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Van de redactie 
 

Scholenproject daverend  
succes met 19 nieuwe leden 
Het scholenproject is dit jaar een daverend succes geworden. We mochten 

zowel in het voorjaar als in het najaar de Kaatsheuvelse scholen bezoeken met 
financiële steun van De Efteling. Daarmee konden we ook de groep kinderen die 
in de coronaperiode buiten de boot was gevallen, met muzieklessen bereiken. 
Het resultaat was overweldigend. 25 kinderen hebben ruim 50 proeflessen geno-
ten en dat leidde ertoe, dat maar liefst 19 nieuwe leden konden worden inge-
schreven: 8 op klarinet, 3 op saxofoon, 2 op trombone, 2 op slagwerk, 1 op 
dwarsfluit, 2 op trompet en 1 op cello. Met veel plezier kijken we in deze Har-
monieBerichten daarom terug op onze scholenprojecten. 
 
En nu we het toch over de jeugd hebben, onze Opleidingscommissie bezorgde 
onze jeugd weer een fantastisch kamp. Dicht bij huis deze keer, in het Kraanven, 
en dat is heel goed bevallen. Het is voor herhaling vatbaaar. Dit jaar werd het 
kamp gecombineerd met een barbecue voor alle leden en ook dat bleek een schot 
in de roos. Het leverde een paar leuke verhalen op.  
 
Qua optredens in deze editie uiteraard aandacht voor het geslaagde Cinequiz-
concert van het Groot Harmonie Orkest.  Een verrassend project waarin veel 
werk is gestoken. De publieke belangstelling stemde achteraf toch tevreden en 
dankzij een orkest op dreef en Carlo als quizmaster in vorm, was het een succes.  
Ons Midden Orkest had een fijne uitwisseling met St. Gregorius uit Haaren. Het 
vroege tijdstip op de zondagmorgen bleek geen belemmering, want de tribune 
was aardig gevuld.  
Onze Kromme Noten hadden ook weer een drukke agenda met optredens in ma-
nege Pullens, bij De Mutsen in het Klavier, de prinsenpresentatie in Crossroads 
en als pietenorkest in de Sinterklaasintochten in Loon op Zand en Kaatsheuvel. 
 
Al deze activiteiten verdrongen het chagrijn en zorgen omtrent de gemeentelijke 
plannen met Het Klavier. Het bestuur is er volop in gedoken en heeft in ieder 
geval al onze rechten veilig gesteld. Hoe de toekomst eruit ziet is onduidelijk.  
 
 Ik wens jullie weer veel leesplezier. 
Maurice van Overbeek 



 

 

Van de voorzitter 
 

We zijn al weer in de laatste maand van 2022 

aangeland. Een bijzonder jaar in de wereld. 
Deed Corona de wereld al op zijn grondvesten 
schudden, dit jaar kregen we  te maken met de-
oorlog in Oekraïne en als gevolg daarvan een 
energiecrisis. De gevolgen zullen we naar ver-
wachting nog lang voelen in onze samenleving.  
 
Gelukkig konden wij afgelopen jaar weer mooie 
momenten beleven binnen onze vereniging. Een 
aantal uitvoeringen, een mooi jeugdkamp met feestavond voor iedereen en we 
konden weer starten met de scholenprojecten.  
 
Helaas vertrok er een aantal leden binnen onze vereniging maar we konden  
gelukkig ook weer een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. De reden van 
vertrek is altijd bij het bestuur bekend. Is er onduidelijkheid, dan gaat een dele-
gatie van het bestuur bij betrokkene op bezoek om een juist beeld te krijgen van 
het vertrek.  
 
Het scholenproject is dit jaar meer dan goed verlopen. We hebben een groot 
aantal proeflessen mogen verstrekken en daarmee hebben we weer een groot 
aantal kinderen kunnen interesseren voor het bespelen van een instrument.  
 
Ook hebben we afgelopen jaar te maken gekregen met toekomstige veranderin-
gen met betrekking tot het gebruik van Het Klavier. Zoals u gemerkt heeft, heeft 
dat veel energie gevraagd van het bestuur. Bezoeken aan de gemeente en ver-
schillende brieven. Een van de zaken die gelukkig inmiddels geregeld is de after
-repetitie, de derde helft, bij Anton. Komende periode zullen we duidelijkheid  
we van de gemeente moeten krijgen over tal van praktische vraagstukken als 
gevolg van het veranderende beleid met betrekking tot de verhuur van Het Kla-
vier.  
 
Als bestuur wensen wij eenieder een mooie decembermaand en alvast fijne en 
veilige feestdagen. En laten we met ons allen werken aan een mooier 2023, 
thuis maar ook binnen de vereniging.  
 
Met warme en muzikale groet , 
 

Gerard Bruijniks  



 

 

Even rust rond Het Klavier 

voor de harmonie  

De rust rondom de gemeentelijke plannen met Het Klavier is voor wat betreft 

onze harmonie voor even teruggekeerd. Het heeft heel wat kruim gekost, maar 

alle inspanningen zijn uiteindelijk wel de moeite waard geweest. Het bestuur 

heeft in de afgelopen maanden alles ondernomen om onze rechten en activitei-

ten binnen Het Klavier veilig te stellen. Het heeft ertoe geleid  dat het gemeen-

tebestuur de zekerheid heeft gegeven dat er volgend jaar voor ons niets veran-

dert. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar de zorgen voor de toekomst zijn 

niet weggenomen. Er is nog totaal geen zicht op hoe de gemeente de exploitatie 

van Het Klavier gaat invullen en wat daarvan voor ons de consequenties zijn.  

Mogelijk dat er al snel iets meer duidelijk wordt. Want 8 december debatteert 

de gemeenteraad over de plannen.  

Leo Bisselink maakte namens het bestuur gebruik van het spreekrecht en verwoordde 
tijdens de raadsvergadering indringend en soms zelfs emotioneel onze zorgen. 



 

 

Op 15 december beslist de gemeenteraad of er definitief een ‘harde knip’ komt 

tussen Het Klavier en Bijzonder Bruisend bv. Daarmee wordt de exploitatie van 
Het Klavier losgekoppeld en gaat de horeca Bij Anton zelfstandig verder. Cru-
ciaal bij de besluitvorming zijn de conclusies van het Adviesbureau Lentink dat 

volledig de vloer aanveegt met de manier waarop de gemeente de zaken rond-
om het beheer van het gemeenschapshuis Het Klavier heeft geregeld.  

