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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 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.3 –  november 2021 
   

Van de redactie 

“Het zijn onzekere tijden die onze samenleving met betrekking tot de co-

ronamaatregelen in het ongewisse laat. Gelukkig hebben we het D-concert met 
Ellen van Overbeek succesvol achter ons kunnen laten. De grote vraag is nu wel-
ke activiteiten optredens nog wel kunnen doorgaan. In de afgelopen maanden is 
er in ieder geval genoeg te doen geweest. De verslagging daarvan heeft geleid 
tot deze zeer uitgebreide en lezenswaardige HarmonieBerichten.  
 
Voor onze vereniging was de workshop over hoe je de vereniging Futureproof 
maakt uitermate leerzaam. Het krijgt ook meteen binnen onze vereniging een 
vervolg. Nancy Verreijen, die samen met Letty de Nijs de workshop bijwoonde, 
doet verslag.  
Uiteraard ook een verslag van het D-concert, maar ook het koffieconcert van het 
Midden Orkest en het uitzwaaiconcert van het Aspiranten Orkest met Gerian 
Ammerlaan, krijgen de aandacht die ze verdienen. Dat geldt ook voor De Krom-
me Noten die een hoofdrol kregen in de film van het SOT.   
Aandacht in deze HB voor de acties nieuwe stijl en de aftrap van de Kerstster-
renactie met de huldiging van Drik van der Kaa. 
Met foto’s en een verslag van Marino Ligtvoet blikken we terug op de 
‘harmonieborrel’ als afsluiting van het muzikaal seizoen.  
Met het overlijden van Peter Grootswagers hebben een dierbaar lid verloren. We 
gedenken hem in een In Memoriam.  
Interessant is te weten dat buiten de activiteiten van onze vereniging diverse le-
den van onze harmonie te zien waren in theaters en op TV. Zo kwam onze slag-
werkdocent Demos Horn, die vrijdag 19 november om 18.30 uur zijn Master-
examen doet in het Loft in Tilburg, regelmatig prominent in beeld als slagwer-
ker/percussionist in het Nationaal Jeugdorkest dat de solisten in het TV-
programma Aria begeleidt. Onze fluitiste Anne Peters maakte in de stads-
schouwburg van Tilburg deel uit van het Brabants Jeugd Projectorkest dat de 
muzikale omlijsting verzorgde van de lezersbijeenkomst van 250 jaar Brabants 
Dagblad. En trombonist Onno van Overbeek verraste met een klasgenoot de 
deelnemers aan de workshop ‘Futureproof’ van de Brabantse muziekbond met 
een pauze-optreden. Eerder was hij al een vol weekeinde actief in Leiden met 
het Young Trombone Collective en in de herfstvakantie in Oisterwijk was hij 
gevraagd voor het projectorkest Juventus. Dan hebben we het nog niet over ons 
oud lid Bart Bergmans die schitterde als solist in het orkest Jong Metropole en 
verschillende andere orkesten. Iets om trots op te zijn.  
 
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

leden en vrienden,  

 
Na de vakantie zijn we gezamenlijk gestart met 
het nieuwe seizoen. Zoals het zich laat aanzien 
een seizoen waarin muziek maken weer moge-
lijk is.  
Laten we hopen dat het coronavirus niet op-
nieuw roet in het eten gooit en dat iedereen ge-
zond blijft.  
 
Er is door het Groot Harmonie Orkest gewerkt aan het D-examen van Ellen van 
Overbeek. En er wordt gewerkt aan een spetterend nieuwjaarsconcert door alle 
onderdelen van onze vereniging.  
 
Helaas hebben enkele leden onze vereniging verlaten, maar gelukkig zijn er ook 
nieuwe leden bijgekomen.  
 
Het bestuur werkt hard aan de toekomst van onze vereniging. De subsidie aan-
vraag voor 2022 is door de gemeente goedgekeurd en er zijn afspraken gemaakt 
voor de subsidie voor de komende drie jaar.  
 
Ook wordt er hard gewerkt om de programma’s met de scholen op te starten en 
zijn we aan het werk om nieuw jong talent aan ons te binden.  
 
Komende periode zullen we als bestuur nagaan hoe en op welke wijze we sa-
men met onze leden aan de toekomst vastheid van onze vereniging kunnen wer-
ken. We zullen kijken op welke wijze we dat kunnen doen. Inspireren en moti-
veren zullen hierbij belangrijke thema s zijn. In de volgende berichten zullen we 
hier nader op ingaan .  
 
We wensen jullie veel plezier met en door muziek  
 
Gerard Bruijniks  
Voorzitter  

 
  
 
 
 
 



 

 

Futureproof 
 

Als bestuur van onze vereniging buigen we ons al een paar maanden over hoe 

we een vereniging kunnen zijn die voor zowel jong als oud aantrekkelijk blijft 
in deze veranderlijke maatschappij.  
 
Als bestuur willen en 
kunnen we dit niet 
alleen. We hebben 
daarom contact ge-
zocht met Ivo 
Kouwenhoven nadat 
onze bestuursleden 
Nancy Verreijen en 
Letty de Nijs in okto-
ber een studiedag, ge-
organiseerd vanuit de 
muziekbond BBM,  
hadden bezocht in Til-
burg. Ivo was daar 
ook aanwezig.  
Het onderwerp van die 
dag was hoe je jeugd 
bij je vereniging 
houdt. Wij willen dat 
onderwerp nu óók 
doortrekken naar onze 
18 plussers. 
  
Op maandagavond 31 
januari komt Ivo naar 
het Klavier in Kaats-
heuvel om samen met 
jullie, onze leden 
(jong én oud) en ons 
als bestuur, aan de slag te gaan rondom dit onderwerp. 
De precieze invulling van de avond wordt nog samen met Ivo uitgewerkt. Zet 
deze avond met vette letters in je agenda  hou deze avond (31 januari) van 
19,30 tot 22.00 uur vrij.  
 
