
 

 

 
We mogen weer! 

De Slagwerk-/Percussiegroep en het Aspiranten Orkest 
konden als eerste weer repeteren.  
 
 
 
 
 
Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel 
p/a Linge 32 , 5172 DR Kaatsheuvel 
Internet: www.harmoniekaatsheuvel.nl 
 e-mail: vereniging@harmoniekaatsheuvel.nl   

http://www.harmoniekaatsheuvel.nl/
mailto:vereniging@harmoniekaatsheuvel.nl


 

 

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 Opleidingscommissie 0416-277904 

Maurice van Overbeek Vicevoorzitter / De Kromme Noten 0416-272850 

Janne van Schijndel  Activiteitencommissie 06-51682125 

Nancy Verreijen Concertcommissie 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                  ma                    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 30 nr.2 –  juli 2021 
   

Van de redactie 

“Is vanavond de bar open?  Want ik wil, nu het weer mag, na de repetitie 

vanavond weer een wijntje komen drinken, iedereen weer ontmoeten en even bij 
kletsen”, zegt Henk Stubbe terwijl we ‘s middags samen het slagwerk naar bo-
ven halen en de stoelen klaar zetten voor de repetitie van het groot orkest.  
 
“Ik moet je teleurstellen Henk, want Bij Anton is de komende weken op de 
maandag en dinsdag nog gesloten”,  leg ik uit. “Waaaah. Das toch nie waar?”, 
reageert hij verbaasd. “Ja Henk, dat is wel waar”, zeg ik.  “De reden waarom 
weet ik niet, maar Carlo heeft ons laten weten dat er voorlopig na de repetitie 
geen nazit kan zijn want de tent is dicht”. “Dat is niet best voor de vereniging en 
ook niet voor Anton. Juist nu het mag kun je geld verdienen”,  verwoordt Henk 
zijn onbegrip. Hij zal nog even geduld moeten hebben voordat hij weer op 
maandagavond zijn vertrouwde plaats aan de bar kan innemen. 
 
Ik kan hem toch nog een beetje blij maken. “Er komt weer een harmonieborrel”, 
verklap ik. “Vorig jaar is dat iedereen goed bevallen. Maandag 19 juli gaat Bij 
Anton speciaal voor ons open. Voor alle leden is er een besloten samenzijn op 
het terras. Hiermee kunnen we toch nog het seizoen mooi afsluiten nu het Brui-
send Dorpshart niet door kan gaan. Bij Anton is tenslotte dicht voor het pu-
bliek.” Henk  kijkt tevreden. De bezorgde blik maakt plaats voor een twinkeling. 
Het maakt zijn middag toch nog enigszins goed. Henk heeft weer wat om naar 
uit te kijken.  
 
‘De Stub’ is dan wel officieel als actief muzikant gestopt, als lid blijft hij voor de 
volle honderd procent meedraaien. “Ik blijf me voor de club inzetten waar ik 
nodig ben”, beloofde hij tijdens het interview dat ik met hem had voor het week-
blad De Duinkoerier en deze editie van de HarmonieBerichten. En dat zijn geen 
loze woorden. Want ik hoefde maar te bellen en Henk stond de afgelopen weken 
meteen klaar om bij afwezigheid van Marino het slagwerk en de stoelen voor de 
repetitie mee klaar te zetten.  
 
Na 56 jaar heeft Henk, ons oudste nog spelend lid, besloten zijn trombone voor-
goed op te bergen. Volop reden dus om Henk in de schijnwerpers te zetten en 
met hem in deze weer volle editie van de HarmonieBerichten terug te blikken op 
een mooie indrukwekkende muzikale periode.   
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier en een fijne vakantie.  
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

We mogen weer 

Het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd 
met een pandemie. Corona hield ons in de greep. 
Het coronavirus greep om zich heen. Ook bin-
nen onze vereniging bleven we niet gespaard. 
We konden niet bij elkaar komen. Geen muziek 
maken en werden onze muzikale programma’s 
in de war gegooid. 

Gelukkig krijgen we langzamerhand meer grip op het coronavirus. Herstellen 
we van de gevolgen en zullen we oplettend moeten blijven. De 1,5 meter en de 
hygiënevoorschriften zullen we nauwlettend moeten blijven opvolgen. Hopelijk 
kunnen we nieuwe varianten hierdoor snel indammen.  
 
Maar gelukkig kunnen we weer repeteren. De dirigenten doen samen met jullie 
hun uiterste best om ook muzikaal snel weer de oude te zijn. We mochten star-
ten in groepen van 30. Snel extra ruimte geregeld zodat iedereen weer kon oefe-

nen. Ook binnen de commissies wordt gewerkt aan het herstel. Zo wordt er ge-

werkt aan concerten, nieuwe muziek en een reis.  

 
De langverwachte internetsite van onze vereniging is inmiddels de lucht in ge-
gaan. Een mooi resultaat en met en door leden van onze vereniging gemaakt. 
Een groot compliment.  
 