Als de plannen van de gemeenteraad groen licht krijgen gaan de maatschappe-

lijke– ,culturele en sociale ruimten terug naar de gemeente. Dan ontstaat er dus 
een totaal nieuwe situatie. Ook voor ons. Het bestuur zal er weer bovenop gaan 
zitten om te voorkomen dat onze belangen worden geschaad en om er zeker 

van te zijn dat onze rechten en activiteiten worden gewaarborgd.  

Dat we dat voor komend jaar al hebben veilig weten te stellen is geheel te dan-
ken aan de alertheid van ons bestuur. Toevallig kwam het bestuur er in juni 

achter wat de gemeente allemaal van plan is. Onmiddellijk ging er een pittige 
brandbrief naar de gemeente. Er zouden nog meerdere brieven en gesprekken 
volgen, maar meer dan dat er met de belangen van de harmonie rekening zal 

worden gehouden kwam er niet uit. Zelfs na het bericht van de wethouder dat 
er komend jaar niets verandert, bleef het ongewisse over onze toekomst en ook 
de barvoorziening. En dus klom het bestuur op de barricaden, uiteindelijk ge-

volgd door de noodkreet van Leo Bisselink tijdens de inspraakronde.   

Leo maakte de gemeenteraad duidelijk dat onze woede na ruim twee maanden 
nog niet was gezakt. Hij benadrukte dat wij als vereniging al lang bezig zijn 

met de lange termijn en dus hebben we er niets aan dat pas volgend jaar de 
wensen, behoeften en mogelijkheden voor de toekomst worden besproken. Leo 
eist dat de gemeente al onze activiteiten ondersteunt op de manier zoals we die 

tot op heden gewend zijn. “Dat betekent één aanspreek– en regelpunt voor toe-
gang tot de ruimtes boven tijdens en buiten kantooruren. Snel inspelen op wij-
zigingen in het gebruik van zalen boven. Beschikbaarheid van theaterzaal, 

ruimtes boven en barvoorziening bij concerten. Regelen van een uitwijkmoge-
lijkheid binnen Het Klavier indien nodig. En toegang tot ons archief en instru-
mentenopslag buiten kantooruren en in het weekeinde”, vatte Leo samen.  

Heel veel aandacht vroeg Leo voor onze ‘derde helft’ na de repetitie op maan-
dagavond. Die is voor onze vereniging van levensbelang, maar dreigde te ver-
vallen. Dankzij de standvastigheid van het bestuur en de medewerking van Bij 

Anton en gemeente is er een regeling overeen gekomen, waardoor de barvoor-
ziening Bij Anton kon worden gecontinueerd. Hoe het een en ander geregeld 
wordt na de splitsing van horeca en Het Klavier blijft de grote vraag. Zorgen 
dus nog volop, maar nu even rust.  

Maurice van Overbeek 



 

 

Hilarische finale van 
heerlijke Cinequiz  

De openingstune van 20th.Century Fox, had de beslissing kunnen brengen in 

de vermakelijke Cinequiz die ons Groot Harmonie Orkest in Het Klavier voor-
zag van mooie herkenbare filmmuziek. Hoewel het concert er muzikaal mee 
was geopend en de naam van de Amerikaanse filmbedrijf prominent op het 
filmdoek in beeld was gebracht, bleven de drie finalisten toch het antwoord 
schuldig.  En dus was slechts het halve puntje dat Ingrid Hazenberg uit De 
Moer scoorde, voldoende om als winnaar te worden uitgeroepen. Een compleet 
filmarrangement was de beloning. Haar medefinalisten Anouk van Beek uit 
Waalwijk en Lianne Dusée uit Loon op Zand wonnen elk een film-
toegangskaartje. 
 
Met prachtige 
highlights uit de 
Amerikaanse 
avonturenfilm 
Malificent uit 
2014 en het aan-
stekelijke thema 
van de Engelse 
biografische 
avonturenfilm 
Lawrence of 
Arabia uit 1962 
gaf het Groot 
Harmonie Or-
kest onder lei-
ding van Geert 
Schrijvers de aanzet voor de quizronde. Hoewel de voorbereiding muzikaal 
nogal onder druk stond, bewees het orkest toch weer op het moment suprême 
een mooie prestatie neer te kunnen zetten. Het stemde Geert, die een beetje 
grieperig was, tevreden.  
 
Alle bezoekers, die in de sfeervolle theaterzaal een plaatsje hadden gevonden, 
kregen bij binnenkomst een quizformulier met pen uitgereikt, waarmee ze wer-
den aangespoord om ook daadwerkelijk aan de quiz deel te nemen. Het resul-
taat mocht er zijn, want er moesten in de pauze van het concert heel veel for-
mulieren worden beoordeeld. 

Prachtige muziek in een heerlijke ambiance. Foto Stef Me-
nens.DRIELUIK. Fotografie.  



 

 

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
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Half puntje kroont Ingrid  
Hazenberg tot winnaar  
Het werd de kenners 
niet al te moeilijk ge-
maakt, maar je moet 
op het juiste moment  
toch maar even altijd 
nog het goede ant-
woord geven. Quiz-
master Carlo Berg-
mans, die zich even 
Robert ten Brink voel-
de, leidde als een vol-
leerd spelleider de 
deelnemers door alle 
vragen die door het 
orkest werden ingeleid 
met een kort fragment.  
Allereerst werd ge-
zocht naar de titel en 
de naam van de film 
Frozen. Bij de twee fragmenten uit respectievelijk Symphonic Marches en Su-
perman March moest de naam van componist John Williams worden ingevuld. 
Hoboïst Reinier van Laarhoven vertolkte een hoofdrol in Gabriel’s Oboe uit de 
film The Mission en toonde trots zijn althobo. Voor het publiek een makkie om 
de naam van dit instrument in te vullen. Moeilijker was het, zo bleek, om de 
titels en namen van de films te raden die hoorden bij de fragmenten die het or-
kest distilleerde uit The Pink Phanter en The Flintstones. Dat gold ook voor de 
naam van Johnny Depp, die in Pirates of the Carribean een hoofdrol vertolkt.  
 
Uiteindelijk moesten Anouk van Beek, Lianne Dusée en Ingrid Hazenberg in de 

finaleronde uitmaken  wie zich tot winnaar mocht kronen. Het leverde in de zaal 
hilarische momenten op waarbij Carlo Bergmans fijntjes ‘speelde’ met de fina-
listen die als vrienden  hadden samengewerkt.  “Jullie hebben dus gespiekt?”, 

grapte Carlo, maar nu waren ze op zichzelf aangewezen.  En dan is het heel wat 
lastiger om als eerste de antwoordknop in te drukken. Zeker wanneer het orkest 
muziekfragmenten achterstevoren gaat spelen of wanneer er twee fragmenten 
door elkaar gespeeld gaan worden. En juist daar scoorde Ingrid Hazenberg een 

half puntje, omdat ze de muziek uit The A-team herkende. Het antwoord op Su-
perman moest ze schuldig blijven. Dat was ook het geval bij de slotvraag, zodat 
een half puntje in de finale van de Cinequiz uiteindelijk  genoeg was. 

