Hij was een van de 
1936 wandelaars die 
binnen de tijd de finish 
haalden. Gestart waren 
2250 deelnemers.  
John klokte op de eind-
streep 14.14 uur. Hij 
had er toen 18 uur, 7 
minuten en 16 secon-
den opzitten. Totaal kapot viel hij in de armen van Cora, waarna trots en voldaan 
de oorkonde en medaille kon worden opgehaald, omdat John voor de vijfde keer 
de 80 had volbracht. Chapeau voor deze kanjer.   
John heeft als muzikant heel veel op met de jeugd, want zo zegt hij “dat is toch 
onze toekomst”. De bestemming van de geld dat hij met zijn sponsortocht heeft 

opgehaald gaat volgens John dan ook 
naar onze jeugdopleiding. En dan in het 
bijzonder het scholenproject van vol-
gend jaar. “Het zou mooi zijn als dat 
weer nieuwe leden oplevert.” 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Kampdeelnemers boffen  
 

Al sinds het vorige harmonieweekend had ik ernaar uitgekeken. Vrijdagmiddag 

is het dan eindelijk zover. Goed voorbereid ga ik op pad, eerst naar de Jumbo en 
daarna naar Sparrenhof. Half vijf kom ik aan, niemand nog te zien. Als ik de 
auto  leegruim komen de beheerders aan gelopen. Ze komen dadelijk uitleg ge-
ven over de accommodatie, ondertussen goed op de nieuwe vloer letten. 
Letty en Marieke zijn er snel en de uitleg kan beginnen. Na de uitleg blijven 
vloer, 3 en 15 nog het beste hangen. Marloes is ondertussen ook gearriveerd. Ze 
hebben geen tijd voor koffie en gaan snel aan de slag, ze hebben het nog druk 
met het avondspel.  
Tegen zes uur komen de eerste muzikanten. De bedden worden klaargemaakt 
(kost een paar zekeringen maar dan slaap je ook super) en de speeltuin wordt 
verkend. Al snel kan iedereen welkom worden geheten en gaan we echt van 
start. Een kennismakingsspel gemaakt door onze eigen jeugd gaat als een trein. 
Uit betrouwbare bron begreep ik dat de voorpret (lees stalken en zoeken van fo-
to`s ) zeker zo leuk was voor de makers van het spel.  
Als het donker genoeg is, kunnen ze in groepjes op pad. Ik blijf in de keuken, 

zorg voor de soep bij terugkomst en zo weet niemand dat ik bang ben in het don-

ker. De spooktocht is zoals altijd weer fantastisch. Er wordt gelachen en ge-

schrokken en bij terugkomst de spannende momenten met elkaar gedeeld. Als de 

soep op is worden er spelletjes gedaan. Vooral dansen met de WII is populair. 



 

 

weer op de Sparrenhof  
 
Zaterdagochtend na het ontbijt worden 
de spullen voor de repetitie klaargezet 
in wat een slaapzaal had kunnen zijn. 
Als de eerste klanken eenmaal klinken, 
klinken die rijkelijk hard en wordt een 
grote verhuizing in gang gezet. Het 
tweede deel van de repetitie gaat buiten 
verder, lekker met zon en zonder na-
galm. 
Als het harde werk erop zit is het tijd 
voor de lunch. Met nieuwe energie 
wordt gestart met de libdub. In groepjes 
wordt gestart met het bestuderen van de 
tekst, het bedenken van de scènes en 
het maken van de attributen. Ook in het 
winkeltje van de verkleedkleren is het 
erg druk.  

Dan wordt er gestart met filmen. Bij de 
eerste klanken van “het is ijs koud” 
gaat het al mis. Vele takes later kunnen 
we dan toch van start gaan. De eerste 
poging gaat van start. Het is te zien dat 
er hard gewerkt is aan de voorberei-
ding. Helaas sneuvelt er een vel van 
een floortom en vliegt een ei langs het 
voorhoofd van Onno. Dit vraagt om 
een tweede poging en nu landt het ei 
prachtig volgens planning. Door het 
beeld springende Tjalle, voorbij lopen-
de fakkels, tegen een muur pratende 
mensen het staat er uiteindelijk alle-
maal op wat gevierd wordt met alle 
hoofdrolspelers op het veld. Als alles 
is opgeruimd en iedereen weer schoon 
is, komt er belangrijk bezoek ;  Jack 
van lekker gewoon uit Loon, komt de BBQ brengen. Samen met de gasten wordt 
er heerlijk gegeten van vlees, salades en brood geleverd door de Annahoeve. Er 
blijft een beetje over maar we weten dat dat zondag bij de lunch wel op komt .  