Gedurende de afgelopen tijd heeft een aantal leden de keuze gemaakt om de 
vereniging te verlaten. Gelukkig betreft het een beperkt aantal leden. Maar ook 
zullen we binnenkort een aantal nieuwe leden verwelkomen.  
 
Het is mooi te zien dat onze vereniging ondanks haar leeftijd jong en dynamisch 
is en vol in haar kracht staat.  
Dank voor jullie inzet en flexibiliteit in moeilijke tijden. We kijken dan ook 
graag samen met jullie naar de muzikale toekomst. 
 
Samen plezier maken met en door muziek. 
 
Met muzikale groet, 
Gerard Bruijniks 

   



 

 

Eindelijk!!! 
Wat een fijn gevoel. We mogen eindelijk weer samen muziek maken. De af-

trap was voor de Slagwerk-/Percussiegroep en het Aspiranten Orkest.  
 
Een dag later volgde het Midden Orkest tot groot genoegen van tenorsaxofonist 
Bas Nuchelmans (19) die eindelijk weer achter in het orkest zijn vertrouwde 
plaats kon innemen naast zijn muziekmaatje Sjoerd Pieters. “Ik heb het echt 
gemist. Het was heerlijk om weer samen te kunnen spelen en weer even bij te 
kunnen kletsen.” Bas, eerstejaars student technische bedrijfskunde aan de Fon-
tys Hogeschool in Eindhoven, had zijn embouchure op peil gehouden door thuis 
regelmatig te spelen. “Het was voor mij dus een kwestie van er weer even inko-
men en afstemmen met de rest van het orkest. De drive heb je zo weer te pakken 
als je met het orkest aan de slag gaat.” 
 
Met Sjoerd vormt Bas 
(rechts) op tenorsax 
een getalenteerd duo. 
“Muzikaal kunnen we 
samen goed uit de voe-
ten. Het is ook fijn dat 
ik op hem met de blad-
muziek kan rekenen, 
want ik heb nogal eens 
mijn muziek niet op 
orde”, bekent Bas rui-
terlijk. Net als zijn 
opa, die jarenlang te-
norsax speelde bij de 
harmonie in Etten-
Leur, heeft Bas een 
eigen instrument. “Uitgerekend de eerste repetitie begaf de octaafklep het, 
maar gelukkig kon het euvel met wat hulp snel worden verholpen, zodat ik toch 
de hele repetitie mee heb kunnen blazen.” 
 
Van de muziek die nu op de lessenaar van het Midden Orkest staat, spreekt 
Pixar Movie hem het meest aan. “Het is een vrolijk stuk. Niet zo moeilijk, maar 
in het tweede deel spelen we meer de melodie. Heel leuk om te doen”. Optreden 
voor het publiek zit er voorlopig nog niet in omdat het Bruisend Dorpshart-
concert niet door kan gaan. “Jammer”, vindt Bas. “Dus dan maar naar de har-
monieborrel. Ook leuk”.  



 

 

De voorbereidingen voor het Groot Harmonie Orkest vergden iets meer werk 
en dus werd besloten om een week later de repetities te hervatten. De eerste 
twee weken nog gesplitst. Het hout en slagwerk ging met Geert in de theater-
zaal aan de slag en het koper maakte onder leiding van zwaar koperdocent 
Pieter de Kok een prettige herstart. Daarna lieten de omstandigheden het toe 
om weer met het hele orkest te repeteren.  
 
Met 43 muzikanten  was er een mooie bezetting, waarmee zou kunnen worden 
toegewerkt naar een afgeslankt Bruisend Dorpshart-concert op 19 juli. Maar 
helaas, er komt dit jaar weer geen seizoenafsluiting op het Anton Pieckplein 
door beslissingen van buitenaf. Daardoor kan  de komende repetities tot de 
vakantie de knop om. Er kan dan gewerkt worden  aan het herstel van het mu-
zikaal niveau om na de vakantie  met een volledig orkest met volle kracht  de 
voorbereidingen in te gaan voor het D-examen van Ellen van Overbeek op 7 
november.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Geen Bruisend Dorpshart-concert, maar  
harmonieborrel op 19 juli voor alle leden 
 

Door de drastische inperking van de coronamaatregelen gingen vrijwel alle 

signalen op groen om dit jaar traditiegetrouw het seizoen af te kunnen sluiten 
met het Bruisend Dorpshart-concert. Op maandag 19 juli zouden we ons met de 
Slagwerk-/Percussiegroep, het Aspiranten Orkest, Midden Orkest en Groot Har-
monie Orkest eindelijk weer eens ouderwets op het Anton Pieckplein kunnen 
presenteren aan de Kaatsheuvelse bevolking.  
 