Nancy Verreijen 



 

 

Werken aan FUTURE-
PROOF-vereniging 
 

Een FUTUREPROOF

-vereniging, dat willen 
we graag zijn. Daarom 
hebben Letty en ik zater-
dag 16 oktober namens 
onze hele vereniging een 
bezoek gebracht naar het 
Fontys conservatorium.  
De Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen 
organiseerde hier een 
dag met workshops over 
hoe we jeugd bij een 
vereniging kunnen hou-
den.  
 
In de ochtend heeft Ivo 
Kouwenhoven ons geïn-
spireerd vanuit zijn ei-
gen ervaringen met jeugd en muziek. Ivo 
is dirigent van diverse jeugdorkesten, au-
teur van een aantal boeken (bijv. Van op-
maat tot slotakkoord).  Ivo zet bij alles 
wat hij doet het kind centraal zodat zij 
kunnen schitteren. Zijn verhaal was ge-
vuld met leuke anekdotes die veel wijshe-
den bevatten.  
 
Vaak wordt er gewezen naar externe fac-
toren wanneer jeugdleden afhaken. Bij-
voorbeeld: Studie, andere hobby etc. 
Veelal zijn het echter interne factoren 
waarom kinderen afhaken en juist met die 
interne factoren willen wij als vereniging 
aan de slag. De enigszins gebagatelliseer-
de spreuk: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst’ is tenslotte hartstikke waar. 

Nancy Verrijen en Letty de Nijs even terug in de college-
banken van Fontys. 



 

 

Muzikale verrassing 
 
In de pauze werden we vermaakt door 
prachtige muziek van 4 jonge talenten 
in een kwartet op hoorn. Daarna kwam 
ons eigen jeugdlid Onno van Overbeek 
(rechts) samen met ‘klasgenoot’ Thijn 
Mariman op trombone en zij werden 
begeleid door een klasgenoot op de 
piano. Wat een talenten! 
 
In het middagprogramma was er de 
mogelijkheid om voor de jeugd inspi-
ratie op te doen voor gave vlogs en hoe 
die van betekenis kunnen zijn voor je 
vereniging. Helaas hebben wij geen 
jeugdlid van onze vereniging vooraf 
warm genoeg kunnen maken voor deze 
middag. Kwam dat door de externe 
factor ‘ik moet werken’ of waren er 
ook interne factoren die ervoor ge-
zorgd hebben dat geen jeugdlid naar 
deze middag wilde? Wij krabben ons nog eens achter onze oren.  
 
Letty en ik zijn in de middag geinspireerd door Mathijs Beerepoot en Jan van 
den Eijnden (voor aantal van jullie bekend als jurylid bij examens).  
 
Hier een greep uit de besproken onderwerpen:  
 
* Didactisch model muziekeducatie: hoe bied je muziektheorie aan leerlingen 
aan? 
 
* Motivatie i.t.t. MOETivatie: wat motiveert écht? 
 
* Veranderingen en trends in maatschappij en de invloed ervan op het lid zijn 
van een muziekvereniging? 
 
* Welke rol hebben en willen ouders in een vereniging? 
 
Willen jullie meer over deze dag weten, trek Letty of mij gerust aan ons jasje…
of blousje of brilletje! 
 
Nancy Verreijen 



 

 

 



 

 

Eindelijk!!! 

De datum 6 september 2021 gaat de geschiedenis van onze vereniging in als 

de eerste repetitie met een volledig orkest na ruim anderhalf jaar coronabeper-
kingen. Weliswaar hielden we nog wel anderhalve meter afstand, maar we 
mochten in ieder geval weer met alle muzikanten samenkomen en musiceren in 
de theaterzaal. Eindelijk!!!! Het was van de gezichten af te lezen. Er was lang 
naar dit moment uitgekeken. Iedereen die kon was maandagavond 6 september 
aanwezig. Er waren nog wel wat muzikanten vanwege vakantie of werk afwezig, 
maar met 46 muzikanten kon toch een mooie herstart worden gemaakt. De  fo-
cus ging meteen op het D-examen van Ellen van Overbeek op 7 november, ter-
wijl enkele Latijns-Amerikaanse nummers de opmaat vormden voor een drukke, 
gezellige naborrel. Het rondje aan het hele orkest van Jan van Laarhoven ter 
gelegenheid van zijn 65-jarig lidmaatschap werd dankbaar genuttigd. 
Voorzitter Gerard Bruijniks zorgde voorafgaand aan de repetitie trots voor een 
warm welkom. Hij onderstreepte het belang om weer volledig samen muziek te 
kunnen maken en alle activiteiten binnen de vereniging weer op te kunnen pak-
ken. Gerard vroeg de leden of er behoefte is aan meer sociale momenten en hoe 
we deze zouden kunnen invullen. Het bestuur vindt het belangrijk dat we, naast 
de repetities en concerten, onze leden ook op andere manieren blijven boeien en 
de leden binden aan de vereniging. “Reacties en ideeën graag doorgeven aan 
het secretariaat”, vroeg Gerard. 
Voordat Geert weer de bok kon betreden werd er door de voorzitter stil gestaan 
bij het overlijden van Peter Grootswagers. Met een minuut stilte werd Peter 
herdacht.  
 
Maurice van Overbeek 
 



 

 

De kop is eraf.. 
De kop is er af. Eindelijk was er weer flink wat publiek in de theaterzaal van 

Het Klavier dat genoot van ons koffieconcert. De eer was zondagmorgen 26 
september aan het Midden Orkest en de Slagwerkgroep om na anderhalf jaar 
coronabeperkingen eindelijk weer het publiek te vermaken met lekkere ont-
spannende muziek.  
 