 

 

Repetitie in het zonnetje 
 
Tijd voor de Bonte Jan Avond. Chan 
en Tal worden deze keer vergezeld 
door Petro en zij zien de mooiste 
acts voorbij komen. De beste goo-
chelaars, dansers, quizmasters en een 
boyband komen voorbij. Ook mees-
ter Frank Visser komt langs. Geluk-
kig niks ernstigs, hij komt zijn 
nieuwste hit voor ons zingen.  
Belofte maakt schuld , dus zondag 
wordt iedereen met trompetgeschal 
gewekt. Helemaal goed was het niet 
want er werd al snel geroepen dat er 
thuis gerepeteerd moest worden.  
Eenmaal wakker kon er ontbeten worden. Hier en daar waren spoortjes van ver-
moeidheid te zien maar niets stond een goede repetitie in de weg. De zon had 
gisteren zo genoten dat ze vandaag weer kwam luisteren en er kon weer buiten 
worden gerepeteerd. Deze repetitie werd de 
harmonie versterkt door Kim die heerlijk 
meezong. Nog wel zonder microfoon, maar 
dat komt een volgende keer.  
Dan worden er nog diverse spelen gespeeld, 
gegeten ( kliekjesdag) voordat het al weer 
tijd was voor het spelen op de instrumenten. 
Onze gasten zijn gearriveerd en het concert 
kan beginnen. 
Heerlijk in de zon wordt er genoten.Na het 
slotapplaus is het echt afgelopen en zoeken 
we allemaal onze spullen, worden auto’s 
geladen en nemen we afscheid van elkaar en Sparrenhof.  
Het was een heerlijk weekend en nog maar 341 nachtjes slapen voor het volgen-
de, jullie zijn er dan toch 
ook weer bij? 
 
Frans Buijs 



 

 

Samen, 
gezellig 

Foto’s  kamp: 
Frans Buijs 



 

 

Lief en Leed 
 

* Onze voorzitter Joop heeft een aantal jeugd-
leden verrast met een leuk aandenken. Hij legt 
uit: “Ik liep toevallig enkele weken geleden 
tegen 7 muzikantjes aan en kreeg een idee om 
dit persoonlijk aan te schaffen en ook namens 
mijzelf weg te geven. Ik heb alle 7 beeldjes 
(foto) voorzien van een plaatje:  Kon. Erk. Harmonie Kaatsheuvel,   
1969             50 jaar            2019                                                                                      
Tijdens de generale repetitie heeft Maarten de Visser een trompettist ontvangen 
omdat hij die dag jarig was. Zes stuks heb ik bezorgd bij enkele (niet alle) gezin-
nen die twee of meer personen in opleiding of in een orkest hebben of vanwege 
een speciale reden. Aan Sybren van Gameren; aan Alicia Neijmeijer; aan Luna 
Kokshoorn (halfzusje van Jesse van Brouwershaven); aan Ans Bergmans, ook 
vanwege haar verjaardag die dag; aan Evan Molenschot, omdat de ouders fi-
nancieel veel doen; aan Tjalle Bardie, omdat hij een slagwerktalent is”.        
Joop : een topactie!! 

* Op 7 september trad onze klarinettiste Fenna Snoeren in het huwelijk met 
haar geliefde Rick Steenbergen. Fenna en Rick hebben een feestelijke dag gehad 
in Chalet Fontaine en zijn daarna meteen op huwelijksreis gegaan naar de 
Kaapverdische Eilanden.  De harmonie heeft bij thuiskomst van die reis een 
mooi boeket laten bezorgen. Wij wensen Fenna en Rick een heel gelukkige toe-
komst. 
 
* Baritonsaxofoniste Dolly de Kort heeft in een kliniek in Breda een nieuwe knie 
gekregen. Zij is zeker zes weken uitgeschakeld. We wensen haar een voorspoe-
dig herstel en hopen dat ze weer snel haar plaats in het Midden– en Groot Har-
monie Orkest kan innemen. Ook Willie, de vrouw van onze penningmeester Leo 

Bisselink, heeft een succesvolle knieoperatie onder-
gaan. Ook haar wensen we een voorspoedig herstel. 
 
