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             HarmonieBerichten 

Jaargang 31 nr.2 –  mei 2022 
   

Van de redactie 

Het is in deze editie van de HarmonieBerichten wel  heel veel aandacht die 

afstraalt op onze secretaris Marino Ligtvoet. Allereerst was er de huldiging in 
verband met zijn 50-jarig jubileum als muzikant en lid van onze harmonie. De 
toekenning van de gemeentelijke oorkonde tijdens ons Jubelconcert verdiende 
natuurlijk ruimschoots vermelding. Net als de huldiging van onze 40-jarige jubi-
larissen John Laros en Edwin Molenschot. Het gouden jubileum van Marino was 
een mooi moment voor een interview waarin hij terug kijkt op zijn muzikale en 
bestuurlijke activiteiten in de afgelopen 50 jaar. In deze HB heb ik daarvoor 
flink wat ruimte ingeruimd. Plots kwam daar de koninklijke onderscheiding bij. 
En ook dat verdient natuurlijk alle aandacht, zodat de schijnwerper deze keer 
wel erg veel op Marino wordt gericht. Volkomen terecht overigens. 
 
Ook Raymond en Onno van Overbeek eisen terecht alle aandacht op. Want het is 
voor het eerst binnen onze vereniging dat vader en zoon samen op hetzelfde in-
strument opgingen voor het D-examen en vervolgens met verve het diploma bin-
nen haalden. Door corona hadden ook zij zich  - net als dochter en zus Ellen -   
moeten herpakken omdat het D-examen moest worden uitgesteld. Voor Ray-
mond en Onno, maar ook voor het Groot Harmonie Orkest werd het zodoende 
kruit rijden, maar achteraf de complimenten aan iedereen: we hebben het er alle-
maal boven verwachting goed vanaf gebracht. 
 
En nu het weer mocht en mogelijk was, hebben we ons muzikaal tijdens concer-
ten kunnen presenteren. Dat geldt voor alle onderdelen van onze vereniging. 
Eerst tijdens het Jubelconcert, dat als verlaat Nieuwjaarsconcert kon worden ge-
organiseerd. Vervolgens tijdens het uitwisselingsconcert met het Seniorenorkest 
en natuurlijk het D-concert en het Midden Orkest in De Moer bij het Drie Dor-
penconcert. Ook onze Kromme Noten mochten weer. Drie dagen carnaval met 
een geslaagd Antons Blaosfestijn deze keer gedwongen en eenmalig in Dongen-
vaart. Ook het jaarlijkse uitje kon na drie jaar weer. Impressies van deze concer-
ten in deze HarmonieBerichten.  
 
Er was ook triest en mooi en nieuws. Triest en volkomen onverwacht kwam het 
bericht van het overlijden van onze grootste fan José van Nunen-Donders, echt-
genote van onze baritonsaxofonist en erelid Gerard van Nunen.  
De opgeheven harmonie in Waspik verraste ons met een flinke donatie die we 
dankbaar investeren in het scholenproject waarmee we komende weken weer 
starten.  
Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

De afgelopen maanden is er na de corona-

perikelen hard gewerkt om de muzikale 
vaardigheden van de harmonie en het Mid-
den Orkest op het oude zeer hoge pijl terug 
te krijgen.  
 
Het Jubelconcert, het Drie Dorpenconcert in 
De Moer en het gezamenlijk concert met het 
Seniorenorkest De Langstraat e.o. waren 
mooie kersen op de taart.  
Ook de D-examens waren voortreffelijk en beide kandidaten Van Over-
beek op hun trombones slaagden. We realiseren ons dat D-examens ook 
veel vragen van het orkest. En danken de leden dan ook voor hun goede 
en collegiale inzet. En natuurlijk danken we ook de muzikale leiding. In 
korte tijd moet er veel werk verzet worden. En gelukkig gebeurt dat bin-
nen onze vereniging in harmonie met een glimlach.  
Ook de komende maanden staan er weer veel leuke optredens en activi-
teiten op het programma. In de agenda op de internetsite van onze vereni-
ging zijn alle optredens te vinden.  
 
Zoals u verder in deze HarmonieBerichten leest heeft op 26 april 2022 
Marino Ligtvoet uit handen van onze burgemeester een Koninklijke On-
derscheiding ontvangen. Een meer dan verdiende onderscheiding.  
 
Naast  muziek is er ook de afgelopen periode hard gewerkt aan de bloem-
bollenactie. Dank aan alle leden en in het bijzonder aan Janne van 
Schijndel die het allemaal op de achtergrond organiseert.  
 
De afgelopen week is door de penningmeester de subsidieverantwoor-
ding 2022 verstuurd aan de gemeente. Dit lijkt eenvoudig maar is toch 
elk jaar weer een prestatie van formaat.  
 
Ik sluit af met een muzikale groet en bovenal trots voor alle prestaties die 
onze harmonie levert.  Complimenten.  
 
Gerard Bruijniks  
Voorzitter  



 

 

Trombonebattle  
beloond met lof 
De muzikale battle in Het Klavier tussen Raymond(49) van Overbeek en zijn 

zoon Onno (17) om de hoogste punten bij het D-concert is in een gelijkspel 
geëindigd. Onze twee trombonisten ontliepen elkaar niets. Niet in de muzikale 
prestatie en niet in de beoordeling, oordeelde de driekoppige jury. De gelijk-
waardigheid straalde af van de punten. Alleen maar negens voor instrumentale- 
en muzikale vaardigheden. “Geslaagd met Lof”, complimenteerde juryvoorzit-
ter John Groeneveld. 
 
Het D-tromboneconcert waaraan ook het Nederlands Young Trombone Collec-
tief, het Hooipolder Trombone Kwartet en het Groot Harmonie Orkest van Har-
monie Kaats-
heuvel deelna-
men kwalifi-
ceerde de jury 
als uitzonder-
lijk’.  
“Wij hebben 
nog nooit mee-
gemaakt dat 
een vader en 
zoon samen 
zijn opgegaan 
voor het D-
examen, het 
hoogste in de 
amateurmu-
ziek. En dan 
ook nog op 
hetzelfde in-
strument: de trombone”.  
Groeneveld concludeerde aan het eind van een enerverende muzikale avond, 
dat de prestaties van beide solisten ‘van uitzonderlijk hoog niveau’ waren.  
“Jullie waren aan elkaar gewaagd. En het is grappig om te zien, dat jullie op 
dezelfde manier spelen.” 
 



 

 

Zowel de juryvoorzitter als onze 
voorzitter Gerard Bruijniks prezen 
de begeleiding door Pieter de Kok 
en Mark Boonstra, een van Neder-
lands toptrombonisten.  “Een juiste 
begeleiding en talent zijn de basis 
om dit hoge niveau te kunnen berei-
ken”, onderstreepten ze. Gerard 
was onder de indruk van het jury-
werk. Hij zag dat er ‘minutieus 
werd gevolgd wat er gespeeld werd 
en wat er op papier staat’. 
“Moeilijke stukken, prachtig uitge-
voerd. Het is een hele opgave om 
hier een oordeel over  te vellen“, vond Gerard.  “Ga er maar aanstaan”, gaf ook 
presentator Carlo Bergmans de jury mee bij hun beraad. Carlo praatte losjes en 
op een prettige manier het programma aan elkaar, stelde alle gastmuzikanten 
voor en voorzag de te spelen nummers van interessante informatie.  
 
Bijzonder en een aangename aanvulling op dit D-examen waren de optredens 
van het Young Trombone Collectief (foto onder) en het Hooipolder Trombone 
Kwartet. (foto). Het was voor het eerst dat ze in Kaatsheuvel te beluisteren wa-
ren. Het luisterend publiek in Het Klavier genoot met volle teugen. Er ging een 
andere muzikale wereld voor hen open. De verfijnde klassieke klanken van het 
kwartet tegenover de moderne warme meerstemmige composities van het jeug-
dig trombone collectief dat voor dit concert werd versterkt met drums en gitaar.  

