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             HarmonieBerichten 

Jaargang 31 nr.3 –  juli 2022 
   

Van de redactie 

Het grote nieuws op dit moment is dat we er een flink aantal leden bij hebben 

gekregen. De workshops op de basisscholen hebben hun vruchten afgeworpen. 
Met dank aan onze docenten Demos Horn en Juan Ramirez en natuurlijk onze  
Opleidingscommissie met als kartrekkers Anita van Oosterhout en Letty de Nijs. 
In deze HarmonieBerichten besteden we daarom met veel plezier en trots aan-
dacht aan dit geslaagd scholenproject dat waarschijnlijk in het najaar een vervolg 
krijgt voor de kinderen van groep 4 die we in de coronajaren hebben moeten 
over slaan. 
 
Ook hebben we ons ingespannen om Oekraïense kinderen binnen onze vereni-
ging op te vangen en door het maken van muziek afleiding te geven. Het werd 
een hele uitdaging.  
 
En eindelijk hebben we ons weer muzikaal kunnen presenteren met een reeks 
concerten. Het Groot Harmonie Orkest liet zich horen tijdens het Midsummer-
concert op het Wilhelminaplein en tijdens het Bruisend Dorpshart-concert. Het 
Midden Orkest speelde bij de uitwisseling in Berkel-Enschot en in de Efteling. 
In deze editie kijken we daar ruimschoots op te-
rug.  
 
In de afgelopen maanden hadden we ook enige 
verplichtingen naar de Kaatsheuvelse gemeen-
schap. Een koperensemble van het GHO luister-
de de dodenherdenking op en De Kromme Noten 
haalden de wandelaars van de Driedaagse in. Op 
Koningsdag begeleidden ze de kinderen die deel-
namen aan de versierde fietsentoer. De Kromme 
Noten hadden overigens een drukke agenda. Zij speelden op het Anton Pieckfes-
tijn; losten een wens van gehandicapte Mark in; luisterden een BBQ-feestje van 
de afdeling oncologie op; werden negende in de Kaatsheuvelse Dorpsquiz en 
verloren maar nipt de finale van het beachvolleybal. Als er een VAR was ge-
weest hadden we gewonnen, wist John Laros zeker.  
 
In deze HarmonieBerichten nog veel meer verhalen die in de vakantie het lezen 
waard zijn. En Willem de Visser is terug met zijn cartoons. De achterpagina rui-
men we daar graag weer voor in.  
 
 Ik wens jullie weer veel leesplezier en een fijne vakantie. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

 
 
De vakantie staat  
voor de deur 
 
 
De vakantie is voor sommigen al begonnen en 
voor anderen staat de vakantie voor de deur.  
 
We kijken terug op een mooi eerste half jaar 2022.  
Er zijn diploma’s gehaald, er zijn concerten gegeven en we hebben lief en leed 
met elkaar gedeeld.  
 
We zijn weer begonnen met de scholenprojecten. Een enorm succes of mis-
schien achterstallig onderhoud als gevolg van corona. 54 proeflessen en moge-
lijk weer veel nieuwe muzikanten in spe en leden voor onze vereniging.  
 
Ook hebben we gemerkt dat leden onze vereniging hebben verlaten, maar ge-
lukkig hebben we ook nieuwe leden mogen begroeten. We zullen bij de ver-
schillende orkesten in het vervolg melden wie er weg gaan maar ook zeker onze 
nieuwe leden verwelkomen.  
 
Ook na de vakantie liggen er mooie zaken in het verschiet. Zo is er onze leden-
avond in De Moer en natuurlijk het kamp voor onze jeugd.  Ook bereiden wij 
onze buitenlandse reis in 2023 voor. Voor de exacte data en evenementen ver-
wijzen we graag naar de agenda op onze site.  
 
Vanaf deze plaats danken wij onze vrijwilligers, vrienden, sponsors en dona-
teurs voor hun inzet en bijdrage en wensen wij een ieder een welverdiende en 
bovenal mooie vakantie. En veilig en gezond terug. 
 
Met muzikale groet,  
 
Gerard Bruijniks  
Voorzitter  

 
 
 



 

 

Scholenproject 

daverend succes 
Het scholenproject is dit jaar een daverend succes geworden. Ons bereikten 

alleen maar positieve reacties met een geweldig resultaat. In totaal werden er 
54 proeflessen gegeven aan 27 kinderen. 18 kinderen kozen twee proeflessen 
op hetzelfde instrument. Negen kinderen namen twee proeflessen op verschil-
lende instrumenten. Inmiddels hebben zeven kinderen zich aangemeld als lid. 
Tien kinderen zijn enthousiast, maar nemen pas eind augustus een beslissing. 
 
De workshops van onze docenten Demos Horn en Juan Ramirez zijn door de 
scholen erg enthousiast ontvangen. De meeste kinderen hadden de dag van hun 
leven toen ze zich konden uitleven op de verschillende instrumenten. Ze von-
den het leuk en interessant en dat straalde af op het aantal proeflessen die rijke-
lijk verdeeld werden over de verschillende instrumenten.  



 

 

Onze klarinetdocent Peter Paul van Esch gaf 14 proeflessen en dat leverde drie 
nieuwe leden op, terwijl er nog drie een beslissing moeten nemen. Onze trom-
pet en hoorn-docent Jef van de Sande gaf 8 proeflessen en kon 1 kind toevoe-
gen als leerling. Saxofoonleraar Juan Ramirez verzorgde 9 proeflessen. Daar-
van staat 1 kind op de nominatie om lid te worden. Pieter de Kok, die trombone
-, bariton- en tubalessen geeft, wist in 12 proeflessen twee kinderen zo enthou-
siast te maken dat ze zich als leerling op trombone hebben aangemeld. Drie kin-
deren nemen in augustus een beslissing. Onze slagwerkdocent Demos Horn 
heeft uit 11 proeflessen twee nieuwe leden over gehouden, terwijl er nog drie 
kinderen op de nominatie staan. Een totaalscore die alle verwachtingen heeft 

overtroffen. 
Op alle basisscholen in Kaatsheuvel werd twee dagen muziekles gegeven aan 
de kinderen van groep 4.  De meeste kinderen zijn dan klaar met zwemmen en 
gaan dan een hobby kiezen of mogen er iets bij gaan doen. Voor de lessen werd 
de klas gesplitst in twee groepen. Demos verzorgde de slagwerkworkshop en 
Juan leerde de kinderen alles over de blaasinstrumenten. Halverwege de les 
wisselden de groepen, zodat ze een volledig beeld kregen van alle instrumenten 
die er binnen de harmonie bespeeld kunnen worden. Vanuit de vereniging had-
den zich een flink aantal vrijwilligers gemeld, die de lessen op school onder-
steunden en hielpen bij het klaar zetten en inpakken van de instrumenten. Om-
dat Demos en Juan samen op dezelfde tijd op de scholen actief waren kon het 
vervoer van alle instrumenten worden beperkt tot de auto van Demos. De in-
strumenten werden bij Letty de Nijs opgeslagen zodat deze niet iedere keer in 
Het Klavier hoefden te worden opgehaald. 