* De Kromme Noten hebben hun bijdrage geleverd 
aan het benefietconcert  Pianos4Pardoes voor Villa 
Pardoes. De Rotaryclub Loon op Zand had in Het 
Klavier een sfeervol concert georganiseerd met de 
Crazy Pianos. Met twee mooie sessies zorgden De 
Kromme Noten voor een heerlijke opwarmer. De cha-
rity-avond leverde een schitterende opbrengst op. Vil-
la Pardoes kreeg een cheque van 27.500 euro.  



 

 

Jan Clemens Bokaal 

voor ‘One Direction’    

Zoals ieder jaar werd er op de zaterdagavond van het harmoniekamp 

‘Harmonies got talent’ gehouden met als inzet de Jan Clemens wisselbeker. Het 
duurde even voordat de aanmeldingen binnen stroomden, vandaar dat in de mid-
dag de personal assistent van RTL4 langs kwam om te vragen wie er mee wilden 
doen aan deze geweldige talentenshow. De aanmeldingen kwamen en we hebben 
met zijn allen genoten van alle optredens én de juryleden.                                 
We hadden dit keer maar liefst 3 juryleden: Chan, Tal én Pedro. Het ietwat chao-
tische drietal wist de avond in goede banen te leiden. Ze hadden zelfs een heuse 
rode knop meegenomen. Daar mocht op gedrukt worden door de jury als ze en-
thousiast waren over de act. Álle acts waren van een fantastisch niveau, want er 
werd bij iedere act op de knop gedrukt.                                                                   
Het eerste optreden was van Evan, Bastiaan en Tjalle. Ze openden met een leuke 
quiz. De  vragen hadden ze helemaal zelf bedacht. Knap hoor! Daarna kwam 
One Direction optreden voor ons. Of waren het toch Elseline, Ellen, Alicia, Lise 

Alicia, Ellen, Marit, Elseline en Lise (staand vlnr) wonnen de Jan Clemens bokaal.  



 

 

 

                  
Praktijk voor Remedial Teaching 

Leerjuist helpt kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij rekenen, 
begrijpend 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 
 



 

 

‘Harmonies got talent’ 
Als derde act kwam de 
goochelact van Robin en 
Onno. Ze konden zelfs 
Jesse laten verdwijnen. 
Gelukkig konden ze hem 
ook weer terug toveren. 
Het was hierna tijd voor 
een korte pauze met wat 
lekkers en daarna kwam 
de spetterende act van de 
opleidingscommissie. Ze 
hadden een auto geknut-
seld die net echt leek. Ze 
deden een playback-act 
op het lied ‘de Rijdende 
rechter’ van André van 
Duin en…(hoe verras-
send…)Tjerk was de rijdende rechter. 
Ellen en Alicia namen ons daarna mee naar Mexicaanse 
sferen met het lied Tequila. We werden er erg vrolijk van 
met zijn allen. 
Het optreden daarna was van een aanstormend talent, na-
melijk van Maud, de dochter van ons harmonie- én oplei-
dingscommissielid Lise. Maud heeft prachtig voor ons 
gedanst. 
De laatste act was een act van Bastiaan en Evan, iedereen 
mocht zelfs meedansen op het podium! Het was een ge-
weldige afsluiting van een prachtige en gezellige avond. 
De jury heeft nog een nachtje moeten slapen, voordat ze bekend maakte welke 
act de Jan Clemens Bokaal heeft gewonnen. Zoals eerder vermeld, waren álle 
acts bijzonder op hun eigen manier. De wisselbeker werd gewonnen door……. 
One Direction. Ze werden beloond 
met extra bonuspunten omdat zij zich 
al vóór het kampweekend hadden 
opgegeven voor Harmonies got Ta-
lent. 
 