Juryvoorzitter John Groeneveld (links), 
Mark Boonstra en Pieter de Kok. 



 

 

Trombonist Bart Bergmans, opgegroeid bij onze harmonie en nu op weg naar 
een professionele carrière, versterkte speciaal voor Onno de bezetting voor een 
heerlijke uitvoering van Urbie Greens There’s that raining day waarin voor On-
no met een solistische hoofdrol Was weggelegd. Bart en Peter Nouws en Jens 
Pennings van het trombonekwartet vulden samen de trombonepartijen in bij de 
concertwerken van Onno en Raymond. En speciaal voor de uitvoering van Co-
lors kreeg Onno aanvulling door harpiste Liselotte de Nooijer uit Waspik. 
 
Grote waardering 
was er ook voor het 
mooie pianospel van 
Maike Mennens,
(foto)  die Raymond 
begeleidde met een 
pittige compositie 
van Camille Saint-
Saëns,. “De Franse 
componist die be-
kend is van de danse 
macrabe in het 
Spookslot van de 
Efteling.”, verduide-
lijkte Carlo.  



 

 

Niet alleen voor de solisten Raymond (foto boven) en Onno (foto onder), maar 
ook voor het Groot Harmonie Orkest onder leiding van Geert Schrijvers was het 
een verademing om de concertwerken tot een goed einde te brengen. Geert: “Ik 
ben heel tevreden en trots. Het werk Colors van Onno was moeilijk maar totaal 
verschillend met het Trombone Concerto dat Raymond had gekozen. Voor het 
orkest was het laatste misschien wel het moeilijkst. De voorbereiding is door 
corona heel beperkt geweest en als je dan hoort wat er nu is neergezet, dan is 
dat een groot compliment aan het orkest waard.” 
 
Maurice van Overbeek               
                                                       Foto’s: Stef Mennens DRIELUIK fotografie 



 

 

Koninklijk lintje  
voor Marino Ligtvoet 
Onze secretaris Marino 

Ligtvoet deelde dit jaar in de 
traditionele lintjesregen. Zijn 
verdiensten voor de gemeen-
schap werden beloond met 
het lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau. Burge-
meester Hanne van Aart was 
daags voor Koningsdag naar 
De Linge gekomen om Mari-
no de koninklijke onder-
scheiding uit te reiken. 
Marino was compleet ver-
rast. Hij was met een smoes 
(etentje met vriendin Marie-
José) thuis gehouden, zodat 
de komst van de burgemees-
ter een complete verrassing 
kon blijven. De burgemeester 
ging uitgebreid in op Mari-
no’s activiteiten voor de harmonie alsmede zijn inzet voor Cello en Samen 
Thuis. Bloemen waren er voor echtgenote Wilma omdat zij al die jaren de inzet 
van Marino mogelijk 
maakte. “Misschien 
is het lintje wel voor 
mij en de medaille 
voor haar”, grapte 
Marino.  
Later in de middag 
volgde er opnieuw 
een verrassing, toen 
de harmonie hem een 
serenade bracht.  
 
Maurice van Over-
beek 



 

 

 ‘Oekraïners welkom’ 
 

Onze voorzitter Gerard Bruijniks zette bij het Jubelconcert de deur gastvrij 

open voor de Oekraïners die in onze regio worden opgevangen. “Oekraïense 
vluchtelingen die tijdens hun verblijf in Nederland afleiding zoeken in de mu-
ziek of een instrument willen bespelen zijn welkom bij Harmonie Kaatsheuvel”, 
zei Gerard voor aanvang van het ‘Jubelconcert’ in Het Klavier. De gemeente 
Loon op Zand is blij verrast met het initiatief van de harmonie, vulde wethouder 
Jan Brekelmans aan. 
Onmiddellijk nadat bekend werd dat er in de gemeente Loon op Zand vluchte-
lingen uit Oekraïne worden opgevangen, besloot ons bestuur om de vereniging 
gastvrij open te stellen en de Oekraïners een muzikaal ‘thuis’ te bieden waar 
even de ellende van de oorlog kan worden vergeten. Het gebaar van onze ver-
eniging past geheel in het streven om als multiculturele muziekvereniging de 
integratie van jeugd en muzikanten van migranten in de Kaatsheuvelse gemeen-
schap te stimuleren. De schoolprojecten zijn de geëigende manier om met hen in 
contact te komen en hen kennis te laten maken met de harmoniemuziek.  
Het initiatief van Harmonie Kaatsheuvel werd door het publiek bij het 
‘jubelconcert’ met een daverend applaus gewaardeerd.  

De Slagwerk-

groep, het Aspi-

ranten Orkest 

en het Midden 
Orkest in actie 

tijdens het Ju-

belconcert.  

Foto’s: Stef 

Mennens/

DRIELUIK 

fotografie 



 

 

Nieuwjaarsconcert werd ‘Jubelconcert’ 

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we ons weer konden presenteren in 

Het Klavier voor een volle tribune zonder beperkingen. Zo werd het verlaat 
Nieuwjaarsconcert ons ‘Jubelconcert’, want we waren door de verkregen vrij-
heden in jubelstemming. Zoals vanouds waren alle onderdelen van onze vereni-
ging op dit concert aanwezig. Zij bewezen met een gevarieerd programma dat 
we ondanks de coronapandemie muzikaal actief zijn gebleven en ondanks de 
korte voorbereidingstijd in staat waren om een lucratief concert te geven. De 
slagwerkgroep, het Aspiranten Orkest, het Midden Orkest en het Groot Harmo-
nie Orkest haalden het beste uit zichzelf boven.  
De slagwerkgroep zorgde vooral met het samenspel op de marimba, xylofoon 
en klokkenspel voor bewondering op de tribune, terwijl de aspiranten met hun 
aandoenlijk optreden een knuffel verdienden. Cellist Daan Dingemans werd bij 
het Midden Orkest even in de  belangstelling geplaatst en het Groot Harmonie 
Orkest sloot het concert af met een muzikaal eerbetoon aan onze in augustus 
overleden bassist Peter Grootswagers. Zijn favoriete mars Marche Militaire 
no.1 van Schubert werd een emotionele hommage die het aandachtig publiek en 
muzikanten intens beroerde.  
 
Maurice van Overbeek 

Het Groot Harmonie Orkest kon sinds lange tijd weer voor een volle tribune 
concerteren. Foto Stef Mennens/DRIELUIK fotografie.  

 



 

 

Koninklijke onderscheiding  
voor Henk van den Hoven 
 

Henk van den Hoven (70) uit Sprang-Capelle, die als invaller op slagwerk 

altijd voor onze vereniging klaar stond en ons meermaals uit de brand heeft ge-
holpen, heeft gisteren bij de lintjesregen de koninklijke onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen. De versierselen werden hem op 
het gemeentehuis van Waalwijk door burgemeester Sacha Ausems opgespeld.  
 
Henk kreeg zijn onderscheiding 
voor zijn grote verdiensten als 
mantelzorger  voor zijn twee zwa-
gers en schoonzus. Ook begeleidt 
hij uitjes met paard en wagen. 
Maar bovenal is hij ruim 50 jaar 
invaldrummer.  
 
Naast zijn invalbeurten bij onze 
harmonie, is hij al twee jaar per-
manent ‘invaller’ bij het Senioren-
orkest De Langstraat. Sinds 1986 
is hij actief als instructeur en 
tweede dirigent van de gehandi-
captendrumband Prins Maurits. 
En ook is hij al twee jaar lang ac-
tief bij Die Torfgraber Kapelle in 
De Moer. Hij repareert ook instru-
menten en helpt bij podiumop-
bouw.  
Het lintje kwam voor Henk als 
een volkomen verrassing. Dochter 
Angela, trompettist in het Groot 
Harmonie Orkest en De Kromme 
Noten, had haar vader gelokt met gewonnen vrijkaarten voor een bezoekje aan 
Naturalis, maar toen de kinderen en kleinkinderen tevoorschijn kwamen lag het 
‘goeie pak’ klaar en ging de trip niet naar Naturalis maar naar het gemeentehuis  
in Waalwijk, waar hem de koninklijke onderscheiding werd opgespeld.  