Ingrid Hazenberg werd door quizmaster Carlo Bergmans 
gekroond tot winnaar van de Cinequiz. Foto Stef Mennens 
DRIELUIK fotografie.  



 

 

 

 
 



 

 

Fijne interactie met publiek  
Voor het Groot Harmonie Orkest was het 
Cinequiz-concert een nieuwe uitdaging om-
dat in korte tijd heel veel stukken moesten 
worden ingestudeerd, waarbij Geert als ar-
rangeur van de quizfragmenten bergen werk 
heeft verzet.  
 
Met de volledige vertolking van Superman 
March, muziek uit The Incredibles, Amar-
cord en A Brand new day uit The Wizz, 
straalde het orkest weer na lange tijd. Het 
orkest kreeg volop de waardering van het 
publiek, dat deze avond als verrassend, ont-
spannen en interessant had ervaren. De leuke 
interactie met het publiek kwam volledig tot 
zijn recht. De popcorn die in de pauze werd 
uitgedeeld, maakte het bioscoopgevoel com-
pleet.  
Na afloop werden volkomen terecht de pro-
jectgroep onder leiding van Claudia de Vis-
ser, Geert Schrijvers en Carlo Bergmans be-
dankt voor hun inzet. 
 
Maurice van Overbeek 

De drie finalisten worden door quizmaster Carlo Bergmans getest op hun kennis. 



 

 

       Concert met Haaren: 
“Heb plezier met muziek vandaag”, drukte voorzitter Gerard Bruijniks alle 

muzikanten die deelnamen aan de uitwisseling tussen de Midden Orkesten van 
Kaatsheuvel en Haaren op het hart. Gerard mocht op de vroege zondagochtend 
van 16 oktober in Het Klavier een verrassend grote opkomst van muzikanten en 
luisteraars welkom heten. “Daar ben ik blij mee en ik ben dan ook trots dat we 
samen muziek kunnen gaan maken.” De daad werd bij het woord gevoegd aan 
het einde van het concert toen beide orkesten in elkaar verstrengelden en het 
nummer Shut up and dance uitvoerden. De eerste keer met Anne Peters op de 
bok en als toegift nog een keer met Marieke Machado als muzikaal leider.  

De laatste muzikale samenwerking tussen ons Midden Orkest en dat van Sint 
Gregorius uit Haaren dateert al weer van meer dan vier jaar geleden. Het was 
dan ook voor iedereen een mooi moment om na alle coronaperikelen weer te 
mogen ervaren hoe het beide orkesten is vergaan. Muzikaal staan de muzikanten 
uit Haaren onder leiding van Marieke Machado-Veekens wel hun mannetje. Dat 
bleek met name in hun afsluitende medley van Michael Jackson. “Het nummer 
is nog in working progress”, hield Marieke het publiek voor, maar aan de uit-
voering was dat niet af te lezen. Met de Port Royal Ouverture, een arrangement 
van onze dirigent Geert Schrijvers, opende Haaren het concert in de theaterzaal 
van Het Klavier. Met het vijfdelige Dakota werd het meer serieuze werk aange-
pakt, terwijl in de bekende Pavane in Blue vooral de jeugdige solisten Thijs op 
trompet en Jenny op altsax mochten glimmen. Net als bij ons heeft ook bij Sint 
Gregorius de cello zijn intrede gedaan in het Midden Orkest. De 11-jarige Anno, 
dochter van de dirigent, die pas twee weken meespeelt in het Midden Orkest van 
Haaren, was de blikvanger. 



 

 

“Plezier met muziek” 

Bij ons was dat ongetwijfeld op es-klarinet Jules van Casteren, de 9-jarige 
dochter van onze orkestmanager Esther van Laarhoven. Ze is een van de jong-
sten in ons Midden Orkest en speelde alsof ze al tal van optredens achter de rug 
heeft. De muzikanten van ons Midden Orkest kennen inmiddels het klappen 
van de zweep en met een gezonde spanning stijgen ze boven zichzelf uit. Zo 
ook  deze keer. Iedereen had er duidelijk zin in en dat betekende dat nummers 
als Game of thrones, The Lord of the Dance en A tribute to Amy Winehouse 
prachtig uit de verf kwamen. Met de vertolking van De Efteling, waarin trom-
pettist Ellen van Overbeek overtuigend de solo van de Indische waterlelies voor 
haar rekening nam, bleef ons Midden Orkest dicht bij huis.  

Onze voorzitter Gerard Bruijniks complimenteerde beide dirigenten en onder-
streepte zijn dankbaarheid met een bloemetje. Tevreden keek hij terug op een 
bijzonder geslaagd concert. En concludeerde terecht: “Muziek is de troon van 
de samenleving”,  

Maurice van Overbeek 



 

 

Leo’s muzieklimericks 
 
‘Het vers van de pers’ 
 
* 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. 
 
*  Het was zanger Toon in Katwoude 
    die met zangeres Toos trouwde. 
    Het was niet te vermijden, 
    Dat ze gingen scheiden. 
    Toos kon geen Toon houden.  
 
*  Een druistige drummer uit Rekken    
    sloeg zo hard op het bekken 
    Dat het in stukken brak, 
    waarna de orkestmanager tot hem sprak 
    Dat hij direct kon vertrekken. 
 
*  Een harpist uit Raamsdonksveer   
    speelt twee noten, steeds maar weer. 
   Op zijn harp met twee snaren 
    is hij wereldroem aan ’t vergaren.  
   Het publiek scandeert: “Remi, Remi; nog een keer”.  
 
--Remy van Kesteren is een Nederlandse harpist van wereldfaam. 



 

 

 

Kampbarbecue: gezellig  

en smakelijk extraatje 
Een manegehal aan het 

Kraanven, omgetoverd tot 
een Wild West-
recreatieparadijs, was de 
sfeervolle ambiance voor 
de traditionele barbecue 
tijdens het kamp van onze 
jeugd. Normaal gespro-
ken geen reden om er 
extra aandacht aan te be-
steden, of het moest zijn 
dat de saté weer gespon-
sord werd, maar dat was 
niet meer het geval. Toch 
was er deze keer iets bij-
zonders aan de hand.  
 