Anita van Oosterhout 

De jury: Chan, Tal en Pedro 



 

 

  



 

 

Nico steelt de show 
Zet dirigent Nico Haneveld voor een microfoon en hij steelt de show met de 

mooiste verhalen, anekdotes en interessante achtergrondinformatie. Als geen 
ander verstaat Nico de kunst om op een aangename, relaxte en aimabele manier 
zijn orkest, haar muziek en het publiek met elkaar te verbinden. Met passie en 
de nodige kwinkslagen praat hij programma’s aan elkaar. En als een welbe-
spraakte spreekstalmeester weet hij een sfeer van ons-kent-ons te creëren waar-
in samen muziek maken en anderen laten genieten belangrijker is dan een fout-
loze uitvoering. Met de nodige humor zet hij zijn muzikanten op een voetstuk,  
zet ze met beide benen op de grond en neemt hij speels automatisch muzikale 
drempels weg. 
In zijn rol als dirigent van het Seni-
orenorkest De Langstraat en Om-
streken is hij bij elk optreden de 
belangrijkste schakel tussen muzi-
kanten en publiek. Bij elk te spelen 
nummer weet hij bij de vaak oudere 
luisteraar herinneringen op te roe-
pen. Dat deed hij ook tijdens het 
uitwisselingsconcert als afsluiting 
van ons repetitieweekend. Nico, die 
na de fusie in 1969 ons orkest onder 
zijn hoede had en uitbouwde tot een volwaardige harmonie, had met de keuze 
voor de Bisselink-stukken stof genoeg om zijn toehoorders mee te nemen in het 
verleden van de harmonie. Maar ook om gewoon een gezellige babbel met het 
publiek aan te gaan. Met de ouverture Toxandrië en de marsen In ’t  Sprookjes-
bos, Leve de Vrijheid, Con Brio en Groet aan Kaatsheuvel onderstreepte het 
seniorenorkest de bijzondere band tussen de familie Bisselink en de Harmonie 
Kaatsheuvel. De nummers zijn immers gecomponeerd door P.B. Bisselink, de 
opa van onze voorzitter Joop en penningmeester Leo Bisselink. Met de keuze 
voor Toxandrië raakte Nico een gevoelige snaar. Dit nummer werd immers 
gespeeld bij het overlijden van onze vorige voorzitter Joop senior, de vader van 
Joop jr. en Leo. Enkele muzikanten bevestigden de vraag van Nico wie dit 
nummer destijds mee hebben uitgevoerd. Herkenning en betrokkenheid. Het is 
de kracht van Nico Haneveld en tegelijk de reden van het florerende senioren-
orkest.                                                                                                                                                  

Maurice van Overbeek 



 

 

      ‘Saxbuilding’ op de  
Alle saxofoonsecties binnen het Groot Harmonie Orkest hebben het initiatief 

vanuit de eigen muzikantenkring spontaan omarmd om als saxofoongroep hech-
ter met elkaar op te trekken. Teambuilding oftewel ‘Saxbuilding’ zogezegd. Om 
elkaar beter te leren kennen. En om als muzikanten onderling begrip en onder-
steuning te kweken waardoor het samen muziek maken een boost krijgt en indi-
vidueel het functioneren binnen het orkest wordt gestimuleerd door de sociale 
binding.  
Via een speciale ‘sax-whatsapp’ wordt iedereen op de hoogte gehouden van af-
spraken en nieuwtjes. Maar ook van ieders afwezigheid zodat er geen onnodige 
vragen komen zoals ‘Waar is…”. Bovendien kan op de volgende repetitie de 
betrokkene worden bijgepraat over aanwijzingen van de dirigent. Indien nodig 
kan er van partij worden gewisseld zodat toch alle stemmen bezet zijn.  
 
Bij teambuilding horen uiteraard ook groepsactiviteiten. Muzikale én ontspan-
nende activiteiten. De eerste gezamenlijke initiatieven hebben ertoe geleid dat de 
saxsecties als groep hebben deelgenomen aan de voorspeelmiddag. Een paar 
repetities na de repetitie op de maandagavond was voldoende om een gedegen 
uitvoering van The Pink Panther neer te zetten. Het optreden werd zeer gewaar-
deerd en zal ook zeker een vervolg krijgen.  
 