Maurice van Overbeek  

 



 

 

 Gemeentelijke oorkonde voor Marino Ligtvoet,       
John Laros en Edwin Molenschot  
 

‘Jubilarissen zijn de stille  
krachten van de harmonie’ 
John Laros (54) en Edwin Molenschot (50) zijn veertig jaar lid van onze har-

monie en Marino Ligtvoet (63) zelfs vijftig jaar. Ze zijn alle drie zowel binnen 
als buiten de harmonie actief. Als  muzikant, commissielid, als bestuurslid en 
als vrijwilliger. “Zij zijn de stille krachten die de harmonie en daarmee de gehe-
le samenleving mooier en gezelliger maken”, zei wethouder Jan Brekelmans 
toen hij tijdens het Jubelconcert in Het Klavier de jubilarissen in de schijnwer-
per plaatste. De gemeente beloonde hun inzet met de oorkonde van de gemeen-
te Loon op Zand en een bos bloemen.  
Wethouder Brekelmans had ook de eer om de 40-jarige jubilarissen John Laros 
en Edwin Molenschot de Vergulde speld van de muziekbond KNMO met oor-
konde uit te reiken. Voor de gouden jubilaris Marino Ligtvoet was er de 
KNMO-oorkonde én de Vergulde speld met Zirkonia.  
Namens de harmonie overhandigde voorzitter Gerard Bruijniks een cadeau vol 
lekkernijen. Bloemen waren er voor de echtgenotes van de jubilarissen. 

De jubilarissen v.l.n.r. Marino, John en Edwin tonen trots hun gemeentelijke oorkonde. 
Foto Stef Mennens/DRIELUIK fotografie.  



 

 

John Laros is een  
muzikale kameleon 
 

‘Een muzikale kameleon’ zou je jubilaris John Laros, die 40 jaar muzikant en 

lid van onze harmonie is, kunnen noemen. Hij is immers meerdere instrumen-
ten machtig en heeft de afgelopen 40 jaar in het belang van de vereniging in het 
Groot Harmonie Orkest meerdere instrumenten bespeeld. Leermeester Mui-
zelaar en later Jef Heezius maakten hem als jong ventje  wegwijs op de altsaxo-
foon, maar ook op de tenorsaxofoon van zijn vader kan hij goed uit de voeten.  
Toen dirigent Peter Paul van Esch hem nodig had nam John plaats achter de 
pauken. Later stapte hij over op trompet en tot op de dag van vandaag blaast hij 
al jaren in het Groot Harmonie Orkest trouw zijn partij mee.  
Ook bij De Kromme Noten, waarvan hij vanaf de oprichting 34 jaar geleden lid 
is, heeft hij al deze instrumenten bespeeld. Alleen wisselde hij daar de pauken 
voor het slagwerk. Ook bij De Kromme Noten is John al jaren actief als trom-
pettist.  
 
Die veelzijdigheid, zijn inzet en zijn passie voor de harmonie werden door de 
gemeente Loon op Zand beloond met de oorkonde van de gemeente. Wethou-
der Jan Brekelmans reikte deze uit tijdens het Jubelconcert in Het Klavier. In 
zijn toespraak noemde wethouder Brekelmans John “een echte verenigingsman 
waarop altijd een beroep kan worden gedaan. Mede dankzij de steun van echt-
genote Liesbeth.“ 
Hij sloeg daarmee de spijker op zijn kop. Het wel en wee van de harmonie en 
De Kromme Noten, maar ook zijn voetbalclub  DESK zijn hem heel nabij. Zijn 
mening geeft hij gevraagd en ongevraagd en daarmee behoort hij tot de gemoti-
veerde leden die altijd meedenken in het belang van de club .  
 
Zijn muzikale kwaliteiten investeert John al vele jaren in de muziekcommissie 
waarvan hij al vele jaren lid is en de laatste jaren functioneert als voorzitter. 
Ook maakt hij deel uit van de muziekcommissie van De Kromme Noten. John 
Laros was bovendien vele jaren actief binnen de instrumentencommissie, de 
opleidingscommissie en de feestcommissie.  



 

 

Als lid van de Opleidingscommissie nam hij mede het initiatief tot de organisa-
tie van het jaarlijkse kamp voor de jeugd dat tot op de dag van vandaag een 
groot succes is voor het binden van de jeugd bij de vereniging. Ook tijdens de 
jaarlijkse kerststerren actie was hij altijd van de partij. 
Bij de organisatie van alle edities van Turfgeblaos en The Night of Harmony 
was John Laros dagenlang in touw en werd er dankbaar gebruik gemaakt van 
zijn expertise als elektronicaspecialist. Via Jan de Kort regelde hij meermaals 
geluidsapparatuur en later konden we dankzij John bij Jan van Kempen terecht 
voor een beamer.  
Als lid van De Kromme Noten is John altijd van de partij als er hulp nodig is 
en als er moet worden opgetreden in het belang van de Kaatsheuvelse gemeen-
schap, zoals onder andere bij de scholenoptocht op carnavalsvrijdag, alle offici-
ële plichtplegingen met carnaval en de versierde fietsenoptocht met Konings-
dag. Ook bij het bouwen voor de carnavalsoptocht was hij altijd van de partij.  
Bij de voetbalvereniging DESK is John ook al vele jaren actief. Hij is jeugdlei-
der en lid van de technische commissie seniorenvoetbal. Bovendien fungeert 
hij als grensrechter bij wedstrijden van het tweede elftal. “Ook voor John is de 
derde helft na de repetities van wezenlijk belang. Het onderstreept de sterke 
band met de vereniging”, besloot wethouder Brekelmans.  
 
Maurice van Overbeek 
 

John Laros en echtgenote Liesbeth werden in het zonnetje gezet. Foto Stef Mennens/
DRIELUIK fotografie. 



 

 

Edwin Molenschot had  
déjà vu met gemeente 
 

 

De gemeente Loon op Zand kon in coronatijd twee jaar op rij rekenen op 

trompettist Edwin Molenschot om bij de jaarlijkse dodenherdenking zonder 
publiek bij de MAST de The Last Post en het Wilhelmus te blazen. Alleen het 
College van Burgemeester en Wethouders was daarbij aanwezig, onder wie 
wethouder Jan Brekelmans. En zo ontstond er een ‘déjà vu’ bij de huldiging 
van Edwin, die dit jaar zijn 40-jarig jubileum als muzikant viert.  “Daar zijn we 
je als gemeente zeer dankbaar voor”, wilde de wethouder graag kwijt in zijn 
toespraak tijdens het Jubelconcert in Het Klavier.  
 
Brekelmans wist dat Edwin zijn muzikale carrière is begonnen in de Johan Wil-
lem Friso-kapel. En dat Edwin vele jaren binnen het groot orkest van Harmonie 
Kaatsheuvel als eerste trompettist heeft gefunctioneerd. Het grote gezin en de 
drukke werkzaamheden hebben hem en echtgenote Marlein, die hoorn speelt, 
gedwongen even een pas op de plaats te maken. Maar het muzikale bloed kruipt 
echter waar het niet gaan kan en dus zochten ze samen een uitweg om die har-
monieloze periode zo kort mogelijk te maken.  
Die hebben ze gevonden. En daarmee werd voorzitter Gerard Bruijniks op zijn 
wenken bediend. Want, zo zei hij bij de overhandiging van het jubileumcadeau 
en bloemen namens de vereniging, “Ik hoop dat jullie beiden weer spoedig je 
instrument kunnen oppakken en terugkeren in het orkest.“ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edwin en echtgenote Marlein laten de wens van voorzitter Bruijniks in vervulling 
gaan.  Foto Stef Mennens/DRIELUIK fotografie.  
 