Voor het eerst namelijk 
werd de barbecue van het 
kamp gekoppeld aan een 
activiteit voor alle leden 
van de harmonie. Om dit 
organisatorisch mogelijk 
te maken werd de barbe-
cue verplaatst van de za-
terdag naar de vrijdag-
avond. Het was een ex-
traatje voor alles wat we 
in de coronatijd hebben moeten missen. En als extraatje waarmee we ons vereni-
gingsgevoel een boost konden geven.  
 
Het bleek een schot in de roos. Een groot aantal leden van het Groot Harmonie 
Orkest nam deel aan de barbecue en zij - samengevoegd met de ruim 35 kamp-
deelnemers - zorgden voor een mooie club mensen van 60 mensen die het aan 
niets ontbrak. De afwezigen hebben iets moois gemist, gezien alle inspanningen 
die de Activiteitencommissie en de Opleidingscommissie zich hadden getroost.  



 

 

De barbecue werd een gezellig en geslaagd samenzijn waar iedereen weer eens 
lekker bij kon kletsen onder genot van een lekker stuk vlees en een drankje. En 
voor wie liever actief bezig wilde zijn waren er voldoende spellen om zich op 
uit te leven. Zo had het bierpullen schuiven op de jeugd een grote aantrekkings-
kracht en dansten enkele jeugdigen zich op de achtergrondmuziek in het zweet. 
En er werd zelfs polonaise gelopen.  
 
Voor de koks Jesse van Brouwershaven en Mitchell van Osch -  bijgestaan 
door Rob van Hest -  was het deze avond aanpoten geblazen om de lange rij 
hongerigen te voorzien van een lekker stukje vlees. Er werd van het drietal 
vooral geduld gevraagd want ‘volle 
kracht’ kende de barbecue niet. Paul en 
Ingrid Hazenberg van De Annahoeve 
in De Moer (ouders van Marit en Ru-
ben) hadden een verrukkelijk vleespak-
ket aangevuld met heerlijke salades, 
stokbrood en sauzen geleverd. Meer 
dan genoeg voor iedereen en ook ruim-
te genoeg voor iedereen om bij elkaar 
aan te sluiten.  
 
De barbecue-avond was een welkom 
initiatief dat zeker herhaald mag wor-
den. Leuke bijkomstigheid was dat alle 
leden nu ook eens konden ervaren 
waar en hoe onze jeugd op kamp wordt 
ondergebracht en wat er door onze Op-
leidings- en Activiteitencommissie aan 
werk verzet wordt om van drie dagen 
kamp een onvergetelijke belevenis te 
maken. 
 
Maurice van Overbeek 
 



 

 

Kamp in Kraanven is 

uitstekend bevallen 

Na lange tijd mochten we weer op kamp! Iedereen had er zin in en dat was 

al te merken tijdens het ‘inladen’ van de locatie aan Het Kraanven. Nadat we 
allemaal een bed gevonden hadden werd er een kennismakingsspel gedaan dat 
toch moeilijker bleek naarmate je ouder bent. De vrijdagavond werd zoals jul-
lie hiervoor hebben kunnen lezen, ingevuld met een gezellige en geslaagde bar-
becue.  
De volgende morgen werd iedereen weer tijdig gewekt. Door middel van pira-
mide uitdagingspellen en door de lipdub-opdracht leerden we elkaar steeds be-
ter kennen, waardoor jong en oud (en dat is het heerlijke van het Midden Or-
kest en het Aspirantenorkest) al snel één grote groep werd. Totdat de strijd ge-
streden moest worden voor de Jan Clemens wisselbokaal, waarop elk jaar weer 
fanatiek jacht wordt gemaakt.  
 



 

 

 

                  
Praktijk voor Remedial Teaching 

Leerjuist helpt kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij rekenen, 
begrijpend 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 
 



 

 

 

Altijd weer fanatieke strijd om 
Jan Clemenswisselbokaal  
Alle aspecten, zoals creativiteit, slimheid, samenwerking, presentatie en behen-
digheid  spelen een grote rol. Het levert vaak ook hilarische taferelen op.  
Onderlinge vriendschappen worden voor even verbroken en het teamgevoel 
wordt steeds belangrijker.  
Als ware gladiatoren gin-
gen de teams de uitdagin-
gen aan. De organisatie 
had het voor elkaar gekre-
gen om ieder aspect uit te 
dagen. Parkoers lopen, 
foto’s zoeken, Wat weet 
je van elkaar, de diversi-
teit was uitputtend maar 
hoe verder in de wed-
strijd, hoe strijdbaarder 
iedereen werd.  
 
Even was er een foutje in 
de uitvoering van een op-
dracht waardoor er 1 
groep nogmaals de op-
dracht moest uitvoeren. 
Hierbij werden zij nauw-
lettend in de gaten gehou-
den door de potentiële 
winnaar.  
 
Uiteindelijk en nadat alle 
berekeningen waren los-
gelaten op de scores kwa-
men we tot één conclusie: 
We hebben een winnaar! 
Vol trots en overspoeld 
door emoties werd de bo-
kaal aan het team overge-
dragen. De winnaars Ma-
rit Hazenberg, Elseline Samuëls, Fenna Snoeren , Sill en Sebas van Oversteeg 
(foto) spraken af dat zij allemaal met trots een tijdje de bokaal thuis mogen heb-
ben. De overige deelnemers droegen het verlies in stijl.  



 

 

 



 

 

 

Nadat de frietkar zijn werk gedaan had, was het tijd voor het avondspel. Een 
aantal van ons werd het bos ingestuurd om zich te verstoppen (wel in het ver-
keerde bos maar dat mocht de pret niet drukken ha,ha,ha) waarna het spel be-
gon. Probeer zoveel mogelijk ballen van je eigen team af te leveren bij de be-
wegende doelen. Maar word je geflitst dan ben je af! En zo was het dat er me-
nig lid door de lucht vloog of in een boom ging hangen om maar niet gezien te 
worden. Hilariteit alom natuurlijk.  
 
Die avond ging men vroeger maar vol-
daan naar bed en al snel stond het ontbijt 
alweer klaar voor de laatste dag. De dag 
waarop de lipdub opgenomen moest 
worden en de dag waarop een klein con-
certje gegeven werd voor onze ouders. 
Beiden werden een groot succes en na-
tuurlijk staat de libdub online! Saamho-
righeid stond de drie kampdagen voorop. 
Zo ook tijdens het opruimen. Iedereen 
was bereid mee te werken en zo gingen 
we tot slot allemaal vol met verhalen 
weer naar huis.  
Kortom een super geslaagd kamp!  
 
