
 

 

                                  
Hartverwarmend  

Op maandag 17 januari ging er eindelijk weer een 
streep door de zoveelste lockdown voor onze orkesten. 
En dus kon onze voorzitter Gerard Bruijniks de muzi-
kanten op de repetitie weer hartverwarmend welkom 
heten. 
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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 Contactpersoon 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) 
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Van de redactie 

Het was voor mij persoonlijk een geweldig 

moment in 34 jaar Kromme Noten. Dankzij de 
financiële medewerking van de harmonie en de 
bereidwilligheid van harmonie Andara in Til-
burg kon er een tweede sousafoon worden aan-
geschaft. Daarmee kunnen we met de harmo-
nie en De Kromme Noten voortaan met twee 
ringbassen optreden. Ik samen met mijn klein-
zoon Onno (17), die daarmee in mijn voetspo-
ren treedt en de basbezetting -  zeker kwalita-
tief - binnen De Kromme Noten voor de toe-
komst veilig stelt. Vrijdag 21 januari konden 
we voor het eerst met twee sousafoons repete-
ren en natuurlijk moest dat moment op foto 
vastgelegd worden. Ik op de nieuwe, iets lich-
tere sous en Onno op ons ‘oudje’ die al meer 
dan 34 jaar mee gaat en destijds door Rabodi-
recteur Lommen aan de harmonie werd geschonken voor buitenoptredens.  
 
Ook voor Marieke de Nijs was er een nieuw instrument: een nieuwe piccolo. In 
deze HarmonieBerichten besteden we daar aandacht aan.  
 
En natuurlijk ook aandacht voor onze jubilarissen eerste klarinettist Lieke  Bee-
rens-Wirken, basklarinettist Marloes Maas, hoornist Marlein Molenschot-
Verbraak en euphoniumspeler Mark Vissers. Zij zouden tijdens de Algemene 
Leden Vergadering gehuldigd worden, maar door de beperkte coronamaatrege-
len moest dit worden verschoven naar de repetitieavond van het Groot Harmonie 
Orkest op 14 februari.  
Tijdens het (Nieuwjaars)Jubelconcert op 20 maart worden de trompettisten John 
Laros en Edwin Molenschot gehuldigd voor hun 40-jarig jubileum. Secretaris 
Marino Ligtvoet viert dan zijn gouden 50-jarig jubileum. In de volgende editie 
besteden we hier ruimschoots aandacht aan.  
 
Tijdens de ALV werd de jaarlijkse Kanjer uitgereikt aan onze penningmeester 
Leo Bisselink. Daarom hulde aan deze topper. 
 
Er is in deze editie meer lezenswaardigs.  
Ik wens jullie daarom weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

Gelukkig kunnen we de coronacrisis een 

beetje  achter ons laten. We mogen gelukkig 
weer repeteren en binnenkort mogen we weer 
met publiek muziek maken. Maar laten we wel 
op elkaar blijven letten en ons aan de hygiëne- 
voorschriften houden.  
 
We zijn dan ook blij dat we ons kunnen voorbe-
reiden op de komende D-examens in april en 
ons Jubelconcert op 20 maart.  
Voor het Midden Orkest staat  dit jaar weer het Driedorpenconcert op de agenda 
almede een uitwisseling met Berkel Enschot. De Activiteiten Commissie heeft 
weer volop werk gehad aan de bloembollenactie die binnenkort van start gaat en 
waarbij van elk lid een inbreng wordt gevraagd. 
 
In het weekend van 18 en 19 juni zal, zoals het zich nu laat aanzien, onze Duitse 
zustervereniging uit Bonn ons dorp en onze vereniging bezoeken. Op het Wil-
helminaplein gaan we met onze Duitse gasten om 14.00 een klapstoelenconcert 
geven. We pakken hierbij organisatorisch flink uit.  
Kortom genoeg zaken om naar uit te kijken en samen met elkaar plezier te bele-
veren aan de muziek.  
 
Ook zullen we de komende periode naast het maken van muziek ook een aantal 
zaken moeten organiseren. Zoals aangegeven op de Algemene Leden Vergade-
ring doen we dat voortaan in kleine groepen. We zullen samen projectmatig 
deelnemen aan voorbereidingsgroepen voor de desbetreffende activiteiten. Hier-
door kunnen we allemaal onze bijdragen leveren en zit je niet voor altijd en eeu-
wig aan een activiteit gekoppeld. En: vele handen maken licht werk.  
Je kunt je aanmelden bij Nancy of een van de andere bestuursleden.  
 
En laten we veel plezier met elkaar beleven en corona echt achter ons laten.  
 
Gerard Bruijniks 

Voorzitter 



 

 

Nieuwjaarsconcert  
wordt ‘Jubelconcert’ 
Op de dag dit jaar officieel de lente begint wordt verlaat ons traditionele 

Nieuwjaarsconcert gehouden. Vanwege de coronaperikelen moest het concert 
op de derde zondag van januari geschrapt worden. Pas toen er van overheids-
wege werkbare versoepelingen waren aangekondigd kon er een nieuwe datum 
worden gekozen. Om de orkesten de gelegenheid te geven om zich goed voor 
te bereiden is gekozen voor zondag 20 maart. Zonder enige beperking en dus 
alle reden voor een jubelstemming. En dus gaat ons Nieuwjaarsconcert 2022 
als Jubelconcert de boeken in.  
Aan de opzet verandert er overigens niets. Alle onderdelen van de harmonie 
zullen zich weer presenteren. De slagwerkgroep onder leiding van Demos 
Horn, het Aspiranten Orkest en Midden Orkest onder leiding van Anne Peters 
en het Groot Harmonie Orkest onder leiding van Geert Schrijvers zullen vanaf 
13.00 uur in de theaterzaal van Het Klavier weer voor publiek optreden.  
 