De oplossing: Marlein keert op de maandagavond op hoorn terug in het Groot 
Harmonie Orkest en Edwin gaat om de veertien dagen bij De Kromme Noten 
de trompetsectie versterken.  Eerder was Edwin al ruim 15 jaar vanaf de op-
richting in 1988 trompettist bij De Kromme Noten.   
Ook het vrijwilligerswerk van Edwin bleef niet onopgemerkt. Wethouder Bre-
kelmans sprak zijn waardering uit voor Edwin’s inzet in de keuken tijdens het 
jaarlijkse kamp voor de jeugd. Ook maakte hij zich verdienstelijk bij de jaar-
lijkse kerststerrenactie en tijdens de vele festivals Turfgeblaos die De Kromme 
Noten organiseerden.  
Als trouw lid van de harmonie maakte Edwin zich ook verdienstelijk tijdens 
alle afleveringen van The Night of Harmony, waarmee de harmonie zich regio-
naal nadrukkelijk op de kaart zette. Tijdens The Night of Harmony van 2004 
leerde hij zijn huidige echtgenote Marlein Verbraak kennen die sindsdien op 
hoorn meespeelt in het Groot Harmonie Orkest.  
Samen startten ze het bedrijf Podotherapie met inmiddels zes vestigingen en 14 
man personeel. Hun vijf kinderen werden allen ‘Vriend van Harmonie Kaats-
heuvel’ gemaakt en als sponsor hebben ze de laatste jaren belangrijke impulsen 
gegeven aan de opleiding van de harmonie.  
Als verenigingsmens is voor Edwin de derde helft na de repetities net zo be-
langrijk. Als barvrijwilliger heeft hij vanaf de overgang naar Het Klavier hier-
aan een belangrijke bijdrage geleverd.. 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Marino Ligtvoet is de   
‘ogen, oren en mond’ 
van de vereniging  
Marino Ligtvoet heeft zich in de 50 jaar dat hij lid is van Harmonie Kaats-

heuvel altijd sociaal/maatschappelijk betrokken getoond. Hij was de ogen, oren 
en mond van de vereniging. “Hij reageert adequaat op het lief en leed van de 
leden en sympathisanten en draagt zodoende bij aan het welbevinden van de 
leden en de binding van de Kaatsheuvelse gemeenschap met de harmonie”, 
onderbouwde wethouder Jan Brekelmans de toekenning van de oorkonde van 
de gemeente.  
Marino is erg meelevend en geïnteresseerd in de mensen waarmee hij banden 
onderhoudt. Hij belt ze regelmatig, gaat even langs voor een praatje, steunt en 
prijst ze en zorgt dat er namens de vereniging kaarten en bloementjes worden 
afgeleverd bij feestelijke gebeurtenissen en ingrijpende situaties.  
Bij de huldiging tijdens het Jubelconcert in Het Klavier was er ruimschoots 
aandacht voor de muzikale carrière van Marino. Tot 2019 was hij actief muzi-
kant. In die 48 jaar was hij op verschillende instrumenten inzetbaar. Hij speelde 
cornet, bariton en slagwerk. Wanneer de dirigent hem nodig had, loste Marino 
diens verzoek in. Want ‘nee’ kent Marino vrijwel niet. Ook de wethouder refe-
reerde daaraan in zijn huldigingspraatje. “Want toen Marino het een moment 
bij de harmonie niet meer zag zitten, sommeerde de toenmalige voorzitter Joop 
Bisselink senior hem maandagavond gewoon op de repetitie te verschijnen. En 
dus deed Marino dat, zodat 50 jaar lidmaatschap zonder hapering werd vol ge-
maakt. Twee jaar geleden stopte hij als actief muzikant en stortte hij zich volle-
dig op het secretariaat dat hij sinds 2006 met volledige inzet bekleedt.  
 
Het lidmaatschap van de harmonie heeft Marino altijd actief ingevuld. Zo 
maakte hij jarenlang deel uit van de activiteitencommissie die de jaarlijkse 
feestavond van de harmonie organiseerde en acties op touw zette, zoals 40 jaar 
geleden de jaarlijkse kerststerrenactie. Tot op de dag van vandaag neemt hij 
samen met Henk Stubbe, Jan van Laarhoven en Maurice van Overbeek de ver-
koop aan bedrijven voor zijn rekening.  
 
Tijdens het verblijf van de harmonie in De Gildenbond was Marino barvrijwil-
liger op de repetitieavond van de harmonie. Daarnaast was hij inzetbaar als 
vrijwilliger voor De Gildenbond. Vele jaren heeft Marino zorg gedragen voor 
het vervoer van het slagwerk en helpt hij ’s maandags met het klaar zetten van 
stoelen en slagwerk voor de repetitie van het Groot Harmonie Orkest.  



 

 

Marino maakt deel uit van de reiscommissie, die de eerste concertreis naar Pa-
rijs organiseerde en tot op de dag van vandaag de buitenlandse concertreizen 
tot in de puntjes verzorgt.  
 Als voorzitter van de sponsorcommissie coördineert hij al vele jaren de contac-
ten met sponsoren en Vrienden van de Harmonie. En toen er een orkestmana-
ger voor het Groot Harmonie Orkest gezocht werd, was Marino de eerste die 
deze taak op zich nam.  
 
De ‘derde helft’ na de repetitie van het Groot Harmonie Orkest is voor Marino 
hét ultieme moment om aan de bar bij te praten en de onderlinge band te ver-
sterken. Hij maakt aan de bar deel uit van het zogenaamde ‘schaduwkabinet’ 
dat zijn mening en adviezen geeft over de problemen van alledag, de ontwikke-
lingen in de gemeente Loon op Zand en het wel en wee van de harmonie. De 
droge humor van Marino is daarbij de vrolijke noot. 
 
Bij de huldiging van Marino wees wethouder Brakelmans op het feit dat Mari-
no niet alleen binnen de harmonie, maar ook daarbuiten bijzonder actief is. Zo 
heeft hij sinds 2017 zitting in het bestuur van De Vrienden van Cello. Deze 
organisatie bezorgt gehandicapten de middelen die ze nodig hebben voor een 
goede vrijetijdsbesteding.  
Ook is hij vrijwillig kok bij verstandelijk gehandicapten. Elke woensdag kookt 
hij bij ‘Samen Thuis’.  
En sinds twee jaar is hij actief in het ‘Oogcafé’ in De Rode Loper waar mensen 
met een visuele beperking worden opgevangen en eens per maand  themabij-
eenkomsten worden georganiseerd.  
 
Maurice van Overbeek 
 

Trots toont 
Marino, 
geflankeerd 
door echt-
genote Wil-
ma, de oor-
kondes van 
de gemeen-
te en de 
muziekbond 
KNMO 
 
 
 
Foto Stef 
Mennens/
DRIELUIK 
fotografie.  



 

 

 



 

 

Gouden jubilaris Marino Ligtvoet (63)

Een ‘multikracht’  
binnen de harmonie 
Marino Ligtvoet (63) is inmiddels eenenvijftig jaar lid van Harmonie 

Kaatsheuvel en in al die jaren heeft hij zich in tal van hoedanigheden ver-
dienstelijk gemaakt. Hij ontpopte zich als een ‘multikracht’ binnen de ver-
eniging. Als muzikant bespeelde hij jarenlang de bariton en de trompet en 
als slagwerker sloot hij zijn actieve muzikale carrière af. Ook organisato-
risch en beleidsmatig kon de harmonie op Marino rekenen. Hij was de eer-
ste orkestmanager, nam zitting in diverse commissies en als secretaris is 
hij al 16 jaar hét aanspreekpunt binnen de harmonie. 
 