 

 

De docenten 
Demos en Juan 
vonden het leuk 
om te doen en 
willen graag in 
de toekomst dat 
de lessen ver-
lengd worden 
naar een half 
uur per groep. 
Bovendien 
bleek dat De 
Touwladder en 
De Vaert vaak 
de meeste kin-
deren leveren 
zodat het bij de afsluiting met het Midden Orkest in het Klavier wel erg druk is. 
Verdelen over de twee slotavonden is de oplossing. Deze keer werden de slot-
sessies in de theaterzaal gehouden op de maandagavonden 23 en 30 mei vooraf-
gaand aan de repetitie van het groot orkest. De kinderen kijken altijd uit naar 
het moment dat ze op een instrument samen met het Midden Orkest het op 
school gerepeteerde nummer Shut Up and Dance mogen spelen. Met alle va-
ders en moeders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes op de tribune.  
 
Na afloop 
werd er in de 
foyer en in de 
zaal volop 
gebruik ge-
maakt van de 
mogelijkheid 
om nog eens 
een instru-
ment uit te 
proberen met 
een bulk aan 
proeflessen en 
een hoop ex-
tra geregel als 
gevolg. Fi-
nancieel is het 
ook een hele investering van ongeveer 2000 euro, maar het is het allemaal vol-
ledig waard.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Oekraïnse kinderen bij 
ons muzikaal onderdak 
“Oekraïense vluchtelingen die tijdens hun verblijf in Nederland afleiding 

zoeken in de muziek of een instrument willen bespelen zijn welkom bij onze 
vereniging”, beloofde onze voorzitter Gerard Bruijniks eind maart toen de 
vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang kwam. Goed twee maanden later 
konden we de belofte omzetten in daden.  

Onder de vluchtelingen die waren ondergebracht in de Theresiaschool waren 
enkele kinderen die bij ons muziek wilden komen maken nadat ze eerst een 
kijkje waren komen nemen bij het Aspiranten Orkest en het Midden Orkest. 
Daarmee stonden we meteen voor een hele uitdaging, want de instrumenten die 
ze bespelen, vertelde de tolk, waren viool, gitaar en slagwerk. Die voeg je niet 
even bij een harmonieorkest en bovendien waren hun instrumenten in Oekraïne 
achter gebleven.  
Binnen het bestuur werd er echter snel geschakeld met de Opleidingscommissie 
en met dirigente Anne Peters. Via allerlei kanalen werd er gevraagd om instru-
menten. Een viool was na de oproep al snel voor handen. Toen die eenmaal op 
de plaats van bestemming was bleek de viool voor het meisje te groot, zodat 
werd besloten om voor dit kind een kleinere 3/4 viool te huren.  



 

 

Onze penningmeester Leo Bisselink kreeg alle begrip en hulp van de verhuur-
der en wist daarbij bijzondere en gunstige voorwaarden af te spreken. Het Oe-
kraïense meisje toonde zich verrast en blij en speelde op deze viool, al moet je 
je daar niet al te veel bij voorstellen omdat ze duidelijk nog een beginneling is.   
 
Ook werd er al snel een gitaar in bruikleen ge-
geven. Maar wat bleek: het bewuste meisje be-
speelt de bandura, een Oekraïense harp (foto) en 
dat is dus echt een totaal ander instrument dan 
een gitaar. Ze probeerde wel wat, maar direct 
bleek dat ze van voorafaan zou moeten begin-
nen. In het gesprek met het meisje en haar moe-
der bleek dat ze naast de bandura ook piano 
speelt. En dus regelde Leo Bisselink dat onze 
piano nu in de Theresiaschool staat, waar ze 
naar hartenlust op kan oefenen.  
 
Het slagwerk moest uiteraard het minste pro-
bleem geven, maar wat bleek: niemand van de 
Oekraïnse kinderen kon noten lezen en het ni-
veau van de kinderen is echt beginnersniveau.  
 
Anne Peters wist echter op een bewonderens-
waardige manier de eerste opvang tijdens de 
repetitie van het Midden Orkest in goede banen 
te leiden. Om met de meisjes te communiceren 
kon Anne gelukkig gebruik maken van de vaar-
digheden van de slagwerkster Zlata, want die 
spreekt een beetje engels (foto).  Ook onze slag-
werker Jesse ontfermde zich over de meisjes en 
zorgde ervoor dat ze enigszins mee konden doen met het slagwerk. Het meisje 
op viool was inmiddels aangehaakt bij het Aspiranten Orkest, maar het was 
kennelijk toch allemaal niets iets te moeilijk voor haar. De viool heeft ze weer 
ingeleverd.  
 
Hoe zich een en ander nu verder ontwikkelt is niet duidelijk, maar feit is wel 
dat de kinderen in muziek dankbare afleiding vinden. En het werkt kennelijk 
door naar andere kinderen, want ineens kwamen er nóg twee kinderen tijdens 
een repetitie van het Midden Orkest een kijkje nemen. Een repetitie later was er 
echter weer niemand en ook de weken daarna lieten de meisjes zich niet meer 
zien. Met de vakantie voor de deur zullen ze zichzelf bezig moeten houden om-
dat onze repetities tot eind augustus stil liggen. Ze hebben ieder geval de piano 
en de gitaar nog.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Koperensemble omlijst 
stijlvol indrukwekkende 
dodenherdenking  
Een koperensemble van onze harmonie heeft op 4 mei voor een stijlvolle 

omlijsting gezorgd van de indrukwekkende dodenherdenking bij het Vredes-
monument in Kaatsheuvel. (foto rechtsboven). Het ensemble speelde ingetogen 
werken van Mendelssohn, Schumann en Saint-Saëns. En evenals voorgaande 
jaren blies trompettist Edwin Molenschot de “Last Post”. (foto rechtsonder).   
Onze dank gaat uit naar de muzikanten  Edwin Molenschot, Ellen van Over-
beek, Maike Mennens, Ans Bergmans, Cora Jansen, John Jansen, Maarten de 
Visser, Onno van Overbeek en Raymond van Overbeek die met het ensemble 
voor een mooie invulling bij deze bijzondere bijeenkomst zorgden. Ook het 
popkoor Undercover zorgde voor een mooie muzikale bijdrage.  
 