Voorzitter Gerard Bruijniks was zielsgelukkig dat hij weer publiek mocht ver-
welkomen bij een van de concerten van de harmonie. “We hebben jullie ge-
mist”, drukte hij het publiek op het hart.  “En ook onze muzikanten hebben het 
optreden gemist, want er is niets leuker dan te spelen voor publiek”.  Gerard 
hoopte met dit koffieconcert een nieuwe start te maken die met vele concerten 
een vervolg krijgt.  
 
Met het koffieconcert sloten het Midden Orkest en de Slagwerkgroep een co-
ronaperiode vol beperkingen af. Optreden voor publiek was de afgelopen an-
derhalf jaar verboden, maar nu het weer mocht werd daar dankbaar gebruik van 
gemaakt. Voor de muzikanten voelde het als een bevrijding omdat met dit con-
cert eindelijk een stap naar een normaal muzikaal leven kon worden gezet.   
 
Onder leiding van  Anne Peters werd het publiek getrakteerd op een luchtig, 
gevarieerd programma met Celtic air and dance als kleurrijke opening. Sommi-
ge stukken stonden al ruim een jaar op de lessenaar zonder dat ze konden wor-
den uitgevoerd. Ondanks de weinige repetities zette het Midden Orkest een  



 

 

Publiek genoot van koffieconcert  

geslaagd concert neer. Met de prachtige filmmuziek uit Hobbits en Pixar Mo-
vies bewees het orkest heel veel potentie te bezitten. Met ‘Baby elephant walk’ 
werd een vrolijke aanloop genomen naar het Carnaval de Paris waarin de slag-
werkers helemaal los mochten gaan.  
 
Het was een spetterende introductie van de Slagwerkgroep, die onder leiding 
van Demos Horn, een grote veelzijdigheid ten toon spreidde. De slagwerkgroep 
keerde met het nummer ‘To the Japanese drummers’ terug naar de roots van het 
Japans slagwerk om vervolgens als malletkwartet de melodieuze kant van het 
slagwerk te vertolken. De uitvoering van ‘Waltz for a raining day’ als onderdeel 
van Three scenes from the dessert, werd beloond met een stevig applaus van het 
enthousiaste publiek. Na de uitvoering van Billy Jean van Michael Jackson werd 
vrolijk afgesloten met ‘Ruweda the casino’ vol Zuid-Amerikaanse ritmen en 
klanken. 
 
Met het koffieconcert is een muzikaal boek dicht geslagen. Het Midden Orkest 
gaat zich nu vast bijten in nieuwe muziek als voorbereiding op onder andere de 
Kerstklokkenloop op 19 december in Loon op Zand.  
 
 
Maurice van Overbeek 



 

 



 

 

 

Ovatie voor Ellen  
De staande ovatie van het publiek 

voor het sublieme optreden van trom-
pettiste Ellen van Overbeek (18) was de 
ultieme beloning voor een bijna perfec-
te solistische uitvoering die door de 
jury bovengemiddeld met een 8.5 werd 
beoordeeld.  
 
De ritmische vaardigheden en samen-
spel met het Groot Harmonie Orkest 
werden door de juryleden Jan van den 
Eijnden en Jef van de Sande beloond 
met een 9 en dat was het grootste com-
pliment dat niet alleen Ellen als solist 
maar ook het orkest onder leiding van 
Geert Schrijvers kreeg toebedeeld. 
Want met het complexe Trumpet Town 
had Ellen voor een moeilijke route naar 
haar D-diploma gekozen.  
 
Met het ogenschijnlijke gemak waar-
mee ze het enthousiaste publiek in Het 
Klavier bespeelde bewees Ellens’ tech-
nische vaardighe-
den en beheer-
sing van haar 
instrument, zoals 
jurylid Van den 
Eijnden  in zijn 
beoordeling om-
schreef.  
 

Foto’s: 
 
Stef Mennens 
DRIELUIK 
fotografie 



 

 

 

    
    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!  



 

 

 

Waardering mooiste beloning 

Zowel op bugel als op trompet zette Ellen  een boeiend muzikaal pallet neer. 
Met prachtige melodische lijnen en uitdagende, spannende frases, precies zoals 
componist Otto Schwarz in Trumpet Town bedoeld heeft. Deze compositie is op 
maat gemaakt voor de trompet. Met enerzijds veel flair en een stoere uitstraling 
en anderzijds een weemoedig en melancholisch karakter. Ellen gaf met haar solo 
aan deze compositie een flitsende en boeiende uitstraling. 
 
Dat deed ze ook geheel volgens de 
opvattingen die  arrangeur Geert 
Schrijvers met zijn Aria en Kyteman 
met Sorry hebben verweven in hún 
composities. De warme klanken van 
de bugel bezorgden het publiek kip-
penvelmomenten. En als onbetwist 
bewijs van haar talenten trad Ellen in 
de voetsporen van bandleader Collin 
Benders, bekend als Kyteman, die 
met de compositie Sorry festival  
Lowlands bestierde en zelfs de twee-
de plaats in de top 40 behaalde.  



 

 

 



 

 

 

Loon naar werken…. 
Dat het D-concert met 
Ellen in de hoofdrol 
van hoog niveau was 
bewees het oordeel de 
jury. De begeleiding 
op piano door Maike 
Mennens (bijgestaan 
door Leo Bisselink) 
bij de concertetude 
voor trompet werd 
uitzonderlijk hoog op 
D-niveau gewaar-
deerd. En ook de mu-
zikale ondersteuning 
door het Groot Har-
monie Orkest onder leiding van Geert kreeg alle waardering van de jury waar-
mee werd onderstreept dat de harmonie aanhaakt bij een hoog muzikaal niveau.   
 