In de pauze (omstreeks 15.00 uur) worden de jubilarissen met een lange staat 
van dienst gehuldigd. John Laros en Edwin Molenschot in verband met hun 40-
jarig lidmaatschap en Marino Ligtvoet vanwege zijn 50-jarig jubileum.  

 

Drie Dorpen Concert dit jaar in De Moer 

Het Drie Dorpen Concert heeft dit jaar plaats op zaterdagavond 26 maart in ’t 

Maoske in De Moer. De deelnemende orkesten nemen elk jaar om beurten de 
organisatie op zich. Deze keer is de organisatie in handen van Muziekvereni-
ging De Moer. De deelnemende orkesten zijn het Opleidingsorkest Sophia's 
Vereeniging, Muziekvereniging De Moer en het Midden Orkest van Harmonie 
Kaatsheuvel. Aanvang: 19.30 uur. 

 

Uitwisselingsconcert Midden Orkest  
met Concordia in Berkel Enschot 

Het Midden Orkest  onder leiding van Anne Peters gaat op zaterdag 14 mei 

een uitwisselingsconcert geven met het Midden Orkest van de muziekvereni-
ging Concordia uit Berkel-Enschot. Dit orkest staat onder leiding van Marieke 
Machado. Het uitwisselingsconcert begint in Berkel-Enschot om 19.30 uur.  



 

 

Ledenvergadering  
weer bijna als vanouds 
Groot was de opluchting bij het bestuur toen de coronaregels vanuit Den 

Haag dermate versoepeld werden, dat fysiek vergaderen met in achtneming van 
anderhalve meter afstand, weer werd toegestaan. Concreet betekende het, dat 
onze Algemene Leden Vergadering in Het Klavier kon doorgaan. In de voorbe-
reiding werden er verschillende scenario’s  uitgewerkt met als meest verstrek-
kende dat net als vorig jaar de ledenvergadering online zou moeten worden 
gehouden. Zover kwam het dus gelukkig niet.  
 
Met het oog op de voorbe-
reiding van het 
‘Nieuwjaarsconcert’ op 20 
maart besloot het bestuur 
de repetitie op traditionele 
maandagavond niet in te 
ruilen en de jaarvergade-
ring van deze ene keer te 
verplaatsen naar de dins-
dagavond. Alleen de be-
perking van het aantal aan-
wezigen speelde nog par-
ten. Vooraf aanmelden 
was noodzakelijk en de 
huldiging van de zilveren 
jubilarissen Lieke Beerens
-Wirken, Marloes Maas, 
Marlein Molenschot-Verbraak en Mark Vissers werd een week verschoven om 
zoveel mogelijk leden te kunnen verwelkomen. Frans van Gessel, die al eerder 
werd gehuldigd als 25-jarig muzikant, is dit jaar precies 25 jaar lid van onze 
vereniging. Daar wilde  het bestuur toch even stil bij blijven staan. Voorzitter 
Gerard Bruijniks overhandigde hem een presentje (foto).  
 
Een hele mooie opkomst was het resultaat. Inclusief het bestuur kon voorzitter 
Gerard Bruijniks 58 stemgerechtigde  leden welkom heten.  “Het is een bewo-
gen, ingrijpend jaar geweest, waarin corona ook in onze gelederen is geslo-
pen”, keek Gerard terug. “We zijn er met respect mee omgegaan. Daarom een 
compliment aan ons allen, omdat we elkaar vast zijn blijven  houden om in ge-
zondheid nu bij elkaar te kunnen zijn.”  De voorzitter stond nog even stil bij het 
overlijden van ons lid Peter Grootswagers.  



 

 

We hebben een trotse voorzitter, zo bleek. “Want”, zo zei hij, “Alle sponsoren, 
Vrienden van de Harmonie en alle leden zijn in coronatijd hun financiële ver-
plichtingen nagekomen. Met als gevolg dat ook wij als vereniging onze ver-
plichtingen naar docenten, dirigenten en Het Klavier konden blijven voldoen. 
En onze technische staf stond met een glimlach klaar om de zaken weer op te 
pakken en de commissies zijn op volle kracht door gegaan.” 
 
Dankzij de perfecte heldere voorbereiding door onze penningmeester Leo Bisse-
link kon het belangrijkste agendapunt van de avond  -  de financiële verantwoor-
ding -  snel met applaus door de vergadering worden geaccordeerd. Alle bijbe-
horende stukken waren vooraf toegestuurd en gaven geen aanleiding tot vragen 
of opmerkingen. Ook niet bij de kascontrolecommissie die dit jaar bestond uit 
Frans Buijs en Claudia de Visser.   
 
Als belangrijke toelichting gaf Leo de vergadering mee, dat we “er financieel 
goed voor staan”. Ons vermogen is goed gegroeid dankzij het gunstige resultaat 
van onze acties, toename van het aantal sponsoren. De subsidie van de gemeente 
kon worden veilig gesteld. “Dit jaar gaan we volop investeren in acties en pro-
jecten gericht op de aanwas van jeugdleden”, kondigde hij aan. En : “Als blijk 
van waardering voor onze leden bevriezen we dit jaar alle tarieven.” 
 
Bij de bestuursverkiezing werd vice-voorzitter Maurice van Overbeek voor drie 
jaar herkozen.  
 