Marino 
Ligtvoet 
was een 
muzikale 

wissel-
speler. 
Waar ze 

hem bin-
nen het 
orkest 

nodig 
hadden 
vulde hij 

zijn par-
tij in. Op 
cornet 

onder de 
dirigen-
ten Chris 

Kuijten 
en Nico Haneveld, op bariton op verzoek van dirigent Peter-Paul van Esch en 
met de komst van dirigent Geert Schrijvers verhuisde hij naar het slagwerk tot-

dat daar voldoende kwalitatieve versterking vanuit het Midden Orkest was 
doorgestroomd.  

De trompetsectie met op de voorgrond Marino. Naast hem Richard 
Vermeij, Ron Oomesn, Henk Bergmans en Carlo Bergmans. 



 

 

Volgens Marino “was dat het juiste moment om als muzikant te stoppen. Als je 

kunt tellen en noten kunt lezen kun je grote trom, triangel en bekkens bespelen, 
maar de slagwerkgroep in het groot orkest is te belangrijk en vergt meer. Ik had 
er vrede mee om na twee jaar slagwerk te stoppen en me volledig op de be-

stuurstaken te richten”.  

Geen hoogvlieger 
 
Terugblikkend op 
een actieve muzi-
kale carrière van 
48 jaar zegt Mari-
no vol zelfkennis 
en overtuiging: 
“Ik was geen 
hoogvlieger. Ik 
speelde mee in de 
luwte, maar kon 
toch wel goed mee 
in het orkest.”  
 
Onder dirigent 
Chris Kuijten uit 
Waspik begon hij 
in 1970 – kort na 
de fusie tot Harmonie Kaatsheuvel - op cornet. Zijn pa, die piston bij de harmo-
nie Sint Jan speelde, was zijn drijfveer. “Muziek maken zat wel in de familie. 
Twee ooms speelden klarinet en broer Jan speelde bij de drumband kleine 
trom. Ook ik heb nog getrommeld bij de drumband”, zegt hij met een grijns. 
“De Schotse mars kan ik nog steeds spelen”, beweert hij en bewijst het vervol-
gens met de nodige roffels op tafel.  
Marino kreeg zijn eerste lessen op cornet van Harry Oerlemans en later van 

Henk Bergmans. Op zijn 16e ging hij wekelijks samen met Peter Anssems op 
de brommer naar de Muziekschool in Waalwijk waar hij onder leiding van Piet 
Joris (bassist in het Brabants Orkest) zijn A en B-diploma haalde.  

Nieuwe Courtois 
Marino was net 12 jaar en had amper een half jaar les of hij werd al in het or-
kest van Harmonie Kaatsheuvel gezet. Toen Nico Haneveld de muzikale lei-
ding overnam kreeg hij omwille van een mooiere klankleur in het orkest, een 
gloednieuw instrument: een Courtois. “Een prachtig instrument. Ik was er heel 
blij mee en heb veel plezier aan beleefd. Dat geldt overigens ook voor de bari-
ton”, haast Marino te zeggen. “Peter-Paul vroeg me over te stappen omdat we 
met Cor Donders en Sjaak Verduijn slechts twee mensen op bariton hadden en 
genoeg trompettisten. Vijf jaar heb ik bariton gespeeld.“ 



 

 

‘Borreltjesharmonie’  
Met de komst van Marco van der Linden en André Wagensveld had het orkest  
ineens een bezetting van vijf baritons, terwijl er bij het slagwerk een groot tekort 
aan slagwerkers was. Marino: “Toen Geert Schrijvers me vroeg om daar de ge-
lederen te versterken zag ik dat wel zitten. Het was wel wennen maar ik heb er 
twee jaar met plezier gespeeld.” 
Marino vertelt dat er één moment is geweest dat hij er niets meer om gaf. Dat 
was in 1983, het jaar dat hij met zijn Wilma trouwde. “Maar toen voorzitter 
Joop Bisselink sr. sommeerde ‘gij bent er maandag gewoon’ ben ik toch maar 
weer gegaan. En gebleven.” 
 
“Een wereld van ver-
schil”, typeert Marino 
de harmoniewereld 
waarin hij de afgelo-
pen 50 haar opgroeide 
en de wereld waarin 
Harmonie Kaatsheuvel 
zich ontwikkelde en 
wortelde in Kaatsheu-
vel.  

“Het was vroeger een 
borreltjesharmonie’. 
Lol was belangrijker 
dan kwaliteit. Er werd 
tijdens de repetitie ook 
gewoon gerookt en 
bier gedronken. De 
peuken lagen te stin-
ken op het randje van 
de lessenaar. Trompet-
tist Henk Bergmans 
had voor zichzelf en 
later ook voor anderen 
een stalen asbakje ge-
maakt dat aan de mu-
zieklessenaar beves-
tigd kon worden. En 
de glazen pils werden 
gewoon naast de standaard op de grond gezet als er gespeeld moest worden. Dat 
is nu ondenkbaar”, kijkt Marino terug.  



 

 

Accent op kwaliteit 
De grote omslag kwam volgens Marino toen de opleidingscommissie de kar 
ging trekken en er ook andere kinderen dan kinderen van leden (ook Marino’s 
dochter Inge ging klarinet spelen) lid werden. “Onze opleiding maakte een pro-
fessionele groeispurt door en dat had ook weer zijn weerslag op het niveau van 
het Groot Harmonie Orkest. Onder dirigent Peter-Paul van Esch kwam het ac-
cent niet alleen op kwantiteit maar vooral ook op kwaliteit te liggen. De succes-
volle Nights of Harmony hebben daarbij in ons voordeel gewerkt. De oubollige 
muziek werd ingeruild voor eigentijdse aansprekende muziekstukken met een 
theatrale uitstraling. Harmonie Kaatsheuvel stond in de regio ineens op de 
kaart.” Marino zegt trots te zijn op de vele projecten die als bindmiddel hebben 
gewerkt.   

Afschaffing uniformen 

Wat eveneens positief 
uitpakte was volgens 
Marino de afschaffing 
van uniformen. Voor 
veel jeugdige muzikan-
ten waren de verplichte 
plooirokken een drama. 
“Je kunt beter investe-
ren in muziekinstru-
menten dan in unifor-
men”, was het financi-
eel advies van Peter-
Paul aan het bestuur. En 
zo geschiedde. “Nu zijn 
we helemaal in het 
zwart en kunnen vooral de vrouwen kiezen wat ze zelf mooi vinden. Het is nu 
vaak een plaatje..” 

Valkuil 
 
De huidige vrijetijdsbesteding van de jeugd ziet Marino als valkuil. “In mijn 
tijd had je de keus tussen voetbal of muziek. Nu heeft de jeugd een keur aan 
mogelijkheden. En dus moeten we de jeugd tegenwoordig meer bieden om ze 
te binden en te behouden. Vergeet niet: het is best een dure hobby en ik ben 
trots dat we best veel te bieden hebben. Een instrument, korting op de lesgelden 
en een professionele opleiding. Daarnaast een keur aan sociale activiteiten zo-
als het jaarlijkse kamp.” Marino: ”Het is belangrijk dat we in contact komen 
met de jeugd. Onze schoolprojecten zijn voor de aanwas van jeugd van cruciaal 
belang.” 

 



 

 

 ‘Bestuurlijk 
komt er veel 
meer op het  
bestuur af’ 
 
In 2005 werd Marino Ligtvoet 
voor het eerst betrokken bij 
bestuurstaken. Oud erevoorzit-
ter Joop Bisselink vroeg hem 
om te notuleren. Het bestuur 
bestond toen uit slechts drie 
leden: Joop Bisselink, Helma 
van Geenen en Cees Klijn. Een 
jaar later was hij gebombar-
deerd tot secretaris.  
 