De prettige ongedwongen presentatie 
door ons erelid Carlo Bergmans zorgde 
voor een ontspannen ongedwongen sfeer 
in de goed gevulde theaterzaal van Het 
Klavier. Het had zijn weerslag op de per-
fecte presentatie van soliste Ellen. Ogen-
schijnlijk onbewogen, maar feitelijk bol 
van de zenuwen bespeelde zij de bugel en 
de trompet. Met haar D-diploma plaatst 
Ellen zich in de inmiddels lange lijst van 
muzikanten die via onze eigen opleiding 
het hoogste muzikaal niveau voor ama-
teurs hebben bereikt. Op 23 april volgend 
jaar volgen op trombone vader Raymond 
en broer Onno.  

Onze trotse voorzitter Gerard Bruijniks bedankte de jury en in het bijzonder El-
len en het Groot Harmonie Orkest die een bewonderenswaardig doorzettingsver-
mogen etaleerden nadat meerdere malen vanwege de coronaperikelen het D-

concert moest worden geannuleerd. Loon naar werken uiteindelijk. De compli-
menten van de jury, bloemen en een presentje van de vereniging en een ovatio-
neel applaus waren de ultieme beloning.  

Maurice van Overbeek 



 

 

                  
Praktijk voor Remedial Teaching 

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



 

 

Picknickbank voor de 
wijk Pannenhoef 
We hadden er 

nog twee staan: 
picknickbanken 
die wij tijdens ons 
jubileumjaar 
schonken aan on-
ze bewoners in de 
gemeente. Door 
de coronaperike-
len kon pas 
21september een 
van de laatste 
picknickbanken 
officieel worden 
overgedragen aan 
alle bewoners van wijk Pannenhoef. De bank heeft een plaatsje gekregen bij het 
buurthuis Pannehoef aan het Ferdinand Bolplein.  

Onze voorzitter Gerard Bruijniks droeg deze bank over met de hoop dat hij door 
velen gebruikt gaat worden. “Ook tijdens een buurtoverleg op een mooie zonni-
ge middag als vandaag”, hoopte hij. 

De buurtbewoners zijn blij met de aanwinst en meteen werd er dankbaar gebruik 
van gemaakt. (Foto) . Buurthuis Pannehoef had voor koffie en iets lekkers ge-
zorgd. Gerard was gastvrij en bood iedereen een kopje koffie of thee aan. Gerard 
beloofde tegelijk zijn best te 
doen om de harmonie op een 
mooi moment een concertje te 
laten verzorgen in de wijk.  

De laatste bank is al door de ge-
meente geplaatst in de Cris-
pijnstraat en wordt binnenkort 
officieel overgedragen.  

 

Marino Ligtvoet 



 

 

      Harmonieborrel: fijn 

Wat hadden we graag onze hele 

vereniging gepresenteerd tijdens 
het Bruisend Dorpshartconcert op 
het Anton Pieckplein. Voor ons èn 
ons publiek altijd een mooie afslui-
ter van het muzikale seizoen en 
altijd weer tijd voor die gezellige 
zomerborrel op het terras.  
Maar ook dit jaar moest alles weer 
geannuleerd worden vanwege de 
coronamaatregelen. Erg jammer 
maar het was niet an-
ders. 
 
Wat wel kon binnen die 
maatregelen was een 
samenzijn van alle le-
den op het terras van 

Bij Anton.  
 
Het terras was afgeba-
kend met lint en de eni-
ge ingang werd versierd 
met ons 
vaandel en 
schellenbo-
men. Daar 
werden de 
genodigden 
ontvangen 
door het be-
stuur. Onze 
voorzitter en 
vicevoorzit-
ter waren 
beiden op 
vakantie in 
het buiten-
land.  



 

 

 

slot ‘muzikaal’ seizoen 
Op een gezellig ingericht 
terras, met een tuktuk vol 
drank, namen 65 mensen 
plaats om gezellig met el-
kaar bij te kletsen over het 
gemis van samen muziek 
maken, maar ook zeker het 
ophalen van leuke anekdo-
tes uit het verleden. 

 
Nancy Verreijen, bestuurs-
lid, heette iedereen wel-
kom en vertelde dat het 
bestuur tijdens de lock-
down steeds online vergaderd heeft omdat een vereniging ook doorgaat wanneer 
er niet gerepeteerd worden. Met regelmaat kwamen nieuwe richtlijnen binnen of 
verscheen er weer een nieuw protocol van de Muziekbond. Daarbij hebben we 
vaak gesproken hoe we leden blijven boeien en hoe zij verbonden blijven met 
onze vereniging. Helaas heeft de coronaperiode voor een aantal leden gezorgd 
dat zij ermee stoppen. Jammer, en soms een begrijpelijke keuze. 
Maar het is onze gezamenlijke taak om alles weer op te pakken.  



 

 

Nancy: ”Blijven binden….” 
 
Met een mooi pleidooi tot alle 
aanwezigen deed Nancy een 
oproep om mee te denken over 
hoe we onze (nieuwe) leden 
blijven binden aan onze ver-
eniging, ook met activiteiten 
die niet met musiceren te ma-
ken hebben.  
 
Zij nam meteen de gelegen-
heid om Peter-Paul van Esch, 
docent klarinet en saxofoon en 
eredirigent van onze vereni-
ging, te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet als docent. 
Mede door zijn inzet en zijn 
enthousiasme heeft hij veel 
leerlingen zien groeien naar 
volleerde muzikanten met een 
D diploma op zak. 
Nancy bedankte hem met een 
mooie fles Dom Perignon. Zij 
wenste hem veel succes met 
zijn opleiding tot wijnboer en 
de drive om ooit nog eens een 
eigen wijnboerderij te begin-
nen. Peter-Paul heeft daarvoor wereldse plannen. 
 