Het was na de coronajaren voor het eerst dat er weer een dodenherdenking kon 
plaats hebben waarbij onder grote belangstelling op gepaste wijze burgers en 
militairen worden herdacht die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in 
oorlogssituaties of bij vredesmissie zijn omgekomen. De Stichting Oranjevie-
ringen had met als woordvoerder Frans van Dongen weer een indrukwekkende 
bijeenkomst georganiseerd.  
Burgemeester Hanne van Aart hield een toespraak, kransen werden gelegd en 
de drie gilden van Loon op Zand zorgden voor een vendelgroet. 
 
Er werden twee bijzondere verhalen verteld.  
Het ene ging over dwangarbeider van Herman van Gulik uit Kaatsheuvel. Hij 
ontsnapte uit Duitsland, werd in Nederland toch weer opgepakt en in een cel 
gezet om weer naar Duitsland te worden overgebracht. Hij kon uit de cel ont-
snappen, maar durfde niet. In Duitsland vond hij de dood in een concentratie-
kamp. 
 
Het tweede verhaal ging over het kindertransport uit Vught in juni 1943. 1300 
Joodse kinderen werden op treintransport gezet naar Sobibor. Enkele dagen 
later kwamen ze daar aan en werden meteen in de gaskamers om het leven ge-
bracht. Huiveringwekkend. 
Het koperensemble en het publiek sloten de bijeenkomst af met het Wilhelmus. 
 
Leo Bisselink 



 

 

 



 

 

Finc Accountants zoekt een  
assistent accountant  
en rekent op de Harmonie! 
 

Finc Accountants zoekt een assistent accountant en hoopt dat de Harmonie 
hierbij kan helpen. Ben of ken jij het financiële talent waar Finc naar zoekt? 
Dan beloont Finc de Harmonie met een schenking van €1000! 
 
Assistent Accountant 
Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan met vraagstukken van MKB-
ondernemers uit de regio? Wil je graag samenwerken binnen een team van ac-
countants en fiscalisten en samen ervoor zorgen dat de klant altijd een passende 
oplossing krijgt? Of controleer je liever processen en posten van grote contro-
leplichtige bedrijven? Dan ben jij de assistent accountant die Finc zoekt! We 
zoeken assistenten voor zowel de samenstel- als auditpraktijk.   
 
Een functie bij Finc kun je perfect combineren met de belangrijke dingen die je 
graag naast je werk doet, zoals bijvoorbeeld de harmonie! Werktijden en dagen 
zijn flexibel in te delen. We kijken samen wat voor jou werkt. 
 
Zelf nieuwsgierig geworden of iemand enthousiast gemaakt? Kijk op 
www.fincaccountants.nl/vacatures of neem contact op met Arno van Ooster-
hout via 06-12437977 of arno@fincaccountants.nl voor meer informatie.  
 
 

 

http://www.fincaccountants.nl/vacatures
mailto:arno@fincaccountants.nl


 

 

Tropisch Bruisend 

Dorpshart-concert 

De thermometer tikte op maandagavond 18 juli om 19.00 uur de 33 

graden aan, maar in de schaduw van de appartementen aan de westkant 
van het Anton Pieckplein voelde het net iets minder warm aan en was het 
ook voor iedereen best aangenaam om het Bruisend Dorpshart-concert bij 
te wonen.  
Dat het vanwege corona na twee concertloze jaren een bijzondere uitvoe-
ring zou worden bleek al toen de bezoekers en muzikanten het plein op 
kwamen. Geen zwarte outfit, maar vrolijke kleuren, korte broeken en at-
tributen die pasten bij de tropische temperaturen. Dirigent Geert Schrij-
vers verscheen zelfs in zwembroek op de bok. Bassist Rob van Hest had  
zijn camper geïnstalleerd op het plein, terwijl de politie oogluikend toe-
keek. De collega bassisten Cora en John Jansen nestelden zich maar wat 
graag in de strandstoelen onder de luifel van waaruit ze het optreden van 
de slagwerkgroep, aspiranten en Midden Orkest konden volgen.  



 

 

 
Bij Anton bracht met een kar vol verfrissende dranken het vakantiegevoel 
dichtbij en veraangenaamde de zit tijdens het Bruisend Dorpshart-concert 
dat het Anton Pieckplein weer tot leven bracht. Wie geen eigen klapstoel 
had meegenomen hoefde niet te blijven staan, want met stoelen van Het 
Klavier werd een grote publieke tribune gevormd. Bovendien waren nabij 
het orkest voldoende plekken die een zitplaats boden om ongedwongen te 
genieten van de muziek.    
 
Het Bruisend Dorpshart Concert is traditiegetrouw onze afsluiting van het 
verenigingsjaar en de opmaat voor de zomervakantie, waarbij we ons op 
een ontspannen manier in de open lucht met alle orkesten aan de Kaats-
heuvelse bevolking kunnen presenteren. Daar hoort vrolijke, toegankelij-
ke en herkenbare muziek bij. En dat werd, getuige de reacties van het pu-
bliek, zeer gewaardeerd.  
 
De slagwerkgroep 
onder leiding van 
Demos Horn beet 
het spits af en kreeg 
met heerlijke melo-
dische Zuid Ameri-
kaanse muziek het 
publiek aan het 
klappen.  
 
Voor onze aspi-
rantjes was het 
spannend, want 
voor hen was het 
de eerste keer dat 
ze voor zoveel luis-
teraars mochten 
optreden. Dirigent 
Anne Peters leidde 
ze bekwaam over 
de eerste zenuwen 
heen zodat iedereen 
kon horen hoe hard 
er door de oplei-
ding aan de weg 
wordt getimmerd.  
 