Projectmatige aanpak 
Een projectmatige aanpak moet  in de toekomst  de organisatie van concerten 
van voldoende mankracht voorzien. Tijdens de ledenvergadering lichtte be-
stuurslid Nancy Verreijen als contactpersoon voor de Concertcommissie de op-
zet voor de nieuwe organisatiestructuur toe. “We willen iets leuks”, gaf Nancy 
de voorzet. De commissie bestaat  momenteel slechts uit Esther van Laarhoven, 
Cora Jansen en Jesse van Brouwershaven. Er is meer mankracht nodig om de 
schwung er in te krijgen door aantrekkelijke concerten te organiseren.  
Tijdens een brede brainstormsessie met geïnteresseerde leden zijn er veel ideeën 
‘out of the box’ geboren.  
Per activiteit zoekt de commissie voortaan 
mensen voor de organisatie. Daarmee 
wordt  de commissie versterkt, wordt het 
draagvlak binnen de vereniging verbreed 
en weten de leden waar ze aan toe zijn. 
Alleen voor dat ene project waarvoor ze 
zich aanmelden. De nieuwe opzet werd al 
meteen door de leden omarmd getuige de 
positieve geluiden vanuit de zaal.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Leo Bisselink super  
‘Kanjer van het Jaar’ 
Het was voor penningmeester Leo Bisselink een complete verrassing dat hij 

tijdens de Algemene Leden Vergadering werd benoemd tot ‘Kanjer van het 
Jaar’. Zijn naam was angstvallig geheim gehouden en om elk vermoeden uit te 
sluiten werd vanuit het bestuur zogenaamd Janne van Schijndel voor de onder-
scheiding naar voren geschoven.  
 
“Een persoon met een groot hart voor 
onze vereniging”, kwalificeerde  
voorzitter Gerard Bruijniks onze pen-
ningmeester. “Niets ontgaat hem, hij 
is altijd aanwezig en weet  aan alle 
vraagstukken wel een mouw te pas-
sen.“  Gerard prees Leo voor de accu-
rate, vrijwel perfectionistische uitvoe-
ring van het penningmeesterschap.  
Dat resulteert ook in grote ambtelijke 
waardering bij de gemeente als het 
gaat om een toekomst bestendige fi-
nanciële huishouding, wist Gerard. 
“Leo onderneemt altijd actie om het 
financieel beste voor onze vereniging 
te behalen. Ook als het gaat om de aanschaf van muziek en instrumenten geldt 
voor hem het credo haalbaar en betaalbaar. Leo verstaat bovendien de kunst om 
helder en overzichtelijk financiële zaken uit te leggen.”  
Daarmee gaf Gerard de gedegen onderbouwing om Leo te benoemen tot 
‘Kanjer van het Jaar’. De trofee liet de voorzitter vergezeld gaan van een pakket 
bier. (Foto) .”Voor vriendin Willie was deze voordracht bewust stil gehouden”, 
zei Gerard, “maar morgen wordt ze met een bloemetje betrokken bij deze be-
noeming.” De zaal reageerde enthousiast met een daverend applaus. 
 
Leo zei de werkzaamheden te hebben onderschat toen hij eind 2014 met pen-
ningmeester Willie Peters ging meelopen en in januari 2015 werd benoemd tot 
diens opvolger. “Maar het was wel de moeite waard, want er gebeuren in deze 
vereniging veel goede en mooie dingen. Daar ben ik trots op. Bovendien blijven 
Bisselink en de harmonie trekken. Het is veel werk om alles op orde te krijgen, 
maar ik heb er ook de tijd voor”, vertrouwde Leo de leden toe.   
 
Maurice van Overbeek 



 

 

‘Hertog Jan’ de rode draad in  
jubileum van Marloes Maas 
In het zilveren jubile-

um van basklarinettist 
Marloes Maas had on-
ze voorzitter Gerard 
Bruijniks als rode 
draad ‘Hertog Jan’ 
gevonden.  
De Waalwijkse Har-
monie Hertog Jan waar 
de muzikale roots van 
Marloes liggen en on-
ze gemeente Loon op 
Zand waar Hertog Jan 
geschiedkundig mee 
verbonden is.  
 
Vrijwel haar hele muzikale carrière ligt bij de harmonie Hertog Jan, waar ze 
klarinet speelde en haar zusje Christel dwarsfluit. “Vooral onder de bezielende 
leiding van Bert Donkersloot heb je toen met Music4you (hippere naam voor 
het opleidingsorkest) een leuke, actieve tijd gehad”, bracht Gerard in herinne-
ring. Ook haar ouders hebben daar veel aan bijgedragen, benadrukte hij. De 
jaarlijkse summerparty werd vaak bij hen gehouden en had Marloes mee gere-
geld. Ook als er andere dingen geregeld of gemaakt moesten worden hielp Mar-
loes altijd mee.   
 
In het groot orkest van Hertog Jan speelde Marloes haar partij mee op de eerste 
rij naast Mariola de Gouw onder de muzikale leiding van de dirigenten Henk 
Schenkelaars (inmiddels overleden) en Ruud van den Bogaert. Gerard: “In het 
groot orkest regelde je met Marie-Christine en Tom van Hulten van alles. Zo 
zijn jullie in 2005 naar het Zwitzerse Schlattingen geweest en hebben jullie met 
de Jugend Kunstschule in Unna (de Waalwijkse jumelagestad) een uitwisseling 
gehad.”   
In 2012 is harmonie Hertog Jan opgeheven en is Marloes naar Kaatsheuvel ge-
komen, waar ze nu basklarinet speelt. Namens de vereniging bood de voorzitter 
Marloes onder applaus van de muzikanten van het Groot Harmonie Orkest een 
theepakket en een boeket bloemen aan. De zilveren bondsspeld van de KNMO 
met oorkonde werd op verzoek van Gerard opgespeld door Marloes’ moeder.  
 
Maurice van Overbeek 

Foto Stef Mennens/Drieluik fotografie. 