Marino Ligtvoet 

 



 

 

Drik van der Kaa 40 jaar 
in de weer met kerststerren 
Het succes van acties is altijd mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen met mensen zoals Drik van der Kaa, die al 40 
jaar lang voor onze vereniging met kerststerren in de weer is. Bij de start van de 
Kerststerrenactie 2.0 , die dit jaar geheel online wordt gehouden, werd terecht 
even stil gestaan bij dit bijzonder ‘jubileum’. Tijdens de repetitieavond van het 
Groot Harmonie Orkest werd er even tijd vrij gemaakt om Drik, vergezeld door 
zijn vrouw, in het 
zonnetje te zetten 
en te bedanken 
voor zijn jarenlan-
ge inzet.  
Voorzitter Gerard 
Bruijniks noemde 
het uitzonderlijk 
dat iemand zich 
40 jaar met hart 
en ziel voor onze 
vereniging inzet. 
En dan specifiek 
bij de verkoop van 
de kerststerren.  
“Al vanaf 1981, 
toen café Van Dun 
nog de huiskamer 
was van de harmonie, ging Drik met onder andere met ons overleden erelid  
Cees Klijn met de auto op pad om de kerststerren aan de man te brengen”, me-
moreerde Gerard die een bruggetje maakte naar het assurantiewerk  van Drik 
om uit te leggen dat het soms een tijdrovende bezigheid was. Op menig adres 
werd Drik binnen gevraagd voor koffie en een sigaretje. Tegen de tijd dat Drik 
weer opstapte waren de anderen al drie straten verder. 
Veertig jaar  vrijwilligerswerk  voor onze vereniging heeft Drik nooit los gela-
ten. Al die jaren ‘deed ‘ hij ook de verzekering van de harmonie en in het belang 
van onze vereniging was Drik altijd bereid om er een tandje bij te zetten binnen 
de spelregels van het verzekeringswezen.  
Gerard onderstreepte de dank met een pakketje bieren en flugeltjes, de favoriete 
drank van Drik. (Foto Marino Ligtvoet) 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Kerststerren- en bloembollen-
actie in een nieuw jasje 
 

Met de huldiging van Drik van der Kaa, die 40 

jaar als vrijwilliger in de weer was met onze kerst-
sterren, werd officieel de aftrap gedaan voor de kerst-
sterrenactie nieuwe stijl. Vrijdag 12 november  
startte de verkoop. Bedrijven en particulieren kunnen 
via de webshop en via verkoopformulieren hun be-
stelling doen. Nieuw is dat op advies aan het assorti-
ment kerststerren ook amaryllissen zijn toegevoegd.  
 
De verkoop loopt tot en met 28 november. De bestel-
lingen worden zaterdag 11 december bezorgd. De activiteitencommissie activi-
teitencommissie@harmoniekaatsheuvel.nl kan hierbij wel hulp gebruiken.  
 
De kerststerrenactie, de bloembollenactie en de Anjeractie worden voortaan 
jaarlijks georganiseerd. Ze zijn voor onze financiële huishouding van groot be-
lang. Daarbij moet worden aangetekend dat alleen aan de bloembollenactie een 
verplichte deelname van de leden is gekoppeld. Dit was voorheen bij de kerst-
sterrenactie. 
 
De bloembollenactie van eerder dit jaar bleek een 
groot succes. Zowel afnemers als verkopers wa-
ren erg enthousiast en daarom wordt deze actie 
als vaste activiteit op de agenda gezet. Maanden-
lang kon worden genoten van de weelderig bloei-
ende planten waarvan de bollen in het voorjaar 
zijn geplant.   
 
De bloembollenactie staat gepland van vrijdag 11 
tot en met 27 februari. De levering gebeurt op 
zaterdag 19 maart. De verkoop verloopt via web-
shop en verkoopformulieren. De activiteitencom-
missie is nog met de leverancier in overleg om 
het assortiment zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk te maken.  
 
De Anjeractie is van zondag 29 mei tot en met zaterdag 4 juni.  
Deze actie volgt vrij kort op de bloembollenactie, maar we willen het Prins 
Bernhard Cultuurfonds blijven steunen, omdat we vaak voor grotere concerten 
ook een beroep op het fonds kunnen doen. 

mailto:activiteitencommissie@harmoniekaatsheuvel.nl
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Aspiranten Orkest luidde met 
invalster Gerian de zomer in 
 

Maandag 19 juli hield het Aspiranten Orkest in aanwezigheid van ouders en 

familie een zomers concert. Het was het inluiden van de zomervakantie en te-
vens afscheid van Gerian Ammerlaan die Anne Peters heeft vervangen tijdens 
haar zwangerschapsverlof.  
Gerian kijkt tevreden terug: “Ik heb bijzonder genoten van de repetities op 
maandagavond, de tijd vloog voorbij. Het enthousiasme van de muzikanten is 
aanstekelijk. Het zin hebben is het spelen en de voorkeuren voor bepaalde mu-
ziekstukken. Met name Farandole van George Bizet en Let's Rock van Queen. 
Het leuke van dirigeren bij het Aspiranten Orkest is, dat je weer helemaal terug-
gaat naar de basis: uitleg over de maatsoort, de herhalingen 1-2tje, DC dal seg-
no, andere tekens die staan genoteerd en het leren samenspelen. 
Jammer dat er geen slagwerk en lagere partijen waren, maar samen hebben we 
dat opgelost. Joke speelde soms een tenorpartij en bij verdere ontbrekende par-
tijen heb ik gezongen. Alles beter dat 4 à 5 maten stilte”, vond Gerian. 
Voor elke muzikant had Gerian na afloop een leuke attentie bestaande uit een 
persoonlijke noot, een potlood voor notities en een lekkernij. Het bestuur is Ge-
rian dankbaar voor haar belangeloze invalperiode. Anne heeft na de vakantie de 
draad weer opgepakt. We wensen iedereen weer veel speelplezier bij Anne. 