“Het grote verschil met vroeger is”, zo heeft Marino ervaren, “dat de leden mon-
diger en kritischer zijn geworden. Er is meer tegengas, maar ook een grotere 
bereidheid om mee te denken en mee te werken. Bestuurlijk is er dan ook meer 
overleg met de leden en er wordt vaker terug gekoppeld.” 
Marino: “Bestuurlijk komt er veel meer op het bestuur af dan voorheen. Denk 

alleen maar aan de privacy wetgeving, de subsidieaanvragen, muziekrechten en 
plichten. En dan nu de coronacrisis. De bureaucratie eromheen vergt enorm veel 
tijd, maar geeft ook weer handvaten om beleidsmatig optimaal te kunnen functi-

oneren.” 

Commissiewerk 

Het lidmaatschap van de harmonie heeft Marino 
altijd actief ingevuld. Zo maakte hij jarenlang deel 
uit van de activiteitencommissie die de jaarlijkse 
feestavond van de Harmonie organiseerde en ac-
ties op touw zette, zoals 40 jaar geleden de jaar-
lijkse kerststerrenactie. Tot op de dag van vandaag 
neemt hij de verkoop aan bedrijven voor zijn reke-
ning. Heeft de harmonie hulp nodig, dan staat Ma-
rino klaar. Vele jaren heeft Marino zorg gedragen 
voor het vervoer van het slagwerk en ’s maandags 
helpt hij met het klaar zetten van stoelen en slag-
werk voor de repetitie van het Groot Harmonie 
Orkest.  



 

 

 

                  
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 
 



 

 

 

Ook maakt hij deel uit van de reiscommissie, die in 2010 de eerste concertreis 
naar Parijs organiseerde en tot op de dag van vandaag de buitenlandse concert-
reizen tot in de puntjes verzorgt. Marino is het volkomen eens met collega com-
missielid Henk Stubbe die zei: “De laatste jaren doen we de concertreis geheel 
in eigen beheer. Het vergt heel wat geregel, maar daardoor houden we het wel 
betaalbaar voor alle leden. Bij-
na iedereen gaat mee en de 
saamhorigheid spat ervan af.”  
“Henk slaat daarmee de spijker 
boven op zijn kop”, benadrukt 
Marino die met volle teugen 
geniet als hij ziet dat de leden 
het naar hun zin hebben. Hij is 
zelf ook  altijd heel prominent 
zichtbaar aanwezig.  
 
Als voorzitter van de sponsor-
commissie coördineert Marino 
al vele jaren de 
contacten met 
sponsoren en 
Vrienden van de 
Harmonie.  Hij 
neemt ook het 
voortouw als er 
actie moet worden 
ondernomen als de 
situatie daarom 
vraagt.  
 
Als mensen-mens 
staat hij voor ie-

dereen klaar en 
schuwt hij het 
conflictmodel. 

Marino is meer van het compromis en bij moei-
lijke situaties schikt hij liever in den minne. Soms loopt hij wel eens op de troe-
pen vooruit en dat maakt het voor hem wel eens ongemakkelijk, maar hij weet 
zich vervolgens altijd wel met humor een aandoenlijke onschuld daaruit te red-

den. Het is Marino ten voeten uit, een man die graag dienstbaar is en altijd wat 
te doen wil hebben. Koken, reizen en fotograferen zijn de hobby’s waaraan hij 
zich met hart en ziel aan over kan geven en die hem voldoening schenken. Net 

als de 50 jaar bij de harmonie.  

Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

 

Zes jaar na dato.. 

In 2016 verhuisde de harmonie van De Gildenbond naar Het Klavier. Nu, zes 

jaar na dato keerde het Groot Harmonie Orkest terug naar het gebouw dat jaren-
lang een warme, vertrouwde thuisbasis was. Aanleiding was het uitwisselings-
concert met het Seniorenorkest De Langstraat en Omstreken. Het werd een mid-
dag vol nostalgie, geschiedenis snuiven, bij kletsen aan de bar en luisteren naar 
lekkere onderhoudende muziek van de senioren en het luchtig programma van 
het groot orkest dat deels naadloos aansloot bij het reisthema dat het Seniorenor-
kest had gekozen. Het orkest van Nico Haneveld nam ons mee op een reis rond 
de wereld die muzikaal landen als Moravië, Bohemen, Mexico en Spanje aan-
deed. De Argentijnse  Street tango en de Balkan met Balkanya waren verfijnde 
aanvullingen. De reis eindigde in Kaatsheuvel met een gezamenlijke uitvoering 
van de Groet aan Kaatsheuvel. 

Het weerzien met De Gildenbond voelde als vertrouwd, want het opgebouwde 
podium voor het toneel riep herinneringen aan vroeger op. Met slagwerk en 
zwaar koper op het toneel en hutje en mutje op het podium. Het paste allemaal 
maar net en zo was het nu weer. Alleen is het harmonieorkest zoveel gegroeid 
dat er nog  twee rijen stoelen voor het podium aan moesten worden toegevoegd.  
 

Na zes jaar terug in De Gildenbond.              Foto Stef Mennens/DRIELUIK fotografie. 



 

 

Als we compleet waren geweest, dan zouden er nog een paar rijen aan toege-
voegd moeten worden en was er nog slechts plaats voor een handjevol publiek. 
Nu kon toch nog een grote groep ‘grijze’ luisteraars genieten van een leuke mu-
zikale middag. De dirigenten Nico Haneveld en Geert Schrijvers vonden het 
bijzonder dat deze uitwisseling in Kaatsheuvel mogelijk is. “En dat moeten we 
koesteren en in stand houden”, zeiden Geert en collega Nico die kort na de fusie 
als dirigent van Harmonie Kaatsheuvel de vereniging uit het slop trok en een 
nieuwe boost gaf.  
 
Het ontroerde Nico zichtbaar toen hij het over zijn periode bij Harmonie Kaats-
heuvel had. En ook dat hij nu in ‘zijn’ Gildenbond samen met zijn seniorenor-
kest én het Groot Harmonie Orkest mocht afsluiten met de Groet aan Kaatsheu-
vel (foto), waarbij zijn collega Geert Schrijvers zich spontaan bij de slagwer-
kers voegde. Volgens Geert is het Seniorenorkest “een mooie overstap voor 
muzikanten wanneer de 
muziek van de harmonie 
te moeilijk wordt”.  
 
De voorzitter van het Se-
niorenorkest, Gerian Am-
merlaan, memoreerde aan 
de  goede banden die bei-
de verenigingen met el-
kaar hebben. “Het senio-
renorkest is opgericht in 
2006 door oudere, niet 
meer musicerende muzi-
kanten van de harmonie.  
Nu spelen er nog steeds 
diverse muzikanten in beide orkesten.“  
 
Gerian straalde, terug kijkend op het gezamenlijk muzikaal feestje in De Gil-
denbond. “Zo’n uitwisseling als deze verbroedert de orkesten. Iedereen was 
tevreden. Leuk met kindertjes op de bok die later weer een partituren lezen. 
Heerlijk zo'n optreden voor mensen in de leeftijd van piepjong tot oud (nog niet 
stokoud).  En jeugd die lekker mee beweegt op de Böhmischer Traum en in-
haakt bij de Schunkelparade. Zo’n middag zie je ook hoe de muziek voor har-
monie-orkesten verandert in de loop der jaren.” 
 
Ook het Seniorenorkest durft best muzikale uitdagingen aan te gaan,  zo bleek 
bij dit optreden. Daar tekent Nico Haneveld voor. Volgens Gerian “een man 
met een enorme passie voor muziek en een man die nog steeds een grote bijdra-
ge levert aan de muzikale vorming van diverse verenigingen en instanties. Zijn 
rol hierin is vooral die van musicus, dirigent en therapeut.”  
 