Rob van Hest  



 

 

Efteling ontfermt zich 
over scholenproject  
 

Door corona dreigde een grote groep kinderen op de Kaatsheuvelse basis-

scholen verstoken te blijven van de muzieklessen die onze Opleidingscommis-
sie elk jaar organiseert. De kinderen 
die vorig jaar in groep 6 zaten wer-
den echter niet vergeten. Nadat al in 
mei het scholenproject succesvol 
kon worden ingevuld, werd besloten 
in oktober een tweede project op te 
starten voor de kinderen die buiten 
de boot waren gevallen.  
 
Voor de kas van de harmonie bete-
kende dit opnieuw een flinke aderla-
ting, maar de Efteling zorgde voor 
een glimlach op het gezicht van onze 
penningmeester Leo Bisselink. De 
directie van de Efteling, die ook al in 
2019 het scholenproject had om-
armd, ontfermde zich over dit extra 
scholenproject met een forse financi-
ële bijdrage en deelde daarmee indi-
rect in het daverend succes van dit 
schoolproject.  
 



 

 

 

De scholen stelden het bijzonder op prijs dat wij alsnog voor de ‘afgevallen’ 
groepen 6 kwamen opdraven. De afspraken werden voorspoedig gemaakt en 
wij konden binnen 3 weken op alle scholen terecht. Aan ongeveer 130 kinderen 
hebben we 4 muzieklessen kunnen gegeven. Twee daarvan waren met slagwerk 
waar speciaal aan ritmes is gewerkt. De twee 
andere lessen waren gericht op blaasmuziek. 
Hier werd verteld over de vele verschillende 
instrumenten en leerden de kinderen hoe ze 
instrumenten moeten vast houden en vooral 
hoe je hierop moet blazen. En natuurlijk kon-
den de kinderen naar hartenlust alle instrumen-
ten uitproberen. Inmiddels hebben maar liefst 
19 kinderen zich als lid aangemeld voor onze 
muzieklessen. Een topresultaat.  
 
Tijdens de muzieklessen op school hebben de 
kinderen een optreden ingestudeerd dat speci-
aal voor alle ouders, opa's, oma's of andere belangstellenden in de theater-
zaal van het Klavier werd uitgevoerd samen met ons Midden Orkest. De be-
langstelling voor de twee slotuitvoeringen was weer groot.  
 
Na dit optreden mochten alle kinderen de instrumenten nog eens goed bekijken 
en uitproberen. Wie belangstelling had kon zich inschrijven voor één of twee 
proeflessen. Dat sloeg aan, want er hebben 25 kinderen om ruim 50 proeflessen 
gevraagd.  

Ruim 50 
proeflessen  
voor 25  
kinderen  



 

 

Op de eerste afsluitingsavond was het de beurt aan de kinderen van de basis-
scholen Den Bussel en De Vaert om te laten horen wat ze van de blaasmuziek-
docent Juan Ramirez en slagwerkdocent Demos Horn geleerd hadden. Op de 
tweede afsluitingsavond waren de scholen De Berk, De Touwladder en Kinder-
boom aan de beurt. Het werden twee mooie afsluitingen met veel bezoekers op 
de tribune. Het succes van dit scholenproject is mede te danken aan de mede-
werking van dirigente Anne Peters, leden van de Opleidingscommissie, diverse 
muzikanten van het Groot Harmonie Orkest en Midden Orkest en medewerkers 
van Het Klavier.  
 
De scholenpro-
jecten zijn niet 
alleen financieel 
voor de harmonie 
een forse investe-
ring, ook organi-
satorisch is het 
iedere keer weer 
een megaklus die 
het overigens de 
moeite waard 
maakt. De buiten-
wacht heeft geen 
idee van wat er 
allemaal komt 
kijken. Alleen al 
het vervoer van alle instrumenten van en naar de scholen en de schoonmaak 
van de instrumenten na afloop is een heel geregel. Dat geldt ook voor de inzet 
van de vrijwilligers die via een schema op de scholen onze professionele mu-
ziekdocenten ondersteunen. Ook is het een heel gepuzzel om alle proeflessen te re-
gelen bij de diverse docenten op geschikte tijdstippen.  

 
“Tijdens de lessen op school is het onvermijdelijk dat er vele rieten sneuvelen 
en er schade aan instrumenten ontstaat. Voor onze toekomst moeten we die 
kostenpost voor lief nemen”, zegt Letty de Nijs die van de Opleidingscommis-
sie een van de kartrekkers is. “Het is zeker een mooi project om aan mee te 
werken. We zien zoveel plezier en verbazing bij de leerlingen. Maar ook bij de 
ouders die zien dat je na een paar lessen al een leuk optreden kunt doen. Er 
zitten zelfs mensen in de zaal die een bosje bloemen voor hun kind meenemen. 
Schattig toch?”  
 
Het volgende scholenproject is weer voor groepen 4 en zal eind februari begin 
maart 2023 plaatsvinden op alle scholen in Kaatsheuvel. 
 
Maurice van Overbeek 



 

 

 

 



 

 

Lief en leed 
 
Onze hoboïste Cindy Brekelman en haar man Niels 

Wierikx zijn de trotse ouders van hun tweede zoontje 
Job. Het broertje van Daan, die hem Sjop noemt, werd  
maandagmiddag 10 oktober geboren. De kleine woog bij 
zijn geboorte 3920 gram en was 55 cm groot. Moeder en 
zoon maken het uitstekend en Cindy is inmiddels ook 
weer van de partij in het groot orkest. Wij wensen hen 
veel liefde en een mooie toekomst toe.  
 

 
Onze es-klarinettiste Marthe Peters 

en haar partner Chris Reacq hebben 

hun eerste kindje mogen verwelko-
men. Op 20 oktober werd dochter 
Dae geboren. De  kleine was bij de 

geboorte 49 centimeter groot en 
woog 3935 gram. Dae doet het uit-
stekend en moeder Marthe speelt 

inmiddels weer haar partij mee in 
het groot orkest. We wensen Marthe, 

Chris en Dae heel veel geluk.  
 
 

Joop Brands uit Waalwijk, sinds jaar en dag reparateur van onze instrumenten, 

is opgenomen en behandeld geweest in het ziekenhuis en is nu thuis herstellende. 
Namens de vereniging is hem een kaartje en bloemetje gestuurd. Joop is ook 
vriend van onze harmonie. Wij wensen Joop een spoedig herstel. 
 