 

 

Het Midden Or-
kest bleef met een 
medley van Ef-
telingmelodieën 
dicht bij huis. En 
met muziek van 
Amy Winehouse,  
Abba, The Blues 
Brothers en de 
film Game of 
Thrones werd 
ruimschoots vol-
daan aan de belof-
te om het publiek 
te vermaken met lekker in het gehoor liggende muziek. Nummers die 
ook voor de muzikanten een genot zijn om te spelen en tegelijk uitda-
gend zijn.                                                                                                           
 
Het Groot Harmonie 
Orkest sloot het Brui-
send Dorpshart-
concert af en de ma-
nier waarop het or-
kest dat deed maakte 
van dirigent Geert 
een gelukkig mens. 
Ook het publiek rea-
geerde enthousiast op 
de muzikale uitvoe-
ring van de aanspre-
kende en vurige com-
posities. Een mooie solistische rol was er weggelegd voor de altsaxofo-
nisten Katty de Visser en Lise Peters in het nummer Yackety Sax.  
 
Het aangename programma dat op deze tropische zomeravond was toe-
gesneden was een waardige afsluiting van dit bijzondere concert. Nadat 
het Anton Pieckplein weer was ontdaan van slagwerk, stoelen en camper 
was het terras van Bij Anton een dankbare plaats om de vakantie in te 
luiden.  
 
Maurice van Overbeek      Foto’s  Stef Mennens/DRIELUIK fotografie. 
 



 

 

 Leo’s muzieklimericks 
 
‘Het vers van de pers’ 
Onze penningmeester Leo Bisselink heeft vele interesses 

en vindt zichzelf muzikaal helemaal in het pianospel. Wat 
we niet wisten is, dat Leo ook een bijzondere gave heeft. 
Hij maakt namelijk limericks. Het bijzondere daarvan is dat 
hij ze bedenkt in de sportschool van Family Fit terwijl hij 
twee keer per week zijn milon fitnessprogramma afwerkt.  
 
Alle onderwerpen die dan door zijn hoofd flitsen worden 
meteen omgezet in deze dichtvorm van vijf regels met een vrij strak metrum. 
Leo heeft er inmiddels zoveel gemaakt dat hij er een boekje van zou kunnen ma-
ken.  
 
Het leuke is, dat hij er inmiddels flink wat heeft gemaakt met muziek als onder-
werp.  En daar willen we jullie natuurlijk graag kennis mee laten maken. Daar-
om gaan we die publiceren in de HarmonieBerichten. Elke editie een stuk of 
drie. Zelf bedacht hij heel toepasselijk de titel: ‘Het vers van de pers’.  
Hieronder de primeur. Geniet ervan. 
 
* Een orkest in Amsterdam 
   had een flashmob op het program. 
   Dat hoorde de pianiste, 
   maar zij was veganiste. 
   Vandaar dat zij er niet aan deelnam. 
 
* Een beroemd pianist uit Well 
   vergast zijn publiek op prachtig spel. 
   Maar de wals 
   klinkt erg vals. 
   Het is dan ook La Valse van Ravel. 
 
* Een saxofonist uit Peking 
   had een muzikale onderbreking. 
   Door ademnood geveld 
   toch even de huisarts gebeld. 
   Die constateerde een blaasontsteking. 



 

 

Midden Orkest eindelijk  
welkom in de Efteling  
Het stond al weer een paar jaar op het verlanglijstje van het Midden Orkest: 

optreden in de Efteling. Zoals in het verleden zoveel korpsen mochten. De co-
ronapandemie en beleid van de Efteling maakten het echter steevast onmoge-
lijk. Maar in Robin Machielsen, die werkzaam is in de Efteling, had de Oplei-
dingscommissie een warm pleitbezorger die het verzoek bij zijn superieuren 
dropte en hen met de regelmaat herinnerde aan de wens van het Midden Orkest.  

Een lange tijd van onzeker-
heid volgde, maar Robin 
volhardde. Niet voor niets, 
zo bleek, want het licht ging 
uiteindelijk op groen. Ieder-
een blij natuurlijk en de mu-
zikanten kregen het heuglij-
ke nieuws snel te horen. 
Maar ineens werden we ge-
confronteerd met een limiet 
van 25 muzikanten. Onze 
bezetting is echter rond de 
35 personen en dus kon er 
een flinke streep door de 
rekening. Toch geen optre-
den in de Efteling dus, maar 
de Opleidingscommissie legde zich niet zo snel bij de situatie neer. Onze voor-
zitter Gerard Bruijniks werd ingeschakeld en al snel met een gunstig resultaat.   

 ‘Miscommunicatie binnen de afdeling van de Efteling’ 
heette het. En dus was het Midden Orkest afgelopen 
zondag 17 juli toch welkom om eindelijk te spelen in 
de kiosk bij het Witte Paard. Aanvankelijk werden er 
vier optredens geprogrammeerd, maar ook dat veran-
derde weer. In twee uitvoeringen: om 12.00 en om 
13.00 uur. Een aanpassing die achteraf best welkom 
was, want nu had iedereen bijna een volle dag om zich 
in de Efteling te vermaken. 

Maurice van Overbeek 



 

 

 En toen was de  
Chocolademan dicht... 
Ondanks de tropische hitte daags na het Bruisend Dorpshart-concert waren 

toch 23 muzikanten van het Midden Orkest, Aspiranten Orkest, Slagwerkgroep 
en Opleiding naar de gezellige afsluitingsbijeenkomst gekomen.  Geen repetitie 
dus, maar een leuke verrassing. De Opleidingscommissie bleek een foto-
puzzeltocht in het dorp te hebben uitgezet met aan het eind een zomerse trakta-
tie. 
 
In de koele foyer van Het Klavier was het verzamelen geblazen. Daar werden de 
deelnemers in vijf groepen opgesplitst. Zij kregen een routebeschrijving en een 
collectie foto’s die al wandelend moesten worden opgespoord en in de juiste 
volgorde genummerd.  
 
De muur van hitte weerhield niemand om aan de wandeling van een klein uurtje 
te beginnen. Op gepaste afstand speurden alle groepen naar de elementen op de 
foto’s. De grootste verrassing kwam in De Hoofdpoort. Want daar had Letty 
namens de organisatie alle groepen een halt toegeroepen (foto onder) . Niet om 
het vervolg van de route af te blazen vanwege hitteproblemen, maar omdat die-
gene die voor de zomerse versnapering had moeten zorgen zich niet aan de af-
spraken had gehouden.  