Geheel onverwachts moest er toch een dikke streep door het Bruisend Dorpshart
-concert. Enerzijds doordat we artistiek nog niet zover zijn als GHO na een lan-
ge periode van lockdown om een representatief optreden te geven. Anderzijds 
zijn de maatregelen voor een evenement nog van dien aard dat het spontane ka-
rakter wat het Bruisend Dorpshart-concert moet hebben niet waargemaakt kan 
worden. Onze gasten moeten namelijk vooraf zitplaatsen reserveren en kunnen 
niet spontaan 'even aanwaaien'.   
Bij Anton blijft nu de komende we-
ken op maandag en dinsdag dus nog 
voor het publiek gesloten.  
 
Het bestuur heeft nu besloten dat er 
in plaats van het concert net als vo-
rig jaar een Harmonieborrel’ voor 
alle leden komt. Carlo Bergmans 
van Bij Anton is ook nu bereid om 
speciaal voor ons open te gaan en 
mee te werken aan een 
‘harmonieborrel’ voor al onze leden. 
Op 19 juli zijn wij vanaf 19.30 uur 
de exclusieve gebruiker van het terras. Met alle leden die willen komen, is het 
mogelijk iedereen binnen de regels van het coronaprotocol een plaats te geven. 
 
Ieder lid krijgt bij binnenkomst van de penningmeester 3 consumptiemunten. Bij 
de penning-meester kunnen de hele avond munten worden bijgekocht. Betalen 
kan dan bij hem ook met pin of contactloos. In principe gaat alles met munten. 
De gebruikelijke prijzen worden gehanteerd (muntprijs € 2,35). Fris, koffie, 
thee, pilsje 1 munt; wijn 1,5 munt. Ook speciale bieren van tap of fles zijn met 
munten aan de bar te verkrijgen. 
Er zijn enkele ronden met bitterballen en gemengde snacks. 
Zo kan het toch nog een mooie avond worden.  
 

De harmonieborrel vorig jaar smaakte naar 
meer. Op 19 juli komt er een vervolg. Het ter-
ras is dan alleen voor ons. 



 

 

 



 

 

 Afscheid voorzitter Joop    
Bisselink digitaal vastgelegd 

Het is een hele klus geweest voor onze penningmeester Leo Bisselink.  

Van de vele filmpjes die gemaakt zijn voor en tijdens het afscheidsconcert van 
voorzitter Joop Bisselink heeft diens broer Leo een prachtige compilatie ge-
maakt.  
Sommige muzieknummers waren niet of niet helemaal op video opgenomen, 
maar met wat foto’s en de geluidsregistratie van Stef Mennens van Drieluik 
fotografie en audio is er toch een totaalbeeld van 17 losse videopresentaties van 
gemaakt. Het is een registratie van ‘Efkes buurte mee’ met de leden van het 
eerste uur: Jan van Laarhoven, Gerard van Nunen en Henk Stubbe en uiteraard 
het concert met Aspiranten Orkest, Slagwerk-/Percussiegroep, Midden Orkest 
en Groot Harmonie Orkest. Hoogtepunt in de compilatie is de toespraak en 
overhandiging van de oorkonde waarin Joop benoemd wordt tot erevoorzitter 
van de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel. 
Bijna drie uur beeld en geluid voor het archief van onze vereniging maar zeker 
voor Joop Bisselink zelf.  Het was dan ook een eer voor Leo om zijn broer te 
verrassen met een USB stick waarop de gehele registratie staat. (foto) 
Joop was zichtbaar blij met deze geste en beloofde om al diezelfde avond te 
gaan genieten van deze unieke beelden. Een zakdoek met het harmonielogo, 
destijds een pakketje aan hem geschonken, pakt hij er alvast bij. 
 
Marino Ligtvoet 



 

 



 

 

 

Koninklijk lintje voor 
Cora Jansen - Westland 
John Jansen, besbas-

muzikant in de het 
Groot Harmonie Or-
kest, is er vorig jaar 
mei mee begonnen: het 
aanvragen van een ko-
ninklijke onderschei-
ding voor zijn vrouw 
Cora Jansen – West-
land, ook besbas-speler 
in het Groot Harmonie 
Orkest.   
Hij vond dat zijn 
vrouw een lintje ver-
diende want zij doet 
zoveel goed werk voor 
de gemeenschap, bin-
nen de muziekwereld, 
de gehandicaptenzorg 
en bij de buurtpreven-
tie in de Reeshof in 
Tilburg.  
 
John had het allemaal 
goed geregeld: een 
apart mailadres aange-
maakt zodat alle cor-
respondentie aankwam 
in de mailbox van een 
goede vriendin. Ook 
belde hij mensen wanneer Cora aan het werk was of aan het werk in de wijk. En 
soms heeft hij een beetje gejokt door te vertellen dat hij even moest overwerken 
voor corona-overleg. Dat gaf hem de tijd om ondertekende motivaties bij men-
sen op te halen en even de mailbox te openen. 
Elf maanden heeft John het geheim kunnen houden en toen hij eindelijk te horen 
kreeg dat Zijne Majesteit goedkeuring had gegeven, werd het ook voor hem ex-
tra spannend. Hij wilde zich niet verspreken. 