 

 

Docent Peter-Paul 
wordt wijnboer  

Peter-Paul van Esch uit Loon op Zand was jarenlang de docent klarinet/

saxofoon bij onze vereniging. Hij nam tijdens de harmonieborrel in juli af-
scheid van onze eigen Muziekschool. Peter-Paul werd op het terras van Bij An-
ton naar voren gehaald door bestuurslid Nancy Verreijen om hem te bedanken 
met een fles goede, let wel een zeer goede, wijn. Want bij Peter-Paul moet je 
niet met een doordrinkwijntje aankomen… 
 
Peter-Paul werd in 1988 in Kaatsheuvel docent, eerst als docent via Centrum 
Muziek en Dans in Waalwijk en na een paar jaar in dienst van onze vereniging. 
Behoudens de twee jaar waarin hij permanent woonde in de Provence in Frank-
rijk, heeft hij toch 31 jaar les gegeven. En die lessen hebben hun vruchten afge-
worpen. Veel leerlingen zijn doorgegaan tot en met hun D diploma, het hoogte 
haalbare binnen de amateurmuziek. Hij was daar trots op en het heeft het Groot 
Harmonie Orkest omhoog getild in kwantiteit maar zeker in kwaliteit.  

Bestuurslid Nancy Verreijen bedankte Peter-Paul met een goede fles wijn. 



 

 

De laatste les van PP 

In vroegere jaren was hij dirigent van het opleidingsorkest en toen Cees Bar-

nier als dirigent vertrok, was het een logische stap dat Peter-Paul op de 
‘hoogste bok’ ging staan. 
Met zijn orkest heeft hij meerdere prijzen gewonnen en had het orkest succes 
in Parijs, Londen, Brugge en Oostende.  
 
Peter-Paul, al jaren gefascineerd door en liefhebber van wijn gaat studeren 
voor wijnboer om na zijn pensioen ergens in de wereld zich met zijn Sarah te 
settelen in een mooi wijngebied. Dat kan in Europa zijn, maar ook het verre 
California lonkt. 
Zijn laatste les in het Klavier was voor Bas Nuchelmans (foto) op tenorsaxo-
foon. Bas speelt in het Midden Orkest. Samen sloten zij dit tijdperk af. 
 
Wij wensen Peter-Paul veel geluk voor de toekomst. 
 
Marino Ligtvoet 
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Juan Ramirez onze 

nieuwe saxofoondocent 
De vacature van saxofoondo-

cent die was ontstaan door het ver-
trek van Peter-Paul van Esch (hij 
gaat met pensioen) heeft de oplei-
dingscommissie snel weten in te 
vullen. Juan Fernando Manrique 
Ramirez is met ingang van 6 sep-
tember de nieuwe saxofoondocent 
van onze harmonie.  

Juan (30) is geboren en getogen in 
Colombia.. Hij woonde in een 
kleine plaats ten noorden van Bo-
gotá. Hij studeerde aan de univer-
siteit van Bogota en behaalde daar 
zijn diploma Bachelor Saxofoon.  
In 2016 kwam hij naar Nederland. 
Aan het conservatorium in Tilburg behaalde hij in 2018 zijn Master Saxofoon. 
In 2021 slaagde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag voor zijn 
Bachelor Docent muziek. 
 
Juan deed ervaring op als musicus en saxofoondocent bij diverse harmonie en 
fanfareorkesten in Brabant, Limburg en Zuid-Holland: zoals Koninklijke Har-
monie Orpheus (Tilburg), Muziekvereniging Door Samenwerking Sterk (DSS 
Fanfareorkest Aarlanderveen), Muziekvereniging Willen Is Kunnen (WIK Fan-
fareorkest Geffen), L´echo des Montagnes Harmonie (Tilburg) en sinds dit jaar 
ook bij Koninklijke Sophia's Vereeniging in Loon op Zand.  
 
Hij speelde als zodanig in een aantal belangrijkste concertzalen en theaters zo-
als Muziekgebouw Eindhoven, Concertzaal Theaters Tilburg, Koninklijke 
Schouwburg Den Haag, Muziekgebouw en Het Concertgebouw in Amsterdam.  
Juan is lid van het Bron Saxofoonkwartet. Dit is een speciale groep die een be-

nadering ondersteunt van de interpretatie van oude saxofoons die zijn ontwor-
pen in overeenstemming met de bedoeling van hun uitvinder Adolphe Sax. 

Maurice van Overbeek 



 

 



 

 

Deur opslag harmonie blokkeerde: 
Ad Beerens bood uitkomst 
 

Voorafgaand aan de afsluitende 

seizoensborrel van de harmonie haalt 
onze secretaris Marino Ligtvoet het 
vaandel en beide schellenbomen uit 
de opslag en brengt deze naar boven 
om de entree van ons terras te 
‘versieren’. 
Later blijkt dat de deur van de opslag 
niet meer open ging. We denken dat 
er iets van het rek of de opslagkar van 
het slagwerk is gevallen waardoor de 
deurkruk van binnenuit geblokkeerd 
was. 
 
En dan hebben we onze klusjesman 
van de harmonie in de directe nabij-
heid. Ad Beerens is de volgende dag 
gevraagd even met een gereedschap 
koffer over te steken vanuit zijn ap-
partement om de boel eens te inspec-
teren. 
Samen met pechvogel Marino heeft 
hij een poging gedaan de deur vanuit 
het scharnier eruit te halen. Een klus 
die niet zo wilde vlotten, mede omdat 
het ook nog een elektronisch slot be-
trof en de dubbele deur ook in de 
vloer en bovenkant vergrendeld is.  
Maar Ad gaf het niet op en met hier 
en daar wat extra kracht zetten is het 
hem toch gelukt.  
 
Wij zijn erg blij met de vakmanschap 

van Ad Beerens en weten door dit 
voorval dat onze instrumenten, slag-
werk en archief goed opgeborgen is.  