 

 

Het eindpunt van de puzzeltocht was gepland bij de Chocolademan in de 
Hoofdstraat. Daar zouden we, zo had Letty met de eigenaar afgesproken, ge-
trakteerd worden op een ijsje. Maar wat bleek: de ijscoman had zijn zaak 
‘vanwege de hitte’ gesloten zonder Letty daarvan op de hoogte te stellen.  
Maar Letty zou Letty niet zijn als ze niet snel een oplossing zou hebben be-
dacht. De snackbar in de Hoofdpoort (foto) bood uitkomst. Daar werden ver-
frissende slussy’s en ijsjes 
dankbaar genuttigd, waarna 
de tocht tot het eindpunt 
alsnog werd afgemaakt.  
 
Daarna restte de vraag: 
Welke groep had de op-
dracht het beste gemaakt? 
Twee groepen kwamen als 
winnaar uit de bus: de 
groep Eline, Maarten, Rob  
en de groep Maarten, Hugo 
en Ruben.     
 
Maurice van Overbeek 

De groep Sil overlegt onderweg over de foto’s. 



 

 

 



 

 

 
 

Midsummer-concert  
gebukt onder regen 

Het was alsof de duvel ermee speelde. Dagenlang was Kaatsheuvel gedom-

peld  in tropische temperaturen en juist op de dag van het klapstoelen Midsum-
merconcert op het Wilhelminaplein was er een weerdip. De temperatuur zakte 
weliswaar tot een aangename 23 graden, ideaal voor een concert in de open 
lucht, maar de voorspellingen waren dat er plaatselijk regenbuien konden ont-
staan. En natuurlijk vielen die in Kaatsheuvel. De situatie was op zondag 19 juni 
al allesbehalve hoopgevend, want ’s morgens kwam de regen met bakken uit de 
hemel. Maar een sprankje hoop gloorde op het moment suprême. Het klaarde op. 
De weergoden leken ons alsnog goed gezind.  
Een grote groep bezoekers was inmiddels naar het Wilhelminaplein gekomen en 
nam op het grasveld plaats op de plastic stoeltjes waarvoor de harmonie had ge-

zorgd, zodat mensen zonder klapstoel toch konden zitten. Het Groot Harmonie 
Orkest paste maar net onder de bedoeïnentent en moest hopen dat het droog 
bleef. Zo geschiedde en dus kon het publiek genieten van een mooi gevarieerd 

concert dat gezien de omstandigheden goed werd ontvangen en dus best ge-
slaagd mag worden genoemd. Het doel was in ieder geval al deels bereikt.  



 

 

In samenwerking met de Stichting STERK kon de Kaatsheuvelse bevolking een 
ontspannen muzikale zondagmiddag met voor elk wat wils worden aangebo-
den.  
Voor de vrolijke noot zorgden De Kromme Noten (foto) , maar ze hadden am-
per het laatste nummer ingezet of de eerste druppels daalden al neer. Toen een-
maal de nattigheid doorzette, hielden veel bezoekers het voor gezien en keerden 
huiswaarts. Jammer voor de sfeer op het plein, jammer voor de organisatie, de 
nering en vooral jammer voor de muzikanten van Die Torfgräber Kapelle want 
zij konden nog slechts spelen voor een kleine groep mensen die onder de tent 
bescherming tegen de regen had gevonden. (foto boven). Zij en de diehards op 
het Wilhelminaplein genoten ondanks het slechte weer van de vrolijke Egerlän-
derklanken die normaal gesproken voor een feestelijk Wilhelminaplein hadden 
gezorgd. Want aan alles was gedacht. Aan een mobiele bar, een poffertjeskar 
en een foodtruck. Voor de kinderen was er een springkussen waar volop ge-
bruik van werd gemaakt en er waren bijzondere gasten.  
Tijdens de regen zochten ook meerdere bezoekers de voormalige Jozefkerk op. 

In gezondheidscentrum  Rozet was door de heemkundekring De Ketsheuvel 
een fototentoonstelling ingericht die de bezoeker een beeld gaf van het interieur 
en het rijke verleden van de St. Jozefkerk. Jammer dat bij de foto’s een toelich-

ting ontbrak zodat de bezoeker zelf maar moest invullen wat er op de foto’s te 
zien  was.  



 

 

Zowel onze voorzitter Gerard Bruijniks als Christian Vermeer van de Stichting 
STERK vertelden het publiek enorm blij te zijn dat de hernieuwde samenwer-
king heeft geleid tot dit lang gekoesterde klapstoelenconcert. Met dank aan 
Ester van Laarhoven en Nancy Verreijen die namens de harmonie de kar trok-
ken. Vanaf het moment dat besloten werd samen met de stichting STERK en 
de heemkundekring de organisatie groots op te zetten kwam er een hoop gere-
gel op hen af. Dankzij de inspanningen van Nancy kreeg de harmonie van de 
gemeente voor dit project een speciale subsidie waarmee de kosten van vooral 
de tent konden worden afgedekt. Achteraf maar goed ook, want zonder de tent 
was het klapstoelenconcert letterlijk helemaal in het water gevallen. 
 



 

 

 



 

 

Het klapstoelenconcert zou aanvankelijk onderdeel zijn van het bezoek van 
onze Duitse muziekvrienden uit Bonn, maar de corona-angst zat er nog teveel 
in zodat het bezoek aan Kaatheuvel moest worden afgezegd. De Kromme No-
ten en Die Torfgräber Kapelle vulden muzikaal de plaats van de Duitsers prima 
in. Deze fotocollage laat zien dat er meer te beleven viel dan alleen muziek. De 
jeugd vermaakte zich op het springkussen en Beauty and the Beast brachten 
een bezoek. De foodtruck zorgde niet alleen voor een heerlijke hap, maar bood 
ook voor bescherming tegen de regen. En de mobiele bar werd bemand door 
vrijwilligers van de harmonie. Zelfs de scheerlijnen van de tent waren een 
dankbaar speeltuig en werden gebruikt als wip.  
 
Maurice van Overbeek  



 

 

Wedstrijdje bas  blazen 
op Anton Pieckfestijn 
 

Onze laatste activiteit dit sei-

zoen concentreerde zich op het 
Anton Pieckfestijn, dat van de 
winter naar de zomer was ver-
plaatst. Een gouden greep, want er 
kwam twee dagen lang een hoop 
volk op af. En daar moet je als 
vereniging dan natuurlijk bij zijn 
en je laten zien.  
 