Cora toont trots haar koninklijke onderscheiding. 



 

 

 

    
    Verdien 1000 euro 
           voor de Harmonie 

 

Finc accountants in Waalwijk is op zoek naar een  
 

     assistent accountant  
 

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



 

 

 

Cora kreeg haar onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege haar 
commissiewerk bij de Muziekvereniging Andarra in Tilburg, haar inzet voor 
onze vereniging bij de concertreis, podiumbouw voor concerten en verdere on-
dersteuning. En voor haar vele werk in het buurtpreventieteam. Zij maakt roos-
ters, notuleert vergaderingen en rijdt per week 8 uur mee op de fiets door de 
wijk. Daarnaast is zij de initiator om ook in de middag, na schooltijd, preventief 
te surveilleren met een klein groepje. 
 
Naast haar werk als per-
soonlijk begeleider bij 
Amarant, zorgt zij ook 
nog voor een verstande-
lijk gehandicapte man. 
Zij gaat met hem naar 
de stad om kleding te 
kopen, doet uitstapjes 
met hem en neemt hem 
zelfs mee op vakantie. 
 
Burgemeester Wete-
rings  was lovend over 
haar inzet en feliciteer-
de haar in de splinter-
nieuwe raadszaal van 
Tilburg.  
In de middag werd Cora 
thuis verrast door een 
aantal muzikanten van 
onze vereniging met een 
enorm boeket en kreeg 
zij een telefonische feli-
citatie van onze voorzit-
ter Gerard Bruijniks.   
Op Koningsdag werd zij 
namens het bestuur door 
secretaris Marino Ligt-
voet nog eens verrast 
met een fleurig boeket en acht liter chocomel (foto).  
Cora drinkt altijd, zomer en winter, warme chocomel met slagroom. Met het 
cadeau van onze harmonie kan ze de komende maandagavonden wel even door 
komen. Cora reageerde verrast en concludeerde ‘dat alleen onze harmonie zoiets 
ludieks kan verzinnen’.  
Wij wensen Cora proficiat met deze mooie koninklijke waardering.  
 
Marino Ligtvoet 



 

 

                  
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 
 



 

 

Dodenherdenking 

Het was een koude winderige ochtend op 4 mei. Een heel kleine delegatie van 

de gemeente bestaande uit  loco-burgemeester Bruijniks en de wethouders Bre-
kelmans en Van Wel, ging vanuit café De Efteling naar het Mast-monument in 
de bossen. Vanwege de coronabeperkingen was gekozen voor de kranslegging in 
de ochtenduren.  
 
Het was een ingetogen ceremonie waarbij in stilte alle overledenen werden her-
dacht die voor onze vrijheid vielen bij oorlogshandelingen en vredesoperaties. 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders legde Gerard Bruijniks 
een krans bij het oorlogsmonument.  
 
Tweemaal werd de stilte onderbroken door de mooie klanken op trompet van 
Edwin Molenschot. lid van ons Groot Harmonie Orkest. Met enige trots was 
Edwin weer gevraagd de Last Post en het Wilhelmus ten gehore  brengen. Ook 
vorig jaar moest door de coronapandemie worden besloten tot ceremonie zonder 
publiek.  
Burgemeester Hanne van Aart moest dit jaar noodgedwongen verstek laten gaan. 
Zij zat in zelfisolatie na een coronatest.  

Edwin Molenschot blies weer The last post.  Foto: Pixs4profs, Jan Stads  



 

 

 Nieuwe websites gelanceerd 



 

 

 

Opdracht geslaagd 
 

Tweede Pinksterdag zijn de geheel vernieuwde websites van onze harmonie en 
muziekschool gelanceerd. Ook de ledenpagina ging toen online. Via onderstaan-
de links zijn de sites te bezoeken: 
 
www.harmoniekaatsheuvel.nl 
www.harmoniekaatsheuvel.nl/leden 
www.muziekschoolkaatsheuvel.nl  
 
Een werkgroep, bestaande uit Bas de Nijs, Janne van Schijndel, Maurice van 
Overbeek, Tjerk Snoeren en Onno van Overbeek, heeft vele maanden keihard 
gewerkt om de nieuwe website een eigentijdse uitstraling te geven. Door de keu-
ze van een prettig leesbaar lettertype en een weloverwogen kleurenpalet heeft de 
website een heldere eigen stijl gekregen.  
 
De belangrijkste opdracht voor de werkgroep was om een nieuwe website te bou-
wen die overzichtelijk, compleet en actueel is. En die zo ingericht is dat elke be-
zoeker gemakkelijk vindt waar hij/zij naar op zoek is en waar hij/zij in geïnteres-
seerd is. Door de vele links kan er gemakkelijk door de menu’s gesurfd worden. 
De werkgroep is, met dank aan de  input van eigen leden en externe adviezen, 
uitstekend in haar opdracht geslaagd. De nieuwe websites zijn een mooi visite-
kaartje geworden. Het is dan ook met gepaste trots dat de werkgroep de nieuwe 
website van Harmonie Kaatsheuvel en de Muziekschool Kaatsheuvel heeft gein-
troduceerd.   
 