 
Marino Ligtvoet 



 

 

Geslaagd 
Er zijn weer zeven leerlingen geslaagd voor het theorie-examen. Voor 

het A-examen zijn geslaagd  Tjalle Bardie, Bastiaan van Dijk, Ger -
diene Pruissers en Julienne Vugts.  Voor het B-examen Hugo Samuels 
en Ruben Hazenberg en voor het C –examen Sjoer d Pieter s. Proficiat. 
De prakrijkexamens zijn in december en juni volgend jaar.  
 

Lief en Leed 
In de HarmonieBerichten van juni 2020 beschreef Sandra Oerlemans, muzi-

kant in het Seniorenorkest, in een interview hoe ze haar liefde voor muziek in 
borduursels vorm gaf. 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 in-
strumenten die ze tot op de dag dat ze ziek werd bespeelde: de 
hoorn en de bugel. De mars Groet aan Kaatsheuvel die ze ja-
renlang heeft gespeeld met het Seniorenorkest De Langstraat 
en Omstreken inspireerde haar om tijdens haar slopende ziek-
te haar oude hobby borduren op te pakken. Sandra heeft de 
ongelijke strijd verloren. Ze overleed op 13 juli in Waalwijk. 

Onze secretaris Marino Ligtvoet was 14 augustus 40 jaar getrouwd 

met zijn Wilma. De mijlpaal werd in kleine kring gevierd. Op de feestdag 
werden Marino en Wilma ontvoerd om samen met de kinderen leuke din-
gen te kunnen doen. 40 jaar geleden kreeg het echtpaar een mooie sere-
nade door de harmonie, die voor het eerst in nieuwe uniformen was ge-
stoken. Er volgde een mooie toespraak van voorzitter Joop Bissenlink sr.  
Hij bood een pentekening van café Piet van Dun aan, toen de thuisbasis 
van de harmonie. De pentekening was gemaakt door tenorsaxofonist en 
kunstenaar Jo Brocken. Marino en Wilma: op naar de gouden bruiloft. 
 

Op initiatief van Wouter Neijmeijer, trompettist in het Midden Orkest, 

gaan we  bij scouting Jan de Rooij in Sprang-Capelle een workshop 
houden voor scouts van 15 tot 18 jaar. Het idee is om de beginselen van 
muziek uit te leggen en aan de slag te gaan met instrumenten en ritmes. 
De workshop staat gepland op 15 januari tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Leuk en interessant initiatief van Wouter. 
 



 

  

Demos ging los op de 
Theresiaschool 
Voor de aanwas van jeugdle-

den zijn onze schoolprojecten op 
de basisscholen in Kaatsheuvel 
van cruciaal belang. Door de co-
ronacrisis zijn die echter al twee 
jaar op rij niet door kunnen gaan. 
Maar toch was er één moment 
waarop we ons als muziekoplei-
ding konden laten zien. En dat 
dankzij onze slagwerkdocent De-
mos Horn, die prominent op de 
voorpagina van De Duinkoerier 
alle aandacht kreeg.  
Bij het afscheid van de There-
siaschool, die samen met de 
Klimop de nieuwe basisschool   
De Berk vormt, was er de laatste 
schoolweek van alles te doen. 
Demos nam een workshop muziek voor zijn rekening en had daar een speciale 
les voor bedacht.   
“Ik heb bij groep 1 tot en met 3 een workshop gegeven met Boomwackers. We 
zijn gaan ontdekken wat de verschillen zijn tussen de verschillende buizen. Een 
andere kleur, andere grootte. En kijken hoe ze dan anders klinken. ‘Klinken de 
kleinste het laagst of de grootste het laagst?’, wilde Demos van de kinderen 
weten. Toen de kinderen de verschillen allemaal hadden gehad konden ze kleu-
ren gaan matchen. Demos legt uit: “Ze moesten elkaars kleurenmaatje zoeken 
zodat al dezelfde kleuren bij elkaar zaten. Vervolgens gingen de kinderen op 
volgorde zitten van laag naar hoog. Daarna zijn we aan de slag gegaan met mu-
ziek maken. Hard spelen zacht spelen. De verschillende kleuren samen laten 
spelen zodat we akkoorden krijgen die we af kunnen wisselen. Daarna zijn we 
over gegaan tot ritmes spelen door middel van voor en na spelen.” 
Voor de andere groepen gaf Demos een workshop met emmers, zoal hij dat bij 
onze schoolprojecten al vaker heeft gedaan. “De kinderen spelen een ritme dat 
wordt afgewisseld met voor- en naspel, vraag en antwoord en verschillende 
breaks.” Iedereen was laaiend enthousiast  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Groot verlies voor De Kromme Noten en de harmonie  

Peter Grootswagers was een 
markant persoon en muzikant 
Met het overlijden van 

Peter Grootswagers op zon-
dag 1 augustus, drie dagen 
voor zijn 71ste verjaardag, 
hebben De Kromme Noten en 
de harmonie een markant per-
soon en muzikant verloren.   
33 jaar speelde Peter bas in 
het Groot Harmonie Orkest en 
27 jaar was hij de stuwende 
kracht als slagwerker op klei-
ne trom bij De Kromme No-
ten.  
Zijn ziekte en corona dwon-
gen hem voortijdig en met 
grote tegenzin zijn instrumen-
ten neer te leggen.  
Tijdens de afscheidsceremo-
nie in het crematorium in 
Vlijmen flankeerden zijn bas 
en trom de kist naast de 
bloemstukken van zijn Ronde 
Tafel-vrienden, de harmonie 
en De Kromme Noten.  
Bij het afscheid meanderde 
dochter Miranda op pakkende 
wijze door het leven van Pe-
ter, terwijl Maurice van Over-
beek als vriend, leider van de 
Kromme Noten en bestuurslid 
van de harmonie Peters’ verdiensten voor de harmonie en De Kromme Noten 
belichtte gelardeerd met anekdotes.  
“Het is straks stil in het Groot Harmonie Orkest, bij De Kromme Noten en aan 
de Ronde Tafel”, zei Maurice. “Geen klanken meer uit de bas en geen ritmisch 
getik meer van de trommelstokken. Vanuit de achterhoede ook geen luide spon-

tane reacties meer. En ook met de beste bedoelingen geen kritisch weerwoord 
meer naar dirigent en bestuur.” 