 

Op deze plaats willen we ook graag Marloes Maas vernoemen. Zij is basklari-

nettiste in het Groot Harmonie Orkest. Marloes is een tijdje uit de running van-
wege een fikse zenuwpijn. Hierdoor lukt het haar niet om klarinet te spelen. Ook 
haar wensen wij een spoedig herstel toe en hopelijk een snelle terugkeer in het 
orkest.  
 



 

 

Op maandag 5 september zijn Astrid Laros, klarinettist 

in het Groot Harmonie Orkest, en Lars ten Hoove in het 
gemeentehuis in Kaatsheuvel voor de wet getrouwd. He-
laas mochten er geen familie en vrienden bij aanwezig 
zijn, omdat het een gratis huwelijksvoltrekking betrof. 
Maar als verrassing verzamelde een aantal familieleden 
zich buiten het Klavier, inclusief de kinderen Levi en 
Noa om het kersverse bruidspaar met ballonnen en bel-
leblazen te begroeten. Op zondag 11 september vond de 
grote huwelijksceremonie met feest plaats bij Bistro Jan 
te Waalwijk. Nu uiteraard wel met familie en vrienden. 
Wij wensen Astrid en Lars veel geluk toe. 
 

Rob van Hest, bassist in het Groot– en het Midden Or-
kest is op zaterdag 27 augustus getrouwd met zijn ge-
liefde Sandra Wagemakers. Na de ceremonie in het ge-
meentehuis vertrokken bruidspaar en familie naar 
Drimmelen voor een vaartochtje met De Zilvermeeuw 
om vervolgens in Hooge Zwaluwe te feesten. Rob en 
Sandra wilden het allemaal lekker simpel houden, maar 
dan hadden ze niet op de familie gerekend. Die maakten 
er voor het bruidspaar een onvergetelijk feest van met 
Rob en Sandra als stralend middelpunt. We wensen Rob 
en Sandra veel geluk.   
 
 

John Jansen, basblazer bij het Groot Harmonie Orkest, werd een paar maan-

den geleden geopereerd in zijn rug. Een complexe, niet zonder risico, operatie. 
Deze operatie is technisch prima gelukt maar het herstel van John gaat wat 
langer duren. Toch heeft John weer een beetje het musiceren opgepakt . Zijn 
zware bas met koffer laat hij op maandagavond door zijn vrouw Cora de auto 
intillen. Het was geen gemakkelijke periode voor John omdat in deze periode 
ook nog zijn moeder is overleden. Wij wensen John een spoedig herstel en veel 
sterkte met het overlijden van moeder. 
 
 

Doris van den Hoven, de echtgenote van Jan van den Hoven, oud secretaris 

van onze vereniging, is overleden. Doris was 87 jaar. Jan en Doris woonden 
vroeger op het Wilhelminaplein en zijn beiden enkele jaren geleden verhuisd 
naar Residentie Molenwijck. Daar hebben ze enkele jaren samen heel erg ge-
noten totdat Doris vanwege haar gezondheid ging wonen in de Eekhof in 
Kaatsheuvel. Wij wensen Jan, vriend van onze harmonie, en zijn beide doch-
ters heel veel sterkte. 



 

 

Statuten en de wet Bestuur en  
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 

Onze officiële statuten zijn op 31 september 2010 voor de notaris verleden en 

zijn toe aan een herziening. In onze statuten staan zaken beschreven die in de 
praktijk zo niet worden gehanteerd en er staan regels in die volgens de wet niet 
verplicht zijn (en overbodig zijn of beter in het Huishoudelijk Reglement thuis 
horen). Een nieuwe versie moet uiteraard door de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) worden goedgekeurd, maar het moet ook langs de notaris. Daar zijn dus 
kosten aan verbonden en zolang het niet dringend noodzakelijk is, stellen we de 
aanpassingen maar uit. 
 
Er is een nieuwe wet (de WBTR) waarin er regels gesteld worden aan het be-
stuur van verenigingen (en stichtingen). Die regels zijn er om de aansprakelijk-
heid van een bestuur te voorkomen. Een bestuurslid is aansprakelijk als hij zijn 
taken niet behoorlijk heeft vervuld of hem ernstig verwijt kan worden gemaakt.  
Wij hebben overigens een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarbij 
gelden wel bepaalde uitsluitingen. 
 
Als er in een vereniging zaken mis gaan en het bestuur heeft zich aan die regels 
van de WBTR gehouden, kan het bestuur er niet op worden aangesproken. In 
de praktijk gaat het daarbij dus altijd om financiële gevolgen. De wet schrijft 
voor, dat bepaalde afspraken in de statuten moeten worden opgenomen en dat 
er binnen de vereniging formele procedures en gedragsregels zijn.  
Belangrijk: de WBTR geldt al vanaf 1 juli 2021 en daar moet al naar ge-
handeld worden!! Aanpassing van de statuten kan later nog (tot 1 juli 
2026). 
 
Onze penningmeester heeft zich hierin al sinds begin dit jaar in verdiept en met 
het bestuur is vastgesteld dat het binnen onze vereniging eigenlijk wel volgens 
de regels verloopt. Wel is het dus nodig de statuten aan te passen en om het een 
en ander formeel in het Huishoudelijk Reglement te regelen.  
 
Op 28 september was er vanuit de gemeente een presentatie over de WBTR 
georganiseerd. Er waren  twee sprekers: Frank Koreman (jurist van Instituut 
voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) en wbtr.nl) en notaris van 
Grinsven (notaris te Kaatsheuvel). Er waren veel verenigingen vertegenwoor-
digd en er was een levendige discussie over de consequenties. 
 
Vanuit de gemeente Loon op Zand is het bericht gekomen, dat de notariskosten 
voor de door de WBTR noodzakelijke wijziging van de statuten bij de gemeen-
te kunnen worden gedeclareerd tot een maximumbedrag van € 423,50. 



 

 

Aanpassing statuten 
 

De volgende aanvulling in de statuten is door de WBTR vereist: 
Als een bestuurslid of het volledige bestuur door omstandigheden niet in 
staat is om de noodzakelijke taken te vervullen, moet geregeld zijn hoe 
de vervanging plaatsvindt.  

Daarnaast zullen er andere aanpassingen zijn. 
 
De werkwijze zal zijn: 

 de penningmeester stelt een concept met toelichting op, 

 het concept gaat naar het bestuur en naar de notaris te beoordeling, 

 de penningmeester past waar nodig het concept aan, 

 met een Nieuwsbrief wordt het concept met toelichting aan de leden voor-
gelegd voor commentaar 

 de penningmeester past waar nodig het concept aan, 

 voor zover nodig wordt een herbeoordeling door de notaris gevraagd 

 de nieuwe statuten worden in een Algemene Ledenvergadering ter goed-
keuring voorgelegd. 
bij de notaris worden de nieuwe statuten verleden. 
  

Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
 

Om aansprakelijkheid te voorkomen is het nodig maatregelen te nemen om-
trent gedrag en procedures. Voor zover die niet door de WBTR verplicht in de 
statuten moeten, kunnen die dus opgenomen worden in het Huishoudelijk Re-
glement. Het gaat daarbij eigenlijk alleen om het nemen van besluiten met fi-
nanciële risico’s en voorschriften over de financiële acties en verantwoording. 
Het Huishoudelijk Reglement (gedateerd 26 mei 2004) is ook verre van com-
pleet en vraagt om allerlei redenen een grondige vernieuwing. 
 
Na de wijziging van de statuten zal het Huishoudelijk reglement worden aan-
gepakt.  De werkwijze zal zijn: 

 de penningmeester stelt een concept op 

 het bestuur beoordeelt het concept 

 de penningmeester past waar nodig het concept aan 

 met een Nieuwsbrief wordt het concept aan de leden voorgelegd voor 
commentaar 

 de penningmeester past waar nodig het concept aan 
het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt in een Algemene Ledenvergade-
ring ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Leo Bisselink 
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                   AGENDA 
 

 Zaterdag 17 december: Kerstklokkenloop Loon op 
Zand. Tiende editie met het Midden Orkest. 18.00—

19.00 uur in grote zaal van De Wetering 
 
 Zondag 22 januari 2023: 13.00 uur. Nieuwjaarscon-

cert met slagwerkgroep, Aspirantenorkest, Midden Or-
kest en Groot Harmonie Orkest.  

 

 Dinsdag 20 december Surpr iseavond in Het Klavier. 
 
 Maandag 13 februari: 20.00 uur Algemene Leden-

vergadering. 
 
 Zondag 12 maart: 10.30—12.00 uur Slagwerkdag in 

theaterzaal Het Klavier. 
 
 Zondag 19 maart: 9.30 uur - 16.45 uur: Midden Or-

kest neemt deel aan Oplawaai Breda in zaal Onze Lieve 
Vrouwe Lyceum.  

 

 Zaterdag 25 maart: Harmoniedag Bij Anton.  
 
 Vrijdag 14 april: filmavond in Het Klavier voor leer -

lingen, Aspirantenorkest en Midden Orkest.  



 

 

 Weer mooi resultaat 
Rabo ClubSupport-actie 
 

De Rabo Clubsupport-actie heeft ons dit jaar € 680,49 euro opgeleverd. In 

totaal kregen we 84 stemmen. Vorig jaar was de opbrengst € 217,51 meer. In De 
Langstraat deden 353 clubs mee. Net als vorig jaar konden de leden slechts 1 
stem uitbrengen op totaal drie verenigingen. En dat betekent in de praktijk dat 
het geld meer gespreid wordt.  
Winnaar dit jaar was de 80 van de Langstraat met een bedrag van € 2746,27. 
Vier deelnemers kregen geen enkele stem. Parelmoer, de naturistenvereniging in 
De Moer, was met € 8,10 de vereniging die het minste kreeg uitbetaald.  
Landelijk deden er 31.395 clubs mee aan de Rabo Clubsupport-actie. Totaal was 
er 14 miljoen euro te verdelen. 
 

De bloembollenactie, die vorig jaar voor het 

eerst door de Activiteitencommissie werd geor-
ganiseerd, werd opgezet omdat we door de co-
ronabeperkingen niet meer de kerststerrenactie 
"oude stijl" (met loopgroepen langs de deuren) 
konden doen. Daarom is dit jaar de verkoopac-
tie van kerststerren en amaryllissen nog gecom-
bineerd met de bloembollenactie.  
Dat betekende dat de leden nu konden kiezen 
aan welke actie zij hun energie wilden beste-
den. Afkopen kon ook, maar de meeste leden 
kozen er toch voor om op een of andere manier 
hun bijdrage te leveren aan de actie die slechts 
één keer per jaar een beroep doet op het saamhorigheids– en verenigingsgevoel. 
De Activiteitencommissie trekt daarbij alles uit de kast om het alle leden erbij te 
betrekken. Voor de vereniging zijn deze acties financieel van levensbelang. De 
bloembollenactie leverde dit jaar al €. 984,00  op. Alle hoop is nu gericht op een 
mooi resultaat van de online verkoop van kerststerren en amaryllissen.  
Nu we de coronabeperkingen hopelijk niet meer hoeven te vrezen, beraden we 
ons hoe we volgend jaar met deze acties verder gaan. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering zal daar door de leden een knoop over moeten worden doorge-
hakt. Ideeën vanuit de leden zijn welkom zodat we daarvoor alternatieven kun-
nen presenteren. 



 

 

Bestuur bezocht instrumentenmuseum  

 

Smeer je kuiten in 
Kessels Museum 
 

Je hoeft geen noten te kunnen lezen of piano 

te kunnen spelen om de pianola in de foyer 
van het Kessels muziekmuseum in Tilburg 
aan de praat te krijgen. Je moet wel beschik-
ken over een paar stevige kuiten, want al trap-
pend breng je een muziekrol in beweging die 
een vrolijk deuntje ten gehore brengt. De pia-
nola is de eerste leuke kennismaking met het 
nieuwe Kessels Museum in Tilburg. Het 
maakt je nieuwsgierig en is de trigger naar 
meer. Meer wetenswaardigheden over de mu-
ziekinstrumentenfabriek Kessels in Tilburg 
die over de hele wereld bekendheid genoot.  
Interessant genoeg dus om met het bestuur op 27 augustus een rondleiding te 
regelen. We troffen het, want onze gids was één grote spraakwaterval met een 
ongelooflijke kennis van zaken. Hij liet geen moment onbenut om ons te vertel-

len dat hij  bedrijfseconomie had gestu-
deerd. En als historicus benadrukte hij meer-
maals dat de gemeente Tilburg de grootste 
fout heeft begaan om het immense fabrieks-
complex van de Koninklijke Nederlandse 
Muziekinstrumentenfabriek Kessels te slo-
pen. Daarmee is een belangrijk stuk indu-
strieel erfgoed verloren gegaan.  
Gelukkig is niet alles verloren gegaan. 
Dankzij Jan Passier is er een grote collectie 

muziekinstrumenten en gereedschappen be-
waard gebleven. De collectie werd aanvan-
kelijk ondergebracht in de oude wolfabriek 

van Mommers en Co, maar sinds juli dit jaar 
is het Kessels Museum gehuisvest in het 
statige sociëteitsgebouw van De Nieuwe 

Harmonie in de Stationsstraat dat de naam 
Huis van Muziek is gedoopt.   