De werkgroep heeft nog in ontwikkeling een sponsorpagina die onze huidige 
sponsors nog meer profileert en nieuwe sponsors prikkelt om mee te bouwen aan 
onze vereniging. Bovendien wordt 
er nog gewerkt aan een pagina die 
naast al onze muzikale activiteiten 
ook alle nevenactiviteiten en evene-
menten inzichtelijk maakt.   
 
Neem de tijd om even door alle me-
nu’s te surfen en deel met ons de 
overtuiging dat we een prachtige 
vereniging hebben die gezien mag 
worden. Mocht je bij het bekijken 
van de websites op nieuwe ideeën 
komen laat het ons dan weten door 
een mail te sturen naar webbeheer 
@harmoniekaatsheuvel.nl  

http://www.harmoniekaatsheuvel.nl
http://www.harmoniekaatsheuvel.nl/leden
http://www.muziekschoolkaatsheuvel.nl


 

 

 



 

 

Henk Stubbe (81) bergt 
na 56 jaar trombone op 

Het moment waarop trombonist Henk Stubbe (81) wilde stoppen als ac-

tief muzikant in het Groot Harmonie Orkest had hij zich totaal anders 
voorgesteld. Het Nieuwjaarsconcert zou een mooie afsluiting zijn van 56 
jaar actief muziek maken bij Harmonie Kaatsheuvel. De regie had hij ge-
heel in eigen hand, maar door de coronapandemie is hem die volledig ont-
glipt.  
 
Henk had zich stellig voorgenomen om op zijn tachtigste te stoppen, maar hij liet 

zijn oren hangen naar anderen die hem nog te kwiek vonden. En dus besloot hij 
er toch nog een jaar aan vast te plakken. Maar toen sloeg de coronacrisis toe en 
ging de harmonie noodgedwongen op slot. Geen repetities, geen uitvoeringen. 

De trombone bleef in de koffer. Al anderhalf jaar en dat was het moment voor 
Henk om de ratio te laten regeren boven de emotie. “Dit was het moment om te 
stoppen. Het is mooi geweest.” 



 

 

 



 

 

Henk Stubbe was met zijn 80 jaar het oudste nog actief spelende lid van onze 
vereniging. Nu, na 56 jaar, heeft hij dus definitief een punt gezet achter een 
boeiende muzikale periode waarin hij hoogte- en dieptepunten heeft meege-
maakt en waarin hij de harmoniewereld heeft zien veranderen. “Maar vooral 
ook waarin ik de harmonie heb zien opbloeien”, vult Henk aan.  

 
Invaller 
Als jongeling van 24 jaar - 33 jaar 
werkzaam op de stanz-afdeling bij de 
schoenfabriek Bunnies en de laatste 
vier jaar bij Van Lier - werd Henk 
Stubbe door zijn vader in de harmo-
niewereld getrokken, terwijl hij daar 
helemaal geen interesse in had. Henk 
voetbalde liever en speelde liever bil-
jart, hij was later vele jaren lid van de 
biljartclub Poedelvrees. “In die tijd 
had je alleen de duivenclub, de voet-
balclub en de harmonie. Meer keus 
was er niet”. De aandrang van zijn 
vader om een instrument te gaan be-
spelen kon Henk uiteindelijk niet 
weerstaan.  
 
“Na een repetitie van harmonie Apollo 
kwam ons vader Naorus (hij speelde 
bariton)  thuis met een trompet voor 
mij en een trom voor mijn broer Marrie. Maar dat was aan ons niet besteed. We 
wilden geen van beiden. Na een paar trompetlessen hield ik het toch voor ge-
zien. Ik kreeg er geen geluid uit.“  Om de harmonie Apollo van dienst te zijn en 
zijn vader te plezieren besloot Henk in te vallen als vaandeldrager, bekkenist en 
bespeler van de grote trom. In die rol verhuisde hij in 1969 mee naar de nieuwe 
fusieclub Harmonie Kaatsheuvel.   
 
Verval 
Henk maakte van nabij het verval van de drie harmonieën Euphonia (hier speel-
de zijn vrouw Riek), Apollo en St. Jan mee. “De cultuurverschillen tussen deze 

verenigingen waren te groot om succesvol samen te kunnen gaan. Na de fusie 
zakte de club dan ook volledig weg. Nog slechts een handjevol muzikanten 
bleef er over. Voorzitter Joop Bisselink senior stelde toen: opheffen, maar dan 

heeft Kaatsheuvel nooit meer een harmonie, of doorzetten. Gelukkig hebben we 
achteraf het goede besluit genomen om door te gaan. Want toen dirigent Nico 
Haneveld binnen kwam nam hij vrienden en familieleden mee en daarmee trok 

hij de harmonie uit het dal.”  