 

 

Lieke kreeg muziek  
maken van huisuit mee 
“Je hebt muziek met de paplepel binnen 

gekregen en nu ben je al 25 jaar muzi-
kant.” Lieke knikte bevestigend toen onze 
voorzitter Gerard Bruijniks -voorafgaand 
aan de repetitie van het Groot Harmonie 
Orkest- haar huldigde in verband met haar 
25-jarig jubileum. “Als kind werd Lieke 
vanuit gezin en familie gestimuleerd mu-
ziek te maken.” Na de AMV-lessen op de 
muziekschool koos ze ervoor klarinet te 
gaan spelen en heeft ze een aantal jaren 
klarinetles gehad. 
“Je hebt vanaf het Aspirantenorkest van 
Musis Sacrum in Dongen alle stappen 
gezet. Het jeugdorkest volgde en daarna 
het groot orkest, waar je ook lange tijd 
met plezier gemusiceerd hebt”, keek Ge-
rard terug. “Je genoot van de repetities en 
de vele muzikale hoogtepunten.” 
Een nieuwe uitdaging vond Lieke bij ons 
in Kaatsheuvel waar ze nu alweer een 
flink aantal jaren speelt met veel plezier en 
waar ze zich ook erg thuis voelt.  
Gerard toonde zijn grote bewondering voor de inzet en energie van Lieke, die 
naast haar werk in twee academische ziekenhuizen en een pittige studie, ook  
nog in een carnavalsorkest speelt. Al vele jaren speelt ze saxofoon bij de Don-
gense feest- en blaasband De Vrije Tijdrekkers. Bovendien heeft ze nog enige 
jaren in de Hofkapel van Prins Carnaval gespeeld. Onlangs was Lieke nog te 
beluisteren in een gelegenheidsorkest tijdens de lokale versie van Maestro. Als 
wens heeft ze nog piano te leren spelen.  
“Een mooi zilveren jubileum om op terug te kijken”, zei Gerard die namens de 
vereniging een theepakket en een boeket bloemen aanbood. De zilveren spel van 
de muziekbond KNMO met bijbehorende oorkonde kreeg Lieke opgespeld door 
collega klarinettist Nancy Verreijen omdat echtgenoot Floris vanwege winter-
sportvakantie niet aanwezig kon zijn.  
 
Maurice van Overbeek 

Foto Stef Mennens/ Drieluik fotografie 



 

 

Voor Marlein telt  
alleen de100 procent 
Voor hoorniste Marlein Molenschot-Verbraak geldt: je doet iets voor de 

volle honderd procent of je doet het niet. Daarom staat ze nu even een tijdje 
aan de zijlijn als niet spelend lid van onze harmonie. Want werk, gezin en 
politieke verplichtingen voor de VVD maken repeteren en thuis oefenen na-
melijk nu niet mogelijk. Haar lidmaatschap is ze altijd blijven koesteren.  
 
Al ruimschoots 25 jaar is ze muzikant en lid van de muziekbond KNMO, 
maar omdat een eerdere huldiging erbij ingeschoten was door een missertje in 
de registratie, kon dit jaar die omissie worden goed gemaakt. Maar uitgere-
kend nu verhinderden andere verplichtingen om aanwezig te zijn bij de huldi-
gingsceremonie van onze jubilarissen in Het Klavier. En dus togen voorzitter 
Gerard Bruijniks en vice-voorzitter Maurice van Overbeek naar haar woning 
in de Hilsestraat, om Marlein in verband met haar zilveren jubileum te fête-
ren.  
Gerard dook diep in de muzikale jaren van Marlein, die begonnen bij de har-
monie Sint Gregorius in Haaren, waar ze eerst zeven maanden euphonium 
speelde en vervolgens overstapte op trompet. “We hebben contact gezocht 
met een paar muzikanten uit Haaren om anekdotes te achterhalen”, verklapte 
Gerard. Toen hij vertelde over de zoektocht naar een passend mondstuk in 
verband met Marlein’s beugel traceerde ze meteen lachend Ine Copal als aan-
gever. Na de bugel en trompet switchte Marlein naar de hoorn. Tot op de dag 
van vandaag haar instrument. 
Er volgden enkele ‘wilde’ jaren en Marlein vertrok voor een tijdje naar Ame-
rika waar ze muzikaal actief bleef bij een schoolband.   



 

 

 “Terug uit Ameri-
ka (ze woonde 
toen in Den 
Bosch) speelde je 
nog een aantal jaar 
mee bij Sint Gre-
gorius o.l.v. Peter 
Paul van 
Esch…..totdat je 
een leuke trompet-
tist tegen het lijf 
liep”, legde Ge-
rard de link naar 
Kaatsheuvel, waar 
ze in 2002 voor 
het eerst mee-
speelde in The 
Night of Harmony.  
 
Bij The Night van 2004 leerde ze pas echt Edwin kennen. “Vanaf dat moment 
waren jullie onafscheidelijk en wij als Harmonie Kaatsheuvel mochten meege-
nieten van jullie geluk. Want jij werd 13 december 2004 lid van onze vereni-
ging. Je nam plaats op hoorn naast Ellie Bergmans en Guus Terlingen. En later 
naast Ans Bergmans“, keek Gerard terug.  
 
Haar grote betrokkenheid bij onze vereniging etaleerde Marlein door met haar 
bedrijf als sponsor van onze vereniging op te treden en met creatieve sponsori-
deeën te komen. “Je had ideeën hoe we de jeugd op ludieke manier bij konden 
betrekken bij het werven van nieuwe Vrienden. Dit idee zit nog in het vat”, stel-
de Gerard haar gerust. Zelf gaven ze het goede voorbeeld door al hun kinderen 
Vriend van Harmonie Kaatsheuvel te maken.  
 
Inmiddels heeft Marlein samen met Edwin 5 praktijken voor podotherapie neer-
gezet in de regio en hebben ze onlangs een bedrijf met drie zaken in Drunen 
overgenomen. Samen hebben ze vijf kinderen op de wereld gezet. “Automatisch 
gevolg hiervan was dat we je ook veel hebben moet missen, omdat je in totaal 
circa 3 jaar met zwangerschapsverlof bent geweest…dat is net iets bovengemid-
deld”, grapte Gerard, die namens de vereniging een paar flessen wijn en een 
boeket bloemen aanbood. Edwin kreeg de eer om zijn vrouw de zilveren KNMO
-speld met bijbehorende oorkonde op te spelden.  
 