Als opstap 
voor de va-
kantie stond 
een etentje 
met een 
avondje bow-
len op het 
programma. 
Het was nog 
een hele klus 
om via de 
datumprikker 
een geschikt 
moment te 
vinden 



 

 

Tilburgse bowlingbaan 
 
Er is altijd wel 
iemand die niet 
kan en dan moet je 
soms de knoop 
doorhakken om 
niet in een einde-
loos zoeken te ver-
zanden. Gevolg 
was dat Katty en 
Sjors helaas niet 
konden aansluiten 
in het Tilburgse 
bowlingcentrum 
voor een gezamen-
lijk etentje en een 
sportief avondje 
bowling.  
Neem maar van 
mij aan, dat het er 
fanatiek aan toe ging. In twee groe-
pen werd er gestreden, terwijl de 
prestaties nauwgezet in de gaten wer-
den gehouden. Er verdwenen heel 
wat ballen in de goot, maar ook met 
regelmaat werden er strikes en  spè-
res gegooid.  
Gerard van Nunen (onderste foto 
rechts) leek aanvankelijk met de 
hoogste score van de avond (125) 
naar huis te gaan, maar het was uit-
eindelijk toch de schrijver van dit 
stukje (links) die met 145 punten die 
eer voor zich opeiste. Feitelijk alleen 
voor de statistiek, want winnen was 
natuurlijk wel het doel, maar binnen 
de saxbuilding slechts een bijkom-
stigheid.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

                  Theaterwandeling  
Op de plattegrond van de theaterwandeling ‘De vierkante kilometer’ stond 

prominent ‘Harmonie’ geschreven. Voor Bert Branderhorst, alias Heer Willem 
van Horn, misschien logisch want als voorzitter van de Stichting 750 jaar Heer-
lijkheid/Gemeente Loon op Zand had hij met Nancy Verreyen namens de har-
monie de voorbereidingen getroffen. Maar het waren toch echt de Kromme No-
ten die in het Mombersbos achter De Efteling de wandelaars een bijzondere mu-
zikale stop bezorgden.  
Vrijwel voltallig waren de Kromme Noten maar dat was de verslaggever van het 
Brabants Dagblad kennelijk ontgaan. Want zij schreef in haar verslag over de 
wandeling vol historie, theater en muziek : “Enkele leden van De Kromme No-
ten uit Kaatsheuvel speelden een mooie medley van Brandend Zand van Anneke 
Grönloh en Una Paloma Blanca van George Baker.” 
Ook de schrijver van het koor Liedertafel Echo der Duinen had wel een heel bij-
zondere samenstelling van De Kromme Noten gezien, want zij schreef in de 
Duinkoerier dat de deelnemers hadden genoten van: “het saxofoonorkest De 
Kromme Noten uit Kaatsheuvel die de pan uit swingde en waarbij je niet stil kon 
blijven staan”.   
Dat de wandelaars niet stil konden blijven staan, klopte wel want vrijwel elke 
passerende groep kreeg twee nummers te horen die in het bos geweldig klonken. 
Dat was mede te danken aan slagwerker Danny van Driel die met een zeil voor 
een overkapping had gezorgd in geval de weergoden met regen de pret zouden 
drukken. De regen bleef uit en zelfs een heerlijke temperatuur maakte de theater-
wandeling tot een aangename en boeiende belevenis.  
De Kromme Noten speelden op de plaats van de verdwenen buurtschap Efteling,  
maar dat wilde niet zeggen dat er ook Efteling-muziek gespeeld ging worden. 
Juist niet, zo kregen 
de wandelaars in het 
welkom van Nancy 
Verreyen en muzi-
kaal leider Raymond 
van Overbeek te ho-
ren.  



 

 

 

met De Kromme Noten 
Dat kreeg duidelijk bijval van de aanwezigen. En zo kon vrijwel het hele reper-

toire de revue passeren. Tot genoegen van de wandelaars, maar ook van de 
Kromme Noten zelf die dankbaar gebruik maakten van de geweldige akoestiek 
in het Mombersbos.  
Tal van historische elementen waren opgenomen in ‘De vierkante kilometer’ die 
begon en eindigde bij het voormalig café De Kleine Efteling. Al wandelend 
kwamen de deelnemers in groepen langs een aantal uiteenlopende acts waar je 
veel kon opsteken over de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Maar 
er waren ook hilarische momenten, waarbij de Bende van de Witte Veer niet 
ontbrak.  
s Middags nam Pieter de Kok als troubadour de muzikale ontvangst van De 
Kromme Noten over. En daarmee was er weer een link met de harmonie, want 
Pieter is onze zwaar koperdocent.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 