 

 

Tromboneles werd avontuur 
 
Pas in 1971 veranderde de situatie voor Henk drastisch. “Op verzoek van ‘den 
ouwe Joop Bisselink’ ben ik trombone gaan spelen. Want die hadden ze niet.” 
Hij moet lachen als hij eraan terug denkt, want het lessen werd een heel avon-
tuur. “Nico Haneveld gaf me twee keer in de week in Oisterwijk les terwijl zijn 
vrouw in de kamer aan yoga deed. Maar Nico was trompettist. Een echte ven-
tielenman. Hij kende de posities op een schuiftrombone niet. We moesten dus 
alles zelf uitzoeken. Met hulp van Nico’s broer, wél een trombonist, hebben we 
het toch voor elkaar gekregen. Maar een groot trombonist ben ik nooit gewor-
den”, zegt hij met de nodige zelfkennis. Tegelijk wijst hij vol trots op het huidi-
ge niveau van de vele jeugdige muzikanten. “Het is een genot om te zien en te 
horen waartoe ze in staat zijn. En allemaal dankzij onze eigen professionele 
muziekopleiding. Soms ben ik wel eens jaloers.” 
 

Successen 
 
Henk heeft als lid van het groot orkest diverse muzikale successen mogen mee-
maken. Trots noemt hij de eerste prijzen met promoties op concoursen onder 

leiding van Peter-Paul van Esch en vooral de edities van The Night of Harmo-
ny.  

Henk in actie voor het concours in Veldhoven. Op de foto volgende pagina boven is hij 
(met naast hem echtgenote Riek, vol aandacht voor de juryuitleg van Peter-Paul van 
Esch.   



 

 

Henk: “Het mooie daarvan 

is, dat we het helemaal op 
eigen kracht voor elkaar 
hebben gekregen. Daar ligt 

ook de kracht van onze ver-
eniging. Er is een sfeer ge-
creëerd waar het sociale 

element net zo belangrijk is 
als het muzikale. Alles 
wordt samen met de leden 

beslist. Ook de deelname 
aan de concoursen hebben 
we samen gewild. Niets 

wordt opgelegd. Dat was vroeger met de concoursen wel anders. Dat was een 
must. Met tal van extra repetities en steeds maar weer dezelfde stukken. Daar 
zijn veel harmonieën op kapot gegaan”, concludeert Henk die op de achter-

grond bijval krijgt van zijn echtgenote Riek. 

Volgens Henk is de bloei van de harmonie met heel veel jeugd te danken aan 
een goede bestuurlijke aanpak en onze eigen muziekopleiding. “Ik ben hartstik-

ke trots op mijn clubke. Ik stop dan wel als muzikant, maar ik blijf actief als lid 
en blijf me met hand en spandiensten inzetten waar de harmonie mij nodig 
heeft. En natuurlijk ben ik op de repetitieavond van de partij om te luisteren en 

voor wat kletspraat met een wijntje aan de bar Bij Anton.”  

 
‘Schaduwkabinet’  
 
 Aan de toog heeft hij samen met Jan van Laar-
hoven, Gerard van Nunen en Marino Ligtvoet 

zijn vaste plek en vormt hij het 
‘schaduwkabinet’. Gevraagd en ongevraagd 
laten ze hun licht schijnen over de ontwikkelin-

gen binnen de vereniging, leveren kritiek of 
geven goed bedoelde adviezen.  “Soms valt dat 
niet goed, maar het was altijd in het belang van 

de club”, verdedigt Henk zijn betrokkenheid. 
Die liet hij ook altijd blijken tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering en in de voorbereiding 

daarvan stuurde Henk steevast als enige een 
mail waarin hij het bestuur eerst bedankte voor 
zijn inzet en vervolgens veel wijsheid toewens-

te. 
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.  Verenigingsman 
 
Het typeert de verenigingsman in Henk Stubbe. Als muzikant was hij geen 
hoogvlieger, maar als verenigingsman een voorbeeld voor iedereen. Hij heeft 
volop zijn bijdrage aan de vereniging gegeven. Voor zijn verdiensten werd hij 

in 2015 bij zijn gouden jubileum als muzikant benoemd tot erelid. Hij is ruim 
20 jaar lid geweest van de activiteitencommissie en jarenlang betrokken bij de 
jeugdcommissie, waar hij voorbereidingen trof voor het jeugdkamp en meeging 
als begeleider en hulp in de keuken.  

Als lid van de reiscommissie was hij nauw betrokken bij de organisatie van de 
succesvolle concertreizen naar Frankrijk, Engeland, België en Duitsland. “De 
laatste jaren doen we dat geheel in eigen beheer. Het vergt heel wat geregel, 

maar daardoor houden we het wel betaalbaar voor alle leden. Bijna iedereen 
gaat mee en de saamhorigheid spat ervan af”, verklaart hij het succes.  