Gerard besloot bij vertrek met de hoop dat we Marlein en Edwin over een tijdje 
weer in het orkest kunnen begroeten.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Harmonie spint garen 
bij liefde Mark Vissers  
“Muziek verbroedert en verbindt. Jouw relatie met ‘onze’Anne is daar het 

mooiste bewijs van”, prees onze voorzitter Gerard Bruijniks zich gelukkig. Het 
25-jarig jubileum van Mark Vissers als muzikant greep hij met beide handen 
aan om te onderstrepen, hoe verguld we als vereniging zijn. “Dankzij jullie 
liefde en bevlogenheid door de muziek plukken wij al jaren daarvan de vruch-
ten”, zei de voorzitter.  
“In 2016 hebben jullie elkaar leren kennen tijdens de buitenlandse tournee van 
het vakantieorkest Ad Hoc. Maar pas twee jaar later sloeg de vonk over. Sinds-
dien zijn jullie onafscheidelijk en volgde jij Anne als lid van onze vereniging”, 

vatte Gerard de romance samen. En onderstreepte: “In de 2,5 jaar dat jij lid 
bent van onze vereniging ben je muzikaal voor ons heel belangrijk geweest. 
Niet alleen als gedreven muzikant in het Groot Harmonie Orkest, maar ook als 

invaller in het Midden Orkest en steun voor de jeugd.“  

Later dit jaar wordt Mark die opgroeide in Teteringen, bij de harmonie Eupho-
nia in Teteringen officieel gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is. Dan krijgt hij ook 

de zilveren bondsspeld van de KNMO uitgereikt. “Maar”, benadrukte Gerard, 
“jouw jubileum is ook voor ons een beetje een feest om bij stil te staan.”  Hij 
overhandigde Mark als dank en waardering een bierpakket en een boeket bloe-

men aan partner Anne Peters.  

 



 

 

 

In het Teteringse gezin 

Vissers was muziekbe-
oefening niet bepaald 
dominant in de opvoe-

ding. Moeder was wel-
iswaar lid van de 
drumband en Mark 

had al even keyboard 
les, maar het was de 
broer van Mark 

(momenteel hoornist in 
het politie-orkest) die 
de muzikale carrière 

van Mark in gang zet-
te. Die speelde al een 
instrument en dat wil-

de Mark ook. “Sporten 
was niet echt jouw 
ding en je dacht mis-

schien is muziek wel 
wat voor mij. Het 
bleek een uitstekende 

keuze”,  aldus Gerard.  

Op zijn elfde werd 
Mark lid van Euphonia 

en schoolde zich op 
euphonium. Op zijn 
17e stapte hij over op 

bas en tot op de dag 
van vandaag speelt hij 
in Teteringen es-bas en 

bij ons euphonium.  

Muziek zit bij Mark in al zijn vezels en dat bracht hem bij vele verenigingen. 
Naast Euphonia was hij lid van St. Joris in Dorst, Sophia”s Vereeniging in Loon 

op Zand en Gregorius in Haaren. Vanaf 1 augustus 2019 is hij lid van Harmonie 
Kaatsheuvel. Sinds 2007 ging hij in de zomer op tournee met het Zomer Orkest 
Nederland (ZON) en daarna met Ad Hoc. Bij het ZON zat hij in de organisatie 
en later nam hij zitting in het bestuur van Ad Hoc. In 2019 was zijn laatste zo-

mertoernee.   

Maurice van Overbeek 

Foto Stef Mennens/Drieluik fotografie. 



 

 

 



 

 

 

Kostbare piccolo  
voor Marieke de Nijs   

Ze staat niet zo graag op de voorgrond, maar tijdens de eerste repetitie van 

het Groot Harmonie Orkest na de lockdown moest Marieke de Nijs er toch 
even aan geloven. Want in de voorgaande maanden was er volop gespeurd naar 
een nieuwe kwalitatief goede piccolo en samen met het bestuur was er gewikt 
en gewogen of deze forse investering van bijna 4000 euro voor het kleinste 
instrument in het orkest verantwoord was.  
“Een timmerman heeft goed gereedschap nodig en een muzikant een goed in-
strument. En ook de kwaliteit van het orkest verdient een goed instrumentari-
um”, onderbouwde onze voorzitter Gerard Bruijniks het beleid om ieder lid van 
onze vereniging aan een kwalitatief goed instrument te helpen. En wie zelf een 
instrument wil aanschaffen kan gebruik maken van de aantrekkelijke regeling 
die daarvoor door het bestuur in het leven is geroepen. 
Gerard noemde Marieke “een gedreven en talentvolle muzikant die diep in de 
vereniging geworteld is” Het is de extra motivatie voor het bestuur om meteen 
een zeer goed instrument aan te schaffen, “En dan schrik je toch even van de 
prijs voor zo’n klein instrumentje.”  
Alle schroom was verdwenen toen Gerard de nieuwe piccolo overhandigde. 
Marieke nam stralend haar nieuwe instrument in ontvangst. (foto).  
 
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 
 



 

 

Metamorfose instrumen-
tenopslag 
Het werd de hoogste tijd  dat er inge-

grepen werd in onze instrumentenopslag. 
Je zag door de bomen het bos niet meer 
omdat er steeds meer spullen in het hok 
gedropt werden. Extra opslagruimte was 
hard nodig om de zaken te kunnen schei-
den en overzichtelijk  op te slaan. En laat 
dat maar aan ‘Pietje Precies’ en voorzit-
ter van de Instrumenten Commissie, Ray-
mond van Overbeek, over.  
Samen met zijn vader Maurice werden er 
op een zaterdag twee nieuwe stellingkas-
ten in elkaar gezet en kon het oude 
‘schoenenrek’ worden gesloopt.  
 