Maurice van Overbeek 

 



 

 

Aanschuiven voor ‘Brabant’ 
 

Het was aanschuiven en dringen van muzikanten in de partyzaal van ’t 

Maoske om gezamenlijk het Drie Dorpenconcert af te kunnen sluiten. Er vormde 
zich een orkest van 70 man dat met vol enthousiasme het nummer Brabant 
speelde. Het publiek zong op verzoek van presentator Ad van Laarhoven uit vol-
le borst mee en zorgde daarmee voor een vrolijk slot van deze dorpenontmoe-
ting. 
Het laatste Drie Dorpenconcert dateerde al weer van 2019. Sophia’s Vereniging 

tekende toen voor de organisatie. Daarna dwarsboomde corona elk initiatief. Tot 
nu. De muziekvereniging St. Joachim in De Moer tekende dit jaar voor de prima 
organisatie zodat in de partyzaal met lekker veel publiek enthousiast gemusi-
ceerd kon worden door ons Middenorkest, het Opleidingsorkest van Sophia’s 

Vereeniging (SOL) en de muziekvereniging St. Joachim De Moer. 

Door corona 
moest dirigente 

Anne Peters 
verstek laten 
gaan. Demos 

Horn, die ei-
genlijk zonder 
enige voorbe-

reiding voor de 
leeuwen werd 
geworpen, pak-

te de leiding 
voortreffelijk 
op en zette in 

De Moer een mooie muzikale prestatie neer die swingend met The Blues Bro-
thers werd afgesloten.  Dat deed ook dirigente Hadewych van Leeuwen-Peters 
met het SOL. Met muziek die je ook thuis luistert, timmerde ze een luisterrijk 

programma in elkaar.  

Voor Jos van Erp, die 2,5  jaar de muzikale leiding had van het veertien muzi-
kanten tellende orkest uit De Moer, was het zijn laatste  concert. Drie jaar lang 

had St.Joachim niet op kunnen treden. Aan Van Erp viel de eer te beurt om dit 
Drie Dorpenconcert af te sluiten met een gezamenlijke enthousiaste uitvoering 
(foto) van het nummer Brabant. 

Maurice van Overbeek 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Flinke donatie van 
harmonie Waspik  
 

De onlangs opgeheven Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 

uit Waspik heeft uit het resterende vermogen een forse donatie gedaan aan onze 
vereniging. De leden zelf mochten beslissen wat er met het vermogen moest 
worden gedaan en besloten te doneren aan een aantal goede doelen.  
Een van die doelen is Harmonie Kaatsheuvel. Wel met de voorwaarde dat deze 
donatie gebruikt gaat worden voor de eigen muziekopleiding en voor het en-

thousiasmeren van jeugdleden voor het bespelen van een blaasinstrument. Wij 
doen dit met het organiseren van workshops op de basisscholen. Wij zijn na-
tuurlijk heel erg vereerd met de donatie en beloven dat deze een mooie bestem-

ming krijgt. 

De harmonie in Waspik was een grote en grootse muziekvereniging. Ze werd al 
in 1901 opgericht. De harmonie was het culturele centrum van het dorp. Ieder-
een kende elkaar van de harmonie. Binnen de harmonie zijn er muzikanten een 
relatie met elkaar aangegaan en diverse huwelijken van leden zijn gefêteerd met 
een mooie serenade. 
 
De vereniging had een groot ledental en deze leden waren allemaal zeer muzi-
kaal onderlegd. In de beginperiode van onze harmonie Kaatsheuvel stond de 
Waspikse dirigent Christ Kuijten op de bok. En omdat hij ook dirigent was in 
zijn eigen dorp werden er indertijd wel eens leden aan elkaar uitgeleend en er 
waren ook leden die lid waren van beide verenigingen. 
Kaatsheuvel en Waspik hebben al sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
een warme muzikale band met elkaar. 
 

Maar de harmonie uit Waspik had geen bestaansrecht meer. Oudere leden haak-
ten  af en nieuwe aanwinst was er nauwelijks. Daarom heeft het interim bestuur 
besloten om te stoppen. Erg spijtig voor de muziekwereld maar ook voor de lo-
kale en regionale blaasmuziek. 
Een aantal leden is elders lid geworden en enkelen zijn helemaal gestopt. Geluk-
kig heeft een groep van 14 muzikanten zich inmiddels verenigd in een nieuw op 
te richten brassband. Hopelijk is die wel levensvatbaar, zodat de muziekcultuur 
toch nog enigszins voor Waspik behouden blijft.  
 
Marino Ligtvoet  



 

 

Lief en leed 
Ons jeugdlid Tjalle Bardie, slagwerker bij de Slagwerkgroep en in het Mid-

den Orkest heeft een ongeval gehad in eigen achtertuin. Hij is met zijn onder-
been tegen een scherpe rand van een pas gestorte fundering gevallen en heeft 
daarbij een flinke beenwond opgelopen. Tjalle zit nu in het gips en moet rustig 
aan herstellen. Gelukkig gaat dit niet ten koste van zijn voorbereidingen voor 
zijn muziekexamen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.  

Marthe  Peters, es klarinettiste in het Groot Harmonie Orkest heeft met de 

handbal een flinke blessure opgelopen. Met een scheuring van de achillespees 
zit zij nu zes weken in het gips. Zij wordt door haar moeder wekelijks opge-
haald voor de repetitie en concerten. We wensen ook haar een voorspoedig 
herstel.  

Annie Bergmans – Wouters vierde 

zondag 27 maart haar 85ste verjaar-
dag. Annie is al vanaf 1964 betrokken 
de harmonie in Kaatsheuvel. Zij is op 
16 januari 1964 getrouwd met Henk 
Bergmans, jawel de vader van Carlo 
en opa van Bart. Annie komt uit Hoo-
ge Mierde en daar werd ook de brui-
loft gevierd. Harmonie Euphonia, 
waar Henk trompettist was, ging sa-
men met haar eigen drumband in een 
grote bus naar Hooge Mierde voor het brengen van een serenade. En dat was 
een gevaarlijke rit, wat het sneeuwde volop en het was spekglad. Het was een 
prachtige serenade met een flinke borrel achteraf. Door de jenever en het bier 
had het niemand meer koud tijdens de terugweg in de bus. 
Annie is altijd betrokken gebleven bij de harmonie, was bij elke activiteit aan 
de zijde van Henk en ging mee naar alle concerten. Ook bleef ze haar muzikale 
zoon Carlo, schoondochter Ans en kleinzoon Bart volgen. 
Ook de vele leerlingen die bij haar thuis kwamen, want Henk gaf veel aan huis 
les aan koperblazers, kregen van haar altijd iets te drinken met iets lekkers er-
bij. En wanneer je wat ouder was kreeg je daar je eerste glaasje bier. 
Vanaf het allereerste begin is Annie al Vriend van Harmonie Kaatsheuvel en 
nog steeds doneert zij jaarlijks haar bijdrage. En daar is onze verenging dank-
baar voor. Daarom zette onze voorzitter Gerard Bruijniks haar graag in het 
zonnetje om haar tijdens haar verjaardagsfeest feest in de Kapel van de Vos-
senberg te feliciteren met een bloemetje. (foto).  
 
Marino Ligtvoet 



 

 

Onze grootste fan  
plotseling overleden 
 

Met het plotseling overlijden van 

José van Nunen – Donders (70) is onze 
grootste fan ons ontvallen. Al vanaf 
haar heel vroege jeugd was ze fan van 
de harmonie. Haar vader Cor, ome 
Christ en ome Dorus waren muzikant 
bij de harmonie. José volgde hen toen al 
in de muziek. Op straat bij serenades, in 
concertzalen en tijdens de vele concour-
sen. Altijd vooraan in de zaal, zodat ze 
alles goed kon zien en horen. 
Daar leerde ze ook Gerard van Nunen 
kennen, indertijd altsaxofonist en nu 
nog steeds baritonsaxofonist in het 
Groot Harmonie Orkest en muzikant bij 
het Seniorenorkest de Langstraat.  
Samen met haar man stimuleerde José 
ook hun dochters Chantal en Helen een 
instrument te bespelen.  
José was heel erg begaan met de harmo-
nie en was ook achter de schermen betrokken bij kerststerrenactie en bij het 
organiseren van harmoniefeesten. José was er altijd bij en ook duidelijk aanwe-
zig. Met haar mening, haar voorstel om iets aan te pakken maar zeker met haar 
schaterlach. Die lach was zó herkenbaar en zó hoorbaar. 
 