Tradities 
 
Henk Stubbe is een man 
van tradities en liefheb-
ber van marsen en licht 
klassiek. “Maar ik besef 
ook wel dat de tijden 
zijn veranderd. Geen 
processies, geen serena-
des, geen gemarcheer 
op straat en geen dauw-
trappen meer. Het had 
zijn charmes, maar daar 
kun je de jeugd tegen-
woordig niet meer mee 
opzadelen.”  
Henk kijkt wel met weemoed terug naar vroeger. “Ge wilt niet weten waarvoor 
we allemaal serenades moesten brengen. Als er in het dorp iets gevierd werd, 

waren wij erbij. Het dauwtrappen was elk jaar weer een belevenis. Voor dag en 
dauw spelend door de Ketsheuvel trekken. Kwaaie mensen die wakker gebla-
zen werden, koeien die mee huppelden in de wei en al vroeg aan het bier.”  

De Gladschieters 
 
Henk rijgt de ene anekdote na de andere aan elkaar. Hij vertelt houderduit over 
de harmonie op de platte kar in de carnavalsoptocht en de optredens van de 
boerenkapel De Gladschieters, waarvan hij zeven jaar lang deel uit maakte. 
“Traditie was de carnavalsavond in het Missiehuis (nu De Vossenberg) met het 
koud buffet verzorgd door de broeders.” 



 

 



 

 

Harmoniefeesten 
 
Dankbare herinneringen 
heeft Henk aan de jaarlijkse 
harmoniefeesten die vroeger 
in een bepaald thema wer-
den gegoten.  
“Allemaal verkleed. Daar 
hoef je nu niet meer mee 
aan te komen. Het Boeren-
feest was een absoluut 
hoogtepunt. Dat is nooit 
meer overtroffen. Vanuit de 
leden werden hilarische op-
tredens verzorgd. We heb-
ben heel wat lol beleefd aan 
het brengen van het klepel-
lied. Nu zijn de harmonie-
feesten eigentijds, maar net 
zo gezellig. En belangrijk 
voor het verenigingsgevoel.”  

 
Bisselink-concert 
 
Ook de muziek is veelzijdi-
ger, eigentijdser en voor de 
muzikanten ook moeilijker 
geworden. “De concerten 
zijn aantrekkelijker voor het 
publiek. Door ze in een be-
paald thema te gieten kun je 
er een complete Kaatsheu-
velse show van maken. Zo 
hoop ik ooit nog mee te ma-
ken, dat er een echt Bisse-
link-concert komt. Vertaald 
naar de dag van vandaag, 
maar met een verhaal waar-
aan vele Kaatsheuvelse ver-
enigingen hun bijdrage kun-
nen leveren.” 
 
Maurice van Overbeek 

Samen met Marino Ligtvoet, Jan van Laarhoven en 
Gerard van Nunen vertolkte Henk het klepellied. 

Met echtgenote Riek aan de boerenmaaltijd. 



 

 

 

Lief en Leed 
 
Het is inmiddels al weer een heel ventje, Ties, 

de zoon van onze bariton- en basblazer Mark 
Vissers en dirigent en fluitiste Anne Peters. Zij 
werden op 3 maart de trotse ouders van hun eer-
ste kind. Ties werd ‘s middags in het ziekenhuis 
in Tilburg geboren. De kleine woog bij zijn ge-
boorte 420 gram. Wij wensen Mark, Anne en 
Ties alle geluk van de wereld en een mooie toe-
komst. 
 

Joke Bos - Van Erve wordt 9 augustus 80 jaar. Zij is dan ons oudste nog actief 

spelend lid. Joke is binnen de klarinetgroep een steun en toeverlaat voor onze 
vereniging en het Aspiranten Orkest in het bijzonder. Wij feliciteren haar van 
harte en wensen haar een fijne verjaardag. 
 

Op 4 juni was onze vicevoorzitter 

Maurice van Overbeek 50 jaar getrouwd 
met zijn Annemieke. Door de coronabe-
perkingen geen feest Bij Anton met fami-
lie en vrienden. De feestelijkheden moes-
ten worden beperkt tot een feestje met 
kinderen en kleinkinderen in de eigen 
tuin.  
De kinderen hadden het huis in de Hilse-
straat feestelijk versierd en een bloemen-
zee en stortvloed aan felicitaties maakte 
deze feestelijke dag onvergetelijk.  

 
 
Op 16 juni zijn onze oud klarinettiste Nancy van Laar-
hoven en Joep Janssens de trotse ouders geworden van 
hun eerste kind, zoon Job. Nancy is de  dochter van ons 
erelid Jan van Laarhoven en zus van ons lid Babs van 
Laarhoven. Allen van harte gefeliciteerd. 



 

 

 

 The Night bracht harmonie en 
Jos Steenbergen samen 
 

Tweede Paasdag kregen wij het 

trieste bericht dat Jos Steenbergen, 
zwager van onze leden Ans en Carlo 
Bergmans, die ochtend plotseling 
aan een hartaanval was overleden. 
Hij was pas zestig jaar. Ontsteltenis 
overal.  
 