Er was nu ruimte voor het oude archief 
van de secretaris en oude bladmuziek van de voormalige harmonie Apollo.  
In aangeschafte kratten konden nu alle kampspullen van de Opleidingscommis-
sie worden getast. Zo ook de muzieklessenaars; instrumentenonderdelen en pro-
motiematerialen. En 
nog veel meer kreeg 
nu in plaatsje in het 
nieuwe rek.  
Gevolg was dat er in 
de stelling rechts een 
duidelijke scheiding 
kon worden aange-
bracht tussen het slag-
werkinstrumentarium; 
de instrumenten voor 
de schoolprojecten en 
onze kostbare reserve 
instrumenten.  
Resultaat: een opge-
ruimd en overzichte-
lijk instrumentenhok. 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Kerststerrenactie weer succes 
 

“Een grote auto en een volle 

tank”. Het aanbod van bassist Rob 
van Hest om te helpen bij de distribu-
tie van de kerststerren en de amaryl-
lissen behoefde geen uitleg. De Acti-
viteiten Commissie heeft er dankbaar 
gebruik van gemaakt. En natuurlijk 
werd Rob’s route zo gepland dat hij 
de bestelling bij collega bassist John 
Jansen in Tilburg (foto) hoogstper-
soonlijk  kon afleveren.  
Rob: “Het was hartstikke leuk om te 
doen, want ik kwam zo met veel 
mensen in contact. Ik  had een route 
in Kaatsheuvel, De Moer en Til-
burg.”  
Over hulp had de commissie niet te 
klagen met dank aan enkele leden die 
de distributie voor hun rekening na-
men.  
 
De Activiteiten Commissie heeft in 
het voortraject bergen werk verzet en een prestatie van formaat geleverd met als 
resultaat een geslaagde actie. Via drie kanalen (webshop, intekenlijsten en ver-
koop bij bedrijven) is er een behoorlijke opbrengst voor de harmonie overgeble-
ven. Met dank aan de inzet van Janne van Schijndel, Anne Peters en Angela van 
den Hoven van de Activiteiten Commissie. Marino Ligtvoet, Henk Stubbe en 
Maurice van Overbeek zorgden vooraf weer voor de verkoop bij bedrijven. De 
garage van Angela van den Hoven in Sprang Capelle fungeerde deze keer als 
distributiecentrum omdat de Theresiaschool niet beschikbaar was.  
 
En natuurlijk ook dank aan Ambianze Zijlmans Bloem & Sfeer voor de samen-
werking voor de verkoop van amaryllissen. De netto-opbrengst bedroeg: 930 
euro. In 2019 bracht onze kerststerrenactie oude stijl zonder afkoop € 2.150 op, 
maar door corona moesten we afscheid nemen van die opzet.  
Dit jaar komt de opbrengst van de bloembollenactie én de kerstactie samen uit 
op € 2.500. Het initiatief vanuit de AC om grotendeels via een webshop te gaan 
verkopen en naast kerststerren ook andere flora heeft dus uitstekend uitgepakt. 
 
Angela van den Hoven 



 

 

Diamanten bruiloft Dankers 
Onze uitrukhulp Piet Dankers en zijn 

vrouw Truus vierden dinsdag 21 december 
het feit dat ze 60 jaar getrouwd waren.  
Piet is al vele jaren betrokken bij ons or-
kest als schellenboomdrager bij serenades 
en andere festiviteiten. Samen met de groep 
zgn. ‘uitrukhulpen’ kon je altijd een beroep 
doen op zijn inzet. Ook is hij jaarlijks aan-
wezig bij ons Bruisend Dorpshart-concert 
en de borrel daarna.  
Piet was al in 1971 heel belangrijk voor 
onze vereniging. Als Loonse inwoner en lid 
van Sophia’s Vereeniging was hij gevraagd 
mee te gaan op concours in Doetinchem. 
Piet werd indertijd vaak gevraagd als gast-
muzikant omdat hij de beste baritonblazer 
was in de hele regio.  
Piet wilde wel mee op concours maar zijn vrouw zou in die periode kunnen be-
vallen. Hij wilde daar per se bij zijn. Afgesproken werd dat hij dan niet met de 
bus meeging maar Joop Bisselink sr. reed met zijn auto achter de bus aan. 
Mocht hij onverhoopt naar huis moeten dan zou Joop meteen terug rijden. 
Gelukkig hoefde dat niet zodat Piet gewoon met de bus (en volop bier en jene-
ver) naar huis kon. Niemand weet nog welke prijs behaald werd onder muzika-
le leiding van Christ Kuijten, maar dat het waard was om dat al in de bus te 
vieren weet men nog wel. 
Voor deze invalbeurt kreeg Piet van Harmonie Kaatsheuvel een fruitmand en 
25 gulden. Iets wat hij nog nooit gehad had voor welke invalbeurt dan ook. Bij 
alle andere invalbeurten kreeg hij zelfs nog geen benzinegeld om de repetities 
bij te wonen. In de Ketsheuvel was alles goed geregeld.  
Piet had het zo naar zijn zin in Kaatsheuvel dat hij meteen daarna ook mee 
ging blazen bij de boerenkapel de Gladschieters onder leiding van Jos van 
Heijst. De Gladschieters (een dorpse benaming voor een glazige aardappel) 
zaten tijdens de carnavalsoptocht op een versierde platte wagen en traden op 
in cafés en in campingkantines. In plaats van een logo of vaandel hingen er 
steevast twee grote ‘eirupul’ aan de grote trom.  
Na hun huwelijk zijn Piet en Truus gaan wonen in de Berndijksestraat in 
Kaatsheuvel. Piet is zijn werkzame leven postbode geweest en Truus hield zich 
bezig met het  huishouden en de verzorging van hun kinderen. Al 6 jaar wonen 
ze tegenover het Klavier, genietend van alle activiteiten op het plein. 
 