Zondag 24 juli waren wij dan ook 
van de partij met veel dank aan 
Letty de Nijs en  Janne van 
Schijndel en het kleine groepje 
leden dat de bemanning van een 
kraam mogelijk maakte.   
Met een diversiteit aan instrumen-
ten bemanden we onze kraam in 
de Peperstraat. Gelukkig hadden 
de Kromme Noten op zaterdag 
gespeeld en was het instrumenten-
hok al verbouwd voor de zondag 
waardoor we mooi op tijd klaar 
stonden voor het publiek.  
 
Als bijzonderheid en extra lokker hadden we een wedstrijdje bas blazen (foto) 
opgezet. Wie het langst een toon op de bas kon blazen maakte aanspraak op een 
van de drie prijzen die we beschikbaar hadden gesteld. Verschillende enthousi-
astelingen lieten zich verleiden, want het blijft toch geinig en uitdagend om op 
zo’n grote toeter te blazen. Zonder aanspraak te maken op een van de prijzen 
overigens.   
 
De hitte was er, maar daar had iedereen last van en we stonden gelukkig aan de 
schaduwkant van de Peperstraat. Gewapend met blauwe shirts en een glimlach 
trokken we ten strijde en al snel stonden de eerste mensen met een instrument 
in hun handen. De interesse liep uit een van puur informatie tot geplande lessen 
en meekijkdagen.  



 

 

 

Wat een festijn!!! 
 
De tempera-
tuur liep op en 
op dat moment 
kwam de verse 
kraamploeg. 
Nieuwe grap-
pen en frisse 
gezichten trok-
ken nog meer 
toeschouwers. 
Van zeer jong 
tot relatief oud 
kwam men 
onze kraam 
bezoeken en 
probeerde men de instrumenten uit. Het organiseren van de workshops werd al 
snel vervangen door individuele gesprekken en sessies met de mensen zelf. Het 
was dan ook te warm om te moeten wachten in de zon.  
Ook de zingende zwanen zagen het succes van onze activiteiten en maakten 
graag gebruik van onze apparatuur om het publiek verder toe te zingen.  Maar 
wat was nu het grootste succes van de dag…….Onze harmonie straalde eenheid 
uit, een club, een vereniging. Diezelfde uitstraling die we ook de maandag daar-
voor lieten zien tijdens de uitvoeringen op het Anton Pieckplein. Verschillende 
keren werden we erop aangesproken hoe mooi het daar klonk en daarbij de vraag 
of wij volgend 
jaar ook op de 
braderie willen 
spelen.  
 
Wederom een 
mooie dag 
waarbij het 
gevoel van 
trots om bij 
deze club te 
mogen horen 
overheerst.  
 
Rob van Hest 



 

 

 



 

 

Geslaagd 
 
Sjoerd Pieters (17) is geslaagd voor het C-
diploma saxofoon. Sjoerd  speelt tenorsaxofoon 
zowel in het Groot Harmonie Orkest als het Mid-
den Orkest. Examinator John Groeneveld reikte 
hem het diploma uit. Achter hem docent Juan 
Ramirez. Sjoerd is al zes jaar lid van onze har-
monie. Hij gaat nu studeren in Nijmegen en als 
het past in zijn agenda komt hij naar de repetitie 
en concertuitvoering.  
 

 
Gerdine Pruissers 
(17) is geslaagd 
voor het examen A 
dwarsfluit. Gerdi-
ne is drie jaar lid van onze vereniging en is as-
pirantlid hetgeen betekent dat ze nog niet in een 
orkest meespeelt. Hopelijk verandert dat nu. 
Trots toont ze haar diploma.  
 
 
 
 
 

 
 
Trombonist Bart Bergmans, voormalig lid en muzikant in ons groot orkest,  
is aan het conservatorium in Amsterdam, waar hij zich is gaan toeleggen op de 
lichte muziek, met succes afgestudeerd. Speciaal voor zijn afstuderen had hij 
een big band samengesteld, waarmee hij onder andere de compositie Brain-
freeze van Chris Muller uitvoerde. Ook speelde hij hier zijn eerste eigen werk 
Sultan of Swing.  
Bart, die van kinds af aan bij 
onze harmonie speelde en ook 
hier zijn opleiding genoot, 
slaagde met een 8,5 en is met-
een toegelaten tot de master-
opleiding.  
 
Bart midden op de foto, met zijn 
big band.  



 

 

Kaatsheuvel Got Talent 

Eindelijk was het zover: Kaatsheuvel Got Talent. We hebben heel wat talen-

ten gezien op deze zondagochtend van 12 juni. Spannend was het wel voor de 

meeste muzikanten om helemaal alleen, met zijn tweeën of in een groepje op te 
treden. Onze presentator Robin kondigde de optredens keurig aan en de juryle-
den Esther en Anita gaven na afloop van ieder optreden aan wat ze ervan von-

den. 

Als eerste waren Dolly en Daan aan de beurt. Wat een leuk duo!  Daan op cello 
en Dolly op baritonsaxofoon. Een prachtige combinatie. Ze speelden een duet 
met muziek van Doornroosje. 
 



 

 

Daarna traden de 4 saxofonisten Robin, Benjamin, Sjoerd en Sil op.  Ze speel-
den met verve De entertainer’.  De jury prees hun meerstemmigheid en hun 
muziekkeuze: herkenbaar voor iedereen. 
 
Als derde was Meike aan de beurt. Heel knap dat ze helemaal alleen durfde te 
spelen voor publiek en een jury. Ze speelde vol overtuiging op haar klarinet de 
muziekstukken ‘Le tambourin’ en ‘Twee en drie’. 
De vierde muzikant die optrad was Jule. Ze zit pas sinds april op klarinetles en 
deed nu al mee aan Kaatheuvel Got Talent. En ook nog eens heel goed met 
twee volksdansen en Andante. 
 
Maxime was de volgende die zijn muziekkunsten mocht laten zien. Hij speelde 
Sweet Home Alabama op drumstel en deed dit echt prachtig. Hij bleef goed in 
het ritme en genoot zichtbaar van zijn optreden. Tot slot traden nog twee talent-
volle leden van onze vereniging op met een bijzonder instrument: namelijk de 
blokfluit. Ellen en Robin speelden het manenlied, Mieke heeft een lammetje en 
Sinterklaas Kapoentje. Eerlijk gezegd klinken ze samen beter op de trompet 
dan op de blokfluit. Maar complimenten dat ze hebben meegedaan. 
 