De eerste samenwerking van Jos met 
onze vereniging was in 2006 bij on-
ze eerste Night of Harmony. Jos 
maakte deel uit van de band Mothers 
Disaster, waarmee de harmonie een 
warme samenwerking was aange-
gaan die nog jaren zou voortduren. 
En dus ook met Jos, die zich ontpop-
te als een veelzijdig muzikant. Hij speelde gitaar en altsaxofoon maar profileerde 
zich ook als zanger waarbij de nummers en de stem van Joe Cocker hem op het 
lijf geschreven waren. Samen met Mothers Disaster speelden we in onze eerste 
Night of Harmony het nummer Gold van Spandau Ballet en vanaf dat moment 
wisten we dat er een gouden toekomst inzat voor beide partijen. Alle volgende 
‘Nights’ was Jos van de partij en samen met Mothers Disaster maakten we 
prachtige arrangementen van de mooiste covers.  
 
Bij de voorbereiding en bij de repetities was Jos niet degene die het voortouw 
nam, maar zodra het podiumlicht aan ging dan schitterde Jos met zijn gitaar en 
prachtige zangstem. Of het nu een ballad was als ‘Holiday in Spain’ waarmee hij 
bij het 1500 koppige publiek kippenvel op de armen veroorzaakte of het nummer 
‘Dansen op de Vulkaan’ waarbij het dansende publiek de Werft op haar grond-
vesten deed trillen.  
En Jos schroomde niet om tussendoor ook nog de solo’s op zijn altsaxofoon zelf 
te spelen. Zo bescheiden hij soms was in de voorbereiding en de uren voordat hij 
òp moest, zo uitbundig blij en trots was hij wanneer hij het podium afstapte. Jos 
was ook degene die alle felicitaties graag in ontvangst nam en dan graag een 
biertje met je nam aan de bar.  
Wij hebben in Jos een fijn persoon en muzikant verloren.  
 
Marino Ligtvoet 



 

 

 



 

 

€.1060 van de bieractie 
is een dankbaar extraatje 
 

We rekenden ons al meteen rijk toen we te horen kregen 

dat de Kaatsheuvelse bierbrouwerij de3Horne een speciaal 
bier ging brouwen waarvan de opbrengst ten goede kwam 
aan onze vereniging. We waren immers door de notaris uit de 
hoge hoed getoverd, waarin alle briefjes van de uitverkoren 
verenigingen waren verzameld.  
Iedereen die bij de brouwerij druiven had ingeleverd, mocht 
namelijk een vereniging aanbrengen voor het speciale doel 
dat de3Horne had bedacht. De baten van het wijnbier Hornse 
Heerlykheid schonk de brouwerij aan de gelukkige vereni-
ging. Uitgerekend in ons jubileumjaar werd de bieractie ons 
in de schoot geworpen.  
 
Maar liefst 1500 liters heerlijke quadruppel werden er in de ketels aan de Markt-
straat gebrouwen en gebotteld in flessen van 0,33, 0,75 en 1,50 liter.  
De verkoop zou gebeuren door de harmonie, de detailhandel en de horeca. De 
afspraak was, dat de opbrengst na aftrek van de productiekosten (ingrediënten, 
brouwkosten, flessen, etiketten, accijnzen) voor de harmonie zou zijn. Een ge-
weldig vooruitzicht dus en dat stimuleerde ons om zoveel mogelijk bier aan de 
man te brengen. Dat lukte prima. Er is door de harmonie een behoorlijke hoe-
veelheid verkocht, maar door corona is de verkoop via detailhandel en horeca 
vrijwel weggevallen.  
De verkoopcijfers: De harmonie verkocht: 536 flessen van 0,33 cl.; 189 flessen 
van 0,75 cl. en 14 flessen van 1,50 liter. In de winkel van de brouwerij werden 
95 flessen van 0,33 cl. verkocht. Bij de horeca en slijterijen werden 624 flesjes 
van 0,33 cl. en een fust van 20 liter verkocht. Met de horeca en slijterijen golden 
andere afspraken. Het eindresultaat: €.796, 62 opbrengst verkoop harmonie, 
€.133,00 opbrengst winkel brouwerij €. 130,60 opbrengst horeca/slijterijen. To-
taal dus €.1060. In totaal is er 630 liter verkocht en dus is er nog een forse hoe-
veelheid bier in voorraad die niet onbeperkt goed blijft. 
In overleg met Sjef Groothuis, de brouwer, en Erik Michgelsen, de financiële 
man van 3Horne is de actie met de verkoop van Hornse Heerlykheid per 1 april 
afgesloten. Het was een mooie actie waarvan jammer genoeg de opbrengst wat 
lager was dan verwacht. Maar uiteraard zijn we erg blij met de opbrengst die ons 
toch maar zo in de schoot is geworpen.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 