Marino Ligtvoet 



 

 

Lief en leed 
Ons lid  Eline Peters, saxofonist in het Groot Harmonie 

Orkest en klarinettist in het Midden Orkest, is de trotse 
moeder geworden van dochter Jill. De kleine is op 1 de-
cember geboren in blakende gezondheid en groeit als de 
beste. Bij de geboorte woog Jill 3310 gram. De kleine is 
de vierde generatie vrouwen in lijn van de familie Peters.  
Met de geboorte van haar dochter is een vurig gekoester-
de wens werkelijkheid geworden. We wensen Eline en Jill  
alle geluk van de wereld.  
 

De vader van onze dirigent Geert Schrijvers is maandag 

20 december op 76-jarige leeftijd overleden. De laatste 
jaren heeft hij een paar keer de dood in de ogen gekeken, 
maar steeds weer krabbelde hij op. De strijd tegen corona heeft hij verloren. 
Wij wensen Geert, zijn moeder en familie alle sterkte toe die nodig is om dit 
verlies te kunnen dragen.  
 

Ook onze bassist in het Midden Orkest Rob van Hest verloor in de coronacri-

sis zijn vader. Op 13 januari overleed hij op 79-jarige leeftijd. Wij wensen ook 

Rob en zijn familie alle sterkte toe. 
 

Zaterdag 5 februari is vrij plotseling Jos Clemens overleden. Hij had longkan-

ker en was derhalve vurig pleitbezorger voor de actie Alpe ’d’Huzes. Jos is de 
broer van ons overleden lid Jan Clemens en sponsorde na het overlijden van 

Jan jaarlijks de saté voor de barbecue op het kamp van de opleiding. Wij wen-
sen de familie heel veel sterkte toe.  
 

Op zondag 23 januari is Joas geboren, 

zoon van  trombonist Alexander Schef-

fer en Femke Steenbruggen. Joas woog 
bij de geboorte 4274 gram en was 54 
cm groot. Moeder en zoon  maken het 

uitstekend. Alexander is oud lid van ons 
groot orkest en al vele jaren lid van De 
Kromme Noten. We wensen hen veel 

liefde en een mooie toekomst. 



 

 

 



 

 

Harmonie krijgt een mooi 
stukje historie geschonken 

Eduard Steenbergen, de man in Kaatsheuvel van de ansichtkaarten en de verzame-

laar van Ketsheuvelse krantenberichten, uitspraken en dorpsgezichten, is in november 
overleden. 
Hij publiceerde twee prachtige dikke boeken met foto’s van dorpsgezichten, dorpsbe-
woners en heel veel foto’s over de leder- en schoenindustrie. Ook staat in zijn boeken 
veel informatie over de drie harmonieën Euphonia, Apollo en St. Jan. Deze drie har-
monieën fuseerden in 1969 tot de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel. 
 

En dan staat plots zijn dochter Anneke aan de voordeur met foto’s, programmaboekjes 
en een grote foto van Apollo. Ook heeft ze een aantal zeer oude boeken met directie-
partijen. 
De familie heeft besloten dat het meeste van het gigantische archief naar de Heemkun-
dekring ‘de Ketsheuvel’ gaat, een gedeelte naar het streekarchief bij de Tilburg Uni-
versity en alles wat harmonie gerelateerd is, naar het archief van Harmonie Kaatsheu-
vel. “Kijk maar wat je ermee doet, want dit mag toch zomaar niet naar de milieu-
straat”, zei ze. 
Nou, daar zijn we erg blij mee.  
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.  Ik heb glunderend in programmaboekjes uit 1927, 1936, 1940 en 1960 gelezen wat er 
indertijd gespeeld werd, wie de dirigent was (P.B Bisselink, de grootvader van Leo en 
Joop) en hoe groots en imposant de muziekfestivals indertijd waren. Een jubileum werd 
groots gevierd gedurende 3 dagen, met veel muziek, solistenconcoursen, dansavonden 
en cabaret. En met drank, heel veel drank. De prijslijst stond in de programmaboekjes. 
Pils 15 cent, jenevers 15 cent, advocaat 20 cent. En de catering bestond uit broodje kaas 
15 cent en broodje ham ook 15 cent.  
Samen met onze ereleden Jan van Laarhoven (geboren 1942) en Henk Stubbe (geboren 
1940) hebben we de foto nog eens bekeken en zij herkennen nog veel muzikanten. 
Henk zag zijn vader op de foto. Leuk om dan nog een paar anekdotes te horen toen zij 
beiden speelden bij Euphonia en Jan nog naar het solistenconcours ging bij Apollo, de 
grote concurrent-vereniging in het dorp. Het was een schande dat hij daar ging soleren, 
maar hij won er wel de eerste prijs op trompet. 
 
De vijf oudste boekjes met directiemuziek zijn van historische waarde maar niet voor 
de vereniging uit Kaatsheuvel. Heel veel muziekstukken daarin zijn gecomponeerd 
door de broers Van Kessel uit Tilburg. Zij waren ook de eigenaar van, indertijd, de 
grootste muziekinstrumentenfabriek van Europa.  
Deze boeken dateren uit de periode 1880-1900 en zijn een mooi item voor het museum. 

Met toestemming van de familie Steenbergen zijn deze boeken geschonken aan het 
Kessels Muziekinstrumenten Museum in Tilburg. Dit museum is nog een paar maanden 
gevestigd achter het textielmuseum maar verhuist in mei van dit jaar naar de nieuwe 
locatie in Sociëteit Koninklijke Harmonie in de Stationstraat in Tilburg. 
De verwachting is dat deze meteen in de collectie worden opgenomen want wat van 
historische waarde is, moet voor iedereen zichtbaar blijven.  
 
Marino Ligtvoet 



 

 



 

 

Filmavond kon nog net  
Het kon nog net voordat de strengere coronamaatregelen van kracht werden. 