 

 

“Geen geëntel meer en 
tijdens de nazit geen be-
spiegelingen meer aan de 
Ronde Tafel waar Peter 
met zijn vrienden de da-
gelijkse beslommeringen 
besprak en het wel en 
wee van de harmonie 
belichtte en voorzag van 
kanttekeningen en advie-
zen”, typeerde Maurice 
de nieuwe stilte.  

 Het enthousiasme en de 
gedrevenheid waarmee 
Peter maar liefst 27 jaar 
bij De Kromme Noten 
dominant het kleine slag-
werk neerzette, zal heel 
hard worden gemist. 
Maurice noemde Peter in alles een blikvanger en ging in vogelvlucht langs de 
vele hoogtepunten en belevenissen met de harmonie en Kromme Noten. Als ver-
enigingsman pur sang genoot hij met volle teugen van het verenigingsgevoel 
tijdens de concertreizen, Veel tijd en energie stak hij als verantwoordelijk com-
missaris logistiek en faciliteiten in The Night of Harmony en als tijdelijk cam-
pingbaas tijdens het kapellenfestival Turfgeblaos werd hij op handen gedragen.  

Maurice keek terug op de “Special Acts” van De Krom-
me Noten tijdens de pronkzittingen in Mehren waar Pe-
ter altijd vol enthousiasme zijn rol meespeelde. Ook bij 
de voorbereidingen aan de carnavalsoptochten, waaraan 
echtgenote Lucie ook altijd mee deed, stak hij de handen 
uit de mouwen. En tot en met de laatste optocht in Waal-
wijk in 2020 was hij met carnaval alle dagen van de par-
tij. In de nieuwe outfit, die hij als lid van de kleding-
commissie dankzij de financiële steun van zijn vriend 
Erik Zeijpveld, had weten te regelen.  

Peter sliep in op het moment dat  zijn favoriete Duitse tv
-programma Fernsehgarten opstond en heel toepasselijk 
het lied Immer wieder Sontag kommt die Erinnerung 
klonk. De herinnering aan Peter en al die mooie momen-
ten die we als harmonie en Kromme Noten samen 
mochten beleven zal altijd blijven.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Hoofdrol voor Kromme 
Noten in film van SOT 

Het zal toch niet zo zijn dat ons voor het tweede jaar op rij de carnaval door de 

neus wordt geboord door de coronabeperkingen. Het zou werkelijk een ramp 
zijn, maar als rechtgeaarde carnavalsvierders houden we het vizier volledig op 
februari volgend jaar en de opwarmers in de aanloop naar carnaval. Samen met 
het SOT (Stichting Optocht Turfstekerslaand) tarten we het noodlot. De voorbe-
reidingen voor carnaval 2022 zijn in volle gang. Er zijn al talloze uren gestoken 
in de aanloop naar de kinderoptocht waaraan alle Kaatsheuvelse basisscholen 
deelnemen. Met een film gaat SOT in de week vóór carnaval de schooljeugd 
dagelijks enthousiast maken voor het carnaval en de kinderoptocht op vrijdag-
morgen in het bijzonder. Elke dag wordt er op de scholen een aflevering in het 
Turfstekersjournaal getoond en ook via een stream en Langstraat TV zijn de hi-
larische ontwikkelingen met Prins Rob en zijn kwartet te volgen.  



 

 

Prins Rob wil niet of toch weer wel ? 
 
In de film, waarin Eline van 
Eijk en Mats van Gool (foto 
boven) de regie en de presenta-
tie voor hun rekening nemen, is 
er een hoofdrol weggelegd voor 
De Kromme Noten. 
 
Want wat is het geval?  
Carnaval zonder Prins is on-
denkbaar en juist daar zat het 
probleem. Prins Rob wilde dit 
jaar niet meer. De Stichting 
SOT moest alles uit de kast 
trekken om Prins Rob op andere 
gedachten te brengen. En wat 
werkt dan? Juist: prikkelende 
carnavalsmuziek van De Krom-
me Noten.  
Met een omweg waren ze naar 
het huis van Rob in de Langen-
dijkstraat gedirigeerd. De came-
raman legde feilloos de 
‘oversteek’ bij de bushalte in de 
Berndijksestraat vast en in de 
Huygenstraat namen enkele mu-
zikanten plaats in de stoel bij 
kapper Zwaans om op en top bij 
de Prins te kunnen verschijnen. 
Het kale hoofd van trompettist John Laros  (foto) werd onder handen genomen; 
de grijze haardos van bassist Maurice van Overbeek werd gefatsoeneerd en zelfs 
de haan op de hoed van trombonist Alexander Scheffer werd geborsteld.  
 
In de tuin van de prins gingen De Kromme Noten muzikaal helemaal los, waarna 
zich een leuk rollenspel ontspon waarin muzikaal leider Raymond van Overbeek 
nauw werd betrokken.  
Het kwartet met Pascal Klijn, Jan Hein Mieris en Dennis Klijn en pater Piemelot 
sloofde zich uit een bleef op Rob Grijsbach inpraten om toch maar weer zijn rol 
als Prins op te pakken. De muziek van De Kromme Noten was uiteindelijk de 
trigger die prins Rob tot een besluit bracht. Of hij carnavalsvrijdag bij de Kin-
deroptocht zijn opwachting maakt zal dan blijken. 
 
Maurice van Overbeek  



 

 

 