En toen was het plotseling stil……….. 
 
Onze grootste fan is er niet meer, zo plotseling en zo abrupt. Zij en Gerard had-
den nog zoveel mooie vooruitzichten: het vieren van hun gouden bruiloft (zij 
waren in november 2021 vijftig jaar getrouwd) en eindelijk weer die maand 
vakantie naar hun geliefde Málaga in zuid Spanje. 
Wij wensen Gerard, Chantal, Jilco Jasmijn, Floris, Helen, Michel, Amélie, Phi-

lip en de verdere familie heel veel sterkte. 
 
Marino Ligtvoet 

 
 



 

 

 



 

 

Slagwerkers maken  
indruk op examinatoren 
 

Ze zijn heel wat gewend de 

examinatoren die al vele mu-
ziekexamens van onze leer-
ling-muzikanten hebben af-
genomen. Maar wat onze 
slagwerkers Ruben Hazen-
berg, Hugo Samuels en Tjalle 
Bardie (foto) op zaterdag 23 
april lieten horen maakte gro-
te indruk op de examinatoren 
John Groeneveld en Menno 
Bats. Het bewijst dat in deze 
jeugdige slagwerkers echte 
talenten schuilen. De drie 
behaalden met verve hun cer-
tificaat voor een 1e module. 
Tjalle voor A kleine trom, 
Hugo en Ruben B gestemd. 
In het najaar gaan ze op voor 
hun 2e module waarna ze 
hun diploma krijgen.  
Al vroeg waren ze bij docent 
Demos in diens studio Horn 
Percussion om in te spelen.  
Ze zijn het examen gestart 
met zijn vieren, want Sil van der Veek heeft hen mee begeleid. Het eerste stuk 
dat gespeeld werd was Three scenes from the desert van Alex Stopa. Ze kre-
gen van de examinatoren meteen al een dikke pluim. Dat maakte dat er meteen 
al wat minder stress was. En dat betaalde zich uit tijdens het verdere verloop 
van het examen dat verder individueel moest worden ingevuld.  
Nadat ze te horen hadden gekregen dat ze geslaagd waren en hun certificaat in 
ontvangst hadden genomen was er tijd voor een klein feestje. Caroline ( moe-
der van Hugo) was gekomen met een heerlijke cake, want die hadden ze wel 
verdiend. 
 
Letty de Nijs 
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                   AGENDA 
 Vrijdag 13 mei: Inhalen Avonddriedaagse met De Kromme Noten. 

19.00 uur. 

 

 Zaterdag 14 mei: Uitwisseling van het Midden Orkest  onder leiding 
van Anne Peters met het Midden Orkest van de Muziekvereniging Con-
cordia uit Berkel-Enschot. Dit orkest staat onder leiding van Marieke 

Machado. Het uitwisselingsconcert start om 19:30 in  muziekhuis , Ge-
neraal Eisenhowerweg 1a. De entree is gratis.  

 

 Zondag 22 mei: Pleinfestival Kaatsheuvel met Brader ie. Optreden 
De Kromme Noten. 

 

 Zondag 12 juni: Kaatsheuvel Got Talent. Onze jaar lijkse voorspeel-
middag in een nieuw jasje.in de theaterzaal van Het Klavier van 10:30 
tot 13.00 uur.  Optredens van solisten, trio’s en kleine en grotere ensem-

bles. Entree gratis.  
 

 Zondag 19 juni:  Klapstoelenconcer t op het Wilhelminaplein vanaf 
14.00 uur. Samen met onze Duitse vrienden uit Bonn. Gratis entree. 

 

 Maandag 18 juli: Bruisend Dorpshar t-concert. Vanaf 19.00 uur optre-
den van Slagwerkgroep, Midden Orkest en Groot Harmonie Orkest.  

 

 Zaterdag 23 en zondag 24 juli: Anton Pieckfestijn in het centrum 
van Kaatsheuvel. Harmonie heeft kraam in de Peperstraat. Individuele 

optredens bij de kraam. 
 



 

 

 



 

 

De Kromme Noten   
voor uitje de hort op 
 
 

De Kromme Noten waren maar weer eens de hort op. Deze keer voor het jaar-

lijkse uitje, dat de Kromme Noten door corona al een paar jaar hadden moeten 
missen. Bestemming was paaszaterdag De Hoge Heide in Vlijmen waar ouder-
wets spelletjes moesten werden gespeeld.   
Op het oog van die simpele familiespelletjes, maar met een Amerikaanse touch 
verdween de oubolligheid en werden het alsnog leuke activiteiten die al snel een 
grote rivaliteit teweeg brachten. Het fanatisme spatte er vanaf. En dat is niet 
vreemd, want de Kromme Noten kennend wordt elke uitdaging bloedserieus op-
genomen.  
 
Vol overgave stortten de vier gevormde 
teams zich op de opdrachten en soms 
werd er gesmokkeld, volgens de tegen-
stander ‘vals gespeeld’ om toch maar als 
winnaar de eindstreep te halen. Plastic 
bekertjes gestapeld als een pyramide 
moesten geklemd tussen het voorhoofd 
van twee teamleden zo snel mogelijk 
worden overgebracht naar een andere 
tafel. Heel wat moeilijker werd het om 
de bekertjes met een opgeblazen ballon 
te verplaatsen.  
De behendigheid van de spelers werd op de proef gesteld bij meerdere opdrach-
ten. Zo moesten balletjes in een glas water worden geworpen waarbij drie-op-
een-rij  
de winnaar opleverde. 
Het bekertje wippen ging 
eigenlijk iedereen goed 
af. Best moeilijk was de 
opdracht om een flesje 
half gevuld met water na 
een salto rechtop te laten 
belanden waarna een ke-
gel mocht worden ver-
plaatst.  



 

 

 



 

 

Snelheid en vaardigheid waren vereist bij 

het stuiterend overbrengen van een balle-
tje. Met een vliegend papiertje bekertjes 
omhalen bleek moeilijker dan gedacht en 

dat gold ook voor het schieten met een 
elastiekje waarbij bekertjes van een tafel 
moesten worden geschoten.  Het team met 

Annemiek, Raymond, Ellen, Katty en Pe-
ter (foto boven) kwam als winnaar uit de 
bus en werd beloond met een zoet neutje.  

 
Bij Anton kon onder het genot van de no-
dige drankjes worden nagepraat en werd 

met een etentje afgesloten. Sommige 
Kromme Noten - en ook dat is niet ver-
wonderlijk - kregen er niet genoeg van en 

zetten nog tot laat de bloemetjes buiten.  
 
Antons Blaosfestijn 

Naar het uitje was al lang uitgekeken, 
maar het grootste cadeautje was toch wel 
het doorgaan van carnaval. Voor De 

Kromme Noten dit jaar slechts drie dagen, 
maar die werden dan ook ten volle benut 
met optredens in Tilburg, Rijen en Don-

genvaart.  
De Kromme Noten moesten met hun An-
tons Blaosfestijn op de vrijdag uitwijken 

naar cafe ’t Vaartje in Dongenvaart omdat 
de theaterzaal van Het Klavier door carnavalmin-
nend Kaatsheuvel was geconfisceerd. Meerdere 

carnavalisten uit Kaatsheuvel, waaronder bestuur 
van het SOT en de prins met kwartet, kwamen 
sfeer snuiven en genoten van de uitbundig spelen-

de orkesten. Zij zorgden  in ‘t Vaartje voor een 
heerlijke carnavalssfeer en  droegen bij aan een 
geslaagd blaosfestijn. Het was een dankbaar alter-

natief, maar volgend jaar zijn we op de vrijdag-
avond met carnaval gewoon weer present in Het 
Klavier.  

 
Maurice van Overbeek 



 

 