Anno vrijdagavond 26 november 2021een filmavond organiseren! En wat heb-
ben we met zijn allen genoten. We hadden de luxe om met leden van ons Mid-
den Orkest films te mogen kijken in de theaterzaal van Het Klavier.  
De eerste film was Luca. Deze film gaat over een jongen die een onvergetelijke 
zomer beleeft in Italië, samen met zijn vriend Alberto. Maar hun plezier wordt 
bedreigd door een groot geheim: ze zijn namelijk zeemonsters uit een andere 
wereld, onder het wateroppervlak. Mocht je de film nog niet gezien hebben, hij 
is echt de moeite waard om te bekijken. 
Tijdens de eerste film was er weer een persconferentie. De zoveelste in ruim 
anderhalf jaar tijd. Sommige leden hebben deze persconferentie tijdens het kij-
ken van Luca met een schuin oog gevolgd. Het werd ons al duidelijk dat deze 
filmavond voorlopig de laatste keer was dat we fysiek samen konden zijn. 
In de pauze werd hier uiteraard over gesproken. We hebben dubbel en dwars 
genoten van de heerlijke bitterballen en ranja.  
De tweede film was Coco. Een toepasselijke film, want hij gaat over een jon-
gen die ervan droomt om een succesvol muzikant te worden. Het is best een 
spannende film want er komt zelfs een prachtig en kleurrijk Dodenrijk in voor.  
Tijdens het kijken van Coco werden we getrakteerd op een zakje chips.  
Na afloop ging iedereen met een voldaan en een beetje weemoedig gevoel naar 
huis. Er werden grapjes gemaakt als: “Tot ziens in 2023!” We hopen van harte 

dat we elkaar in 2022 snel weer mogen ontmoeten bij de repetities én tijdens 
optredens en andere gezellige activiteiten. 

Anita van Oosterhout 



 

 

Film ‘Het verdriet van 
Carnaval’ met groot 
Kaatsheuvels gehalte    

De filmdocumentaire Het Verdriet van Carnaval ademt qua muziek een groot 

Kaatsheuvels gehalte. Niet alleen werden de opnamen van de begeleidende film-
muziek opgenomen in Het Klavier, het orkest dat voor deze gelegenheid door 
onze dirigent Geert Schrijvers bij elkaar was gebracht telde diverse muzikanten 
van onze harmonie. Esther van Laarhoven en Astrid Laros op klarinet, Katty de 
Visser op saxofoon, Mark Visser op bas, Raymond van Overbeek op tenortrom-
bone, Onno van Overbeek op bastrombone en Ellen van Overbeek op trompet. 
Geert Schrijvers was belast met de organisatie en was de klankregisseur tijdens 
de opnamen. En voor dit bijzonder project mocht het orkest gebruik maken van 
het slagwerk van onze vereniging. Geen hoempapa of sjoenkelmuziek, maar 
trieste muziek, die de pijn en het verdriet van het gemis van carnaval weerspie-
gelen, zal de film begeleiden.  



 

 

De film van de Bossche filmaker Frank van Osch is een bijzonder vrolijke documentaire 
over de ziel van dit prachtige volksfeest. En over de tranen, omdat het carnaval afgelo-
pen jaar niet door kon gaan. Het is een sobere film met lege straten, halfvolle glazen en 
vooral prachtige én sterke verhalen. Van Osch portretteert doorgewinterde carnavalsvier-
ders in Den Bosch, Tegelen en Groenlo, terwijl fotograaf Jan Banning, winnaar van de 
Zilveren Camera in 2011 en 2017, met indrukwekkende foto’s de ziel van de carnavals-
vierder bloot legt.  
 
Het hele project bestaat uit een fototentoonstelling in de Verkadefabriek in Den Bosch; 
een documentaire van 71 minuten die in de Nederlandse bioscopen gaat draaien, een 
trailer en enkele live filmmuziekuitvoeringen door harmonieën bij de presentaties van de 
film in onder andere Den Bosch en Breda. In de bioscopen worden de beelden vergezeld 
door muziek van het orkest waarvoor Geert Schrijvers was benaderd en waarvoor Jesse 
Passenier de muziek heeft gecomponeerd. Voor het orkest was het een hele uitdaging 
maar tegelijk een flinke opgave omdat in twee intense repetities in Het Klavier en een 
volle lange dag opnamen veel van de muzikanten werd gevergd. De theaterzaal van Het 
Klavier was de ideale ‘studio’ waar de verrassende composities werden samen gesmeed 
tot een prachtig muzikaal geheel.  

 
Het basisidee voor de film heeft lang door het hoofd van Van Osch gezweefd. 
“Ik stond langs de kant vol bewondering naar de Grote Optocht in Den Bosch te 
kijken. Overal hossende mensen met sprekende gezichten. Cadeautjes voor een 
fotograaf. Ik vroeg me af wat ik hier als filmmaker aan toe kon voegen. Het ant-
woord diende zich juist in de coronatijd aan. Het intense verdriet over het niet 
doorgaan van het carnaval zag ik gelijk als een cruciaal ingrediënt voor een inte-
ressante productie. Een levensgroot contrast met de karakteristieke vrolijkheid”, 
legde Van Osch uit.  
 Op 17 en 18 november is de film in De Brabanthallen met livemuziek van de 
Koninklijke Harmonie ‘s Hertogenbosch in première gegaan. Nu gaat de film op 
toer door het hele land, soms live begeleid door plaatselijke harmonieorkesten. 
In alle andere bioscopen kunnen de bezoekers genieten van de film met muziek 
van het orkest dat zijn basis had in Het Klavier in Kaatsheuvel. Bijzonder. Toch? 
 
Maurice van Overbeek 
 
 
 
 
 
 
Vanwege Sinterklaas moest 
het orkest de eerste keer voor 
de repetitie uitwijken naar de 
bovenzaal van Het Klavier.  
De tweede repetitie en de 
opnamen waren in de thea-
terzaal 



 

 

 