De juryrapporten werden uitgedeeld én tot slot was er nog een Kahoot quiz, 
bedacht door Robin en Fenna van de Opleidingscommissie. Iedereen deed en-
thousiast mee. De winnaar was Benjamin! We kijken terug op een fijne och-
tend vol muzikale hoogtepunten. 
 
Anita van Oosterhout 



 

 

 



 

 

Wilma had haar eigen 
drukke agenda 
Twee hele lange 

rijen vormden op het 
Anton Pieckplein 
een erehaag bij het 
afscheid van Wilma 
Bisselink, die op 11 
juni thuis na een slo-
pende ziekte vredig 
was ingeslapen. Na 
een indrukwekkende 
bomvolle afscheids-
dienst in Het Kla-
vier, die ook via een stream door velen in de brasserie werd gevolgd, werd Wil-
ma door Joop, de kinderen en kleinkinderen naar de rouwauto begeleid. Verge-
zeld door medewerkers van Van Gorp verdween de auto stapvoets uit het zicht 
en weg was Wilma. Alleen. Precies zoals ze dat zelf had uitgestippeld. Wilma 
vond dat Joop en de kinderen zich moesten sterken aan de warmte en het mede-
leven van de vele vrienden en bekenden die zich Bij Anton hadden verzameld. 
  
Het was Wilma ten voeten uit. Met een eigen wil, eigen ideeën en een eigen 
agenda. Toen ze als vijftienjarige onze latere erevoorzitter Joop tegen het lijf 
liep wist ze dat ze een muzikant aan de hand had, die buiten het werk in de 
weekenden muziekoptredens had, drie firma’s had om wat bij te verdienen en 
ook nog het nodige vrijwilligerswerk verrichtte. Later, toen Joop in de voetspo-
ren van zijn vader stapte, ‘trouwde’ Wilma met de Harmonie Kaatsheuvel 
waarmee de familie Bisselink al generaties lang verbonden is. Het gedwongen 
huwelijk met de harmonie accepteerde ze als vanzelfsprekend, want Joop 
moest zijn eigen dingen kunnen blijven doen. Hij kreeg als voorzitter de vrij-
heid om zich volledig in te zetten voor de harmonie en zich te storten op de 
gemeentelijke politiek. Maar het moest Wilma niet afremmen. Wilma had haar 
eigen bezigheden, haar eigen drukke agenda.  
 
Bijna 50 jaar werkte ze bij de Kamer van Koophandel in Waalwijk, na de fusie 
in Tilburg en vervolgens in Eindhoven. Donderdags en zaterdags werkte ze bij 
de Em-Té supermarkt. Op de dinsdag- en woensdagavond deed ze de admi-
nistratie bij haar ome Piet in Made. En op zondag hield ze de winkelvoorraad-
administratie voor Van Haren Schoenfabrieken bij.  



 

 

In haar schaarse vrije 
tijd deed ze aan judo, 
karate, taekwondo en jiu
-jitsu, En op de zater-
dagavond was ze vrij-
willigster bij Villa Par-
does en nam ze met raad 
en daad de zorg op zich 
van mensen uit haar ei-
gen omgeving. Wilma 
was al vanaf 1980 bezig 
om voor elk goed doel, 
stichting of fonds waar 
het kinderen betrof, een 
maandelijkse donatie te 
doen en zo hadden Joop 
en Wilma binnen een 
aantal jaren een 15-tal 
ontvangers van over de 
hele wereld.  
 
Wilma was begaan met het lot van anderen en hoewel ze zelf al twee zoons,  
Joep en Mark,  had die de aandacht opeisten, besloten Joop en Wilma op haar 
initiatief zich aan te melden voor crisisopvang via de pleegoudercentrale. Vaak 
meer dan een jaar werden enkele pleegkinderen liefdevol opgenomen in Huize 
Bisselink. Onder hen Oguzan en Wendy, die zich voor het afscheid bij het ge-
zin hadden gevoegd.  
 
In 2015 besloot Wilma zich hypnose eigen te maken. In een mum van tijd kwa-
men de cliënten uit alle hoeken van Nederland en België over de vloer. De be-
handeling had plaats in haar eigen nieuwe aan het huis gebouwde praktijkruim-
te. En of het nog niet genoeg was ging ze cursussen volgen. Eerst de EHBO-
cursus Reanimatie en AED en in 2017 rees het idee voor de NLP-cursus Practi-
tioner. En dan ook maar meteen de master er achteraan. Kort daarna volgden 
de Reiki-cursussen. Allemaal met maar één doel: mensen helpen. 
 
De wintersport was voor Wilma heilig. Daar moest alles voor wijken. Haar 
conditie hield ze op peil door te sporten in de sportschool van Family Fit. Ze 
had nog zoveel plannen, maar daar is door haar ziekte abrupt een einde aan 
gekomen. Joop gaat die nu zelf en met zijn kinderen invullen indachtig de op-
vatting van Wilma dat ‘je vooral je dromen moet blijven volgen’.  
 
Wij wensen Joop, kinderen en familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen. 
 
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 
 



 

 

Weerzien Midden Orkest in  
Muziekhuis Berkel-Enschot 

De laatste uitwisseling met het Midden Orkest van harmonie Concordia in 

Berkel-Enschot dateerde uit de tijd dat onze dirigente Anne Peters nog voor het 
orkest in Berkel Enschot stond. En dan moeten we heel wat jaartjes terug gaan 
want vanaf 2014 tot 2018 heeft Anne in Berkel Enschot de  muzikale leiding 
gehad om vervolgens in Kaatsheuvel de dirigeerstok over te nemen van Carlo 
Bergmans. Bij het weerzien 14 mei in het Muziekhuis in Berkel Enschot waren 
meerdere muzikanten van Concordia aanwezig die nog onder Anne gemusi-
ceerd hebben en ook nu nog meespelen in het Midden Orkest.  
 
Beide orkesten hadden voor dit uitwisselingsconcert een mooi muzikaal pro-
gramma samengesteld waarvan het publiek met volle teugen genoot. Het was 
ondanks het schitterende zomerweer volle bak in het Muziekhuis, waaronder 
veel fans uit Kaatsheuvel.  
 



 

 

 

Voor de muzikanten van ons Midden Orkest 
was het een herhaling van het programma in 
De Moer.  
Maar dan nog blijft het spannend, want even 
niet bij de les en je zit ernaast. Zoals bij de 
afsluitende Blues Brothers, waar de bas te en-
thousiast begon te swingen. Daar leer je weer 
van en dat bewijst nogmaals het belang van het 
organiseren van (uitwisselings)concerten.  
 