 

 

In drie etages wordt de geschiedenis van de 
instrumentenfabriek Kessels verteld. Op de 
begane grond geeft een fotocollage de familie-
banden, het tijdpad en de ontwikkelingen 
weer. De in Limburg geboren Mathieu Kessels 
(1858-1932) opende in 1889 de fabriek waar 
ambachtelijk muziekinstrumenten werden ge-
maakt voor harmonieën en fanfares. Kessels 
ontwikkelde een compleet muziekinstrumenta-
rium waarmee hij harmonieën en fanfares al 
snel aan een volledige bezetting kon helpen. 
Vanaf dat moment kwamen de opdrachten 
vanuit alle delen van de wereld. Militaire or-
kesten in Mexico en Amerika werden vanuit 
Tilburg volledig voorzien van instrumentari-
um. Ook in Nederland groeide het aantal har-
monieën en fanfares als kool.  
Kessels pakte daarom al snel de productie in-
dustrieel aan en was derhalve de eerste die de 
lopende band introduceerde. “Hij was zelfs 
eerder dan autofabrikant Ford in Amerika”, zei onze gids trots. Op het hoogte-
punt werkten er honderden arbeiders bij Kessels en was derhalve voor de stad 
Tilburg van groot economisch belang. Tot het einde van de fabriek in 1955 ver-
kocht Kessels in binnen- en buitenland een half miljoen muziekinstrumenten.  
Als ondernemer was Matthieu Kessels innovatief en creatief . Hij organiseerde 
concoursen, ging bladmuziek uitgeven, stond aan de wieg van het Wereldmu-
ziekconcours in Kerkrade en was betrokken bij de oprichting van de muziek-
school in Tilburg.  
Op de eerste verdieping vergapen we ons aan de uitgebreide collectie instrumen-
ten. Niet alleen blaas- en slagwerkinstrumenten maar ook alle instrumenten van 
een symfonieorkest. Hier is ook het atelier/werkplaats ondergebracht waar in-
strumenten worden hersteld en 
waar vrijwilligers graag uitleg-
gen hoe alles in zijn werk ging. 
Op de tweede verdieping is een 
verzameling pianola’s en de pia-
no’s ondergebracht, waaronder 
de piano die Mathieu zijn doch-
ter cadeau deed bij haar huwe-
lijk. Hier is ook de zaal waar 
naar hartenlust op instrumenten 
gespeeld kan worden. Kortom: 
een boeiend museum dat een 
bezoek meer dan waard is.  
 
Maurice van Overbeek 



 

 

Eugène Pullens:   

wie kent hem niet! 
De leemte die in het slagwerk van De Kromme Noten was ontstaan door het 

overlijden van Peter Grootswagers is ingevuld door Eugène Pullens (43) uit 

Kaatsheuvel. Daarmee is het orkest, wat slagwerk betreft, weer compleet. Met 
Eugène heeft het orkest een ervaren en enthousiaste slagwerker binnen.  
 

Eugène,  Wie kent hem niet! De 
meesten zullen hem herinneren als 
zanger tijdens drie edities van The 

Night of Harmony. Samen met het 
Groot Harmonie Orkest straalde hij 
op het podium in De Werft met 

nummers als Gold, Wat zou je doen, 
Mr. Blue Sky en ‘t Dondert en het 
bliksemt.  

 
Als zanger heeft Eugène zijn sporen 
ruimschoots verdiend. Al 20 jaar 

treedt hij op bij bruiloften en partij-
en en met carnaval. Door de corona-
crisis kwam daar de klad in.  

En juist op dat moment zag zijn 
vrouw Paula Brekelmans op face-
book de zoektocht van De Kromme 

Noten naar een vervanger van Peter.  
“Echt iets voor jou”, vond Paula.  
 

Gelukkig voor ons wist ze Eugène 
snel te overtuigen. “Ik had slechts een paar seconden nodig”, motiveert hij zijn 
keuze om meteen contact op te nemen met muzikaal leider Raymond van Over-

beek. En ten ging het snel. Al op 8 juli speelde hij mee tijdens de  Kromme No-
ten-repetitie alsof hij dat al jaren deed. Nog zonder bladmuziek, maar knap vol-
ledig op het gehoor. “Heb je wat te doen vanavond”, vroeg Raymond en amper 

een uur later reed Eugène als slagwerker mee naar Udenhout waar De Kromme 
Noten een barbecuefeestje van de ziekenhuisafdeling oncologie opluisterden.  
 



 

 

Toen bleek dus al dat Eugène een vol-

leerd slagwerker is die ruimschoots 
zijn sporen heeft verdiend. Vanaf zijn 
zevende kreeg hij van Maris Spikman 

drumles op de Muziekschool Muziek 
en Dans in Waalwijk.  
Zes jaar speelde de geboren Waalwij-

ker als slagwerker bij de harmonie 
Hertog Jan en in het dweilorkest ‘Het 
Galmgat”. Ruim 12,5 jaar speelde hij 

in het Waalwijkse combo Noisy Peop-
le.  
 

In 2002 verhuisden Eugène, Paula en 
hun  twee kinderen Jesse (13) en Jade 
(12) naar Kaatsheuvel, waar hij drie jaar lid werd van het koor La Jeunesse en 

bij The Night in 2002 meteen zijn visitekaartje kon afgeven.  
Naast zijn dagelijkse werk als wagenparkbeheerder geeft Eugène in de avond-
uren in zijn eigen studio thuis drumles.  

 
Inmiddels heeft hij zijn draai bij De Kromme Noten helemaal gevonden. “De 
muziek spreekt mij aan. Niet alleen maar feestmuziek en natuurlijk heel afwisse-

lende optredens het hele jaar door”, vindt Eugène, die al vanaf dag één diverse 
optredens meemaakte. Bij Manege Pullens, het feest van De Mutsen, de Prinsen-
presentatie in Crossroads en als Piet in het Kromme Noten Pietenorkest dat sin-

terklaas begeleidde tijdens zijn lichtjesintocht in Kaatsheuvel.  
 
Het wachten is nog 

op het debuut van 
Eugène als zanger bij 
De Kromme Noten. 

Hier ligt een mooie 
taak voor de muziek-
commissie om een 

nummer te kiezen 
dat past in het reper-
toire van De Krom-
me Noten en dat Eu-

gène op het lijf ge-
schreven is.  
 

Maurice van  
Overbeek 



 

 

 