Voor Concordia waren er twee primeurs. Al-
lereerst was het voor Concordia het eerste con-
cert na de coronaperiode en bovendien was dit 
het eerste concert onder leiding van hun nieu-
we dirigent Mirinde Reijnen-Tillemans.  
 
Een fluitiste praatte op een grappige manier de 
nummers aan elkaar en kreeg bij het afsluiten-
de Tribute to Amy Winehouse de zaal aan het 
meeklappen. Daarmee kwam er een mooi slot 
van een mooie muzikale uitwisseling 
 
Maurice van Overbeek 

Volle bak in het Muziekhuis. Dus 
zochten onze muzikanten een 
plaatsje op de tafels aan de kant 
om Concordia te kunnen volgen.  



 

 

 



 

 

Lief en leed 
Lars ten Hoove en onze 

klarinettiste Astrid Laros 
zijn de trotse ouders ge-
worden van hun tweede 
kindje, dochter Noa. De 
kleine werd op 30 mei om 
8.52 uur geboren. Ze woog 
bij haar geboorte 3610 
gram en was 51 cm groot. 
Noa doet het inmiddels 
prima, net als moeder As-
trid die al weer is aange-
schoven in het groot or-
kest. Wij wensen hen veel 
geluk en een mooie liefdevolle toekomst.  
 
 

Anjeractie tegenvaller 
De opbrengst van de jaarlijkse Anjeractie is een grote tegenvaller geworden. 

Slechts €.20,03 kon onze penningmeester Leo Bisselink bijschrijven. Jammer 
van alle moeite van onze leden van de Activiteitencommissie. Die hadden onder 
andere een mooie actuele poster, geïnspireerd op onze eigen vereniging,  de 
digitale wereld ingestuurd als vervanging van een ‘’achterhaalde ‘poster van 
het Prins Bernhard Fonds.  
 
 
 



 

 

 



 

 

Wandelaars Driedaagse 
door Kromme Noten 
muzikaal ingehaald  
De  wandelaars van de Kaatsheuvelse Driedaagse 

zijn op de slotdag op het Mauritsplein muzikaal inge-
haald door De Kromme Noten. Vóór de coronapande-
mie was het Midden Orkest steevast tijdens de laatste 
etappe van de partij om de wandelaars op hun laatste 
kilometers een muzikale groet te brengen. Nu waren 
het De Kromme Noten die de harmonie vertegen-
woordigden en de binnenkomst op het Mauritsplein 
waar ze hun medaille ontvingen een feestelijke entou-
rage gaven. De muziek werd door ouders, begeleiders 
en kinderen zeer gewaardeerd en er werd zelfs door 
de kinderen gedanst.  
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                   AGENDA 
 

 

 Dinsdag 30 augustus: 10.30—16.00 uur Oplei-
dingscommissie verzorgt een muziekworkshop 

bij Jeugdpret.  

 
 Vrijdag 7, zaterdag 8 , zondag 9 oktober:  mu-

ziekkamp opleiding  

 
 Zondag 16 oktober: Uitwisselingsconcer t 

Midden Orkest met Sint Gregorius Haaren in Het 

Klavier. 11.00 uur.  
 

 Zondag 13 november: Sinterklaas Lichtjesop-

tocht met De Kromme Noten.  
 

 Zaterdag 26 november: Interactief concer t 

met het Groot Harmonie Orkest in Het Klavier.  
 

 Zaterdag 17 december: Kerstklokkenloop 

Loon op Zand. Tiende editie met het Midden Or-
kest.  

 



 

 

Vrolijke Koningsdag  
met de Kromme Noten   .  

“Dit 
liedje 
hebben 
jullie al 
een keer 
gespeeld”, 
reageerde 
een van 
de kin-
deren  
alert toen 
die op zijn 
versierd 
fietsje op 
Konings-
dag achter 
De Krom-
me Noten 
reed  en 
voor de 
tweede keer de Disco Samba hoorde inzetten. Het manneke had volkomen gelijk 
want speciaal voor de versierde fietsen-optocht had muzikaal leider Raymond 
van Overbeek besloten de loop erin te houden met enkele nummers die tot het 
eindpunt op het Anton Pieckplein werden herhaald.  
 
Bij de start op het Anton Pieckplein werd al snel duidelijk dat na de coronacrisis 
aanzienlijk meer kinderen dan voorgaande jaren met hun versierde fietsen mee-
reden. Nadat De Kromme Noten onder een heerlijk lentezonnetje met hun mu-
ziek voor een vrolijke opwarmer hadden gezorgd werden onder aanvoering van 
burgemeester Hanne van Aart enkele plichtplegingen gepleegd.  
 
Nadat de  vaderlandse driekleur was gehesen en het Wilhelmus was gezongen  
kon het startsein worden gegeven voor een stralende Koningsdag met De Krom-
me Noten die met hun feestmedley zelfs de fietsende jeugd naar links en naar 
rechts door de straten van het centrum van Kaatsheuvel meekregen. 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 



 

 

Verrassing voor jarige 
gehandicapte Mark 

Een wel heel uitzonderlijk verzoek werd bij De Kromme Noten neer gelegd.  

De verstandelijk gehandicapte Mark, die met een paar leeftijdgenoten beschermd 

woont in ‘Samenthuis’ in Udenhout, was op Koningsdag jarig en zijn moeder 
wilde hem voor zijn 25ste verjaardag op een bijzondere manier verrassen. Mark 
is helemaal gek van muziek en dan is een live-optreden natuurlijk een ultiem 

cadeau. Mark’s moeder deelde haar wens met onze secretaris Marino Ligtvoet, 
die wekelijks in het huis een dag voor de zeven gehandicapten kookt. De link 
naar De Kromme Noten was toen natuurlijk snel gemaakt. Het idee zorgde bij 

alle muzikanten warme gevoelens en spontaan werd besloten hieraan mee te 
werken, maar dan moest  er natuurlijk wel een goede bezetting zijn. Het toeval 
wilde dat ‘s morgens al op Koningsdag De Kromme Noten aan de bak moesten 
bij de versierde fietsen kindertoer . Hieraan kon nu het optreden in Udenhout 

worden gekoppeld. In de tuin van Samenthuis swingde het en Mark swingde en 
kraaide in zijn rolstoel mee. Hij had de verjaardag van zijn leven.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 


