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Voorwoord 2013 nr. 1

De redactieleden  zijn begin dit jaar weer op pad gegaan om de plaatselijke mid-
denstand te bewegen een advertentie te plaatsen in het NEO Nieuws. Vele midden-
standers dragen NEO gelukkig ook in 2013 weer een goed hart toe. Mede dankzij 
hun steun is het ook dit jaar weer fi nancieel mogelijk om u ons verenigingsblad aan 
te bieden. 

Via deze weg alle adverteerders en sponsoren weer hartelijk bedankt!

Het NEO nieuws blijft een belangrijk middel om alle leden van NEO op de hoogte te 
brengen van het laatste nieuws met de diverse activiteiten. Anja Geleijnse heeft 
aangegeven te stoppen als redactielid, ze is de correspondent van de majorettes. 
Anja Bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Wij zijn nu als redactie op zoek 
naar een nieuw redactielid. Heeft u interesse ? meld u dan aan bij een van onze 
leden.

In deze editie is het programma te vinden met de activiteiten van NEO voor 2013. 
Samen gaan we de bevolking weer een mooi concert aanbieden. De redactie wenst 
alle deelnemers voor het project ”reis rond de wereld in 80 minuten” veel succes.

Heeft u ook nog iets wat uw wilt plaatsen in het NEO nieuws, wij van de redactie 
zien het voor de volgende editie, graag tegemoet!.

De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 1 juni per e-mail op een van 
onderstaande adressen:

michel.ilse@home.nl ( Michel van Dorst ) 
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
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“Reis rond de wereld in 80min.”

Na de het succesvol Efteling-project (2006) en het Film & Musical 
project (2009) organiseert Nederland en Oranje dit jaar weer een 
groots project. Er is gekozen voor het thema ‘Reis rond de Wereld 
in 80 minuten‛. 

Als datum is gekozen voor het Pinksterweekend van 18 & 19 mei 2013. Net als de 
vorige projecten, zal ook dit keer de uitvoering van het project plaatsvinden in de 
Sint Martinuskerk te Rucphen. 

Het project bestaat uit een voorstelling van ca. 80 minuten, waarbij door middel 
van muziek, dans, zang en fi lmbeelden een muzikale rondreis zal worden gemaakt 
die start en eindigt in Rucphen. Tijdens deze rondreis zullen tal van landen worden 
‘bezocht‛, wat invulling zal krijgen door kenmerkende culturele aspecten van deze 
landen uit te beelden in beeld en geluid.

Bij dit project zijn betrokken:
• Harmonie Nederland & Oranje, bestaand uit:
 Harmonie A- en B-orkest, Tamboerkorps A en B, Majoretten Butterfl ies.
• Zanggroep Rucphen 
• De Peeperklips

Doelstellingen van het project:
• Een kwalitatief hoogstaande theaterproductie door en voor de lokale  
 Rucphense bevolking.

Om dit te realiseren zijn er achter de schermen al heel wat mensen bezig en zijn 
de voorbereidingen in volle gang. Via de werkgroep PR & Communicatie worden de 
leden middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken bij 
de verschillende werkgroepen. 

Als organiserende vereniging hopen we er weer net zo‛n succes van te maken als 
de vorige edities. Maar met de gemotiveerde leden die onze vereniging bezit, moet 
dat zeker gaan lukken!

Namens werkgroep PR&C
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Harmonie B-orkest zoekt dirigent

Vanwege drukke werkzaamheden met het Nationaal Orkest van België (NOB), met 
name ook steeds vaker op de donderdagen, zag Jozef (Sjef) Matthessen zich ge-
noodzaakt te stoppen als dirigent van ons harmonie B-orkest. In de maand de-
cember was hij al diverse repetities verhinderd, alsook het kerstoptreden in De 
Kerkakkers. Begin februari was zijn laatste repetitie en heeft hij het ook aan de 
muzikanten van het B-orkest medegedeeld. Dat was, zeker achteraf beschouwd, 
voor heel wat mensen een behoorlijke verrassing. Diverse (jeugd)leden hebben 
hem persoonlijk bedankt, maar met alle leden van het B-orkest hebben we later 
nog een leuke kaart gemaakt met groepsfoto‛s. Deze willen we jullie niet onthou-
den.

Op deze foto waren de leden van het B-orkest zichtbaar van slag ...

Maar op de tweede foto trekt ieders gezicht gelukkig al weer bij om Sjef heel 
hartelijk te bedanken voor al die jaren directie, partijen schrijven en aanpassen, 
muziekstijlen introduceren, enthousiasmeren en vooral … al geduld !
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De ingelijste bedankkaart met foto‛s is, samen met een dankbrief namens bestuur, 
persoonlijk aan Sjef overhandigd. Hij was er erg blij mee en heeft nadien per 
e-mail iedereen nogmaals hartelijk bedankt. Hij gaf daarbij aan altijd met veel 
plezier bij NEO in Rucphen te hebben gedirigeerd. Hij vond het een leuke club om 
mee te werken.

NEO is dus op zoek naar een nieuwe dirigent voor het harmonie B-orkest. Diverse 
‘lijntjes‛ zijn uitgegooid en vacatures geplaatst. Totdat een geschikte opvolger is 
gevonden zal Gerard Peeters (dirigent A-orkest) de repetities en concerten van 
het harmonie B-orkest leiden. Dat geeft het bestuur gelukkig iets meer rust, tijd 
en gelegenheid om een zo goed mogelijke opvolger te vinden.
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Kraaihei 17 - 4715 RV  Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl
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Concert in ‛t Ossekopke Rucphen

Op uitnodiging van fanfare St. Joris uit Dorst heeft het harmonie B-orkest van 
NEOzondag 7 april een uitwisselingsconcert verzorgd in ‛t Ossekopke. De jeugdle-
den van fanfare St.Joris bivakeerden dat weekend op deze locatie aan de Postbaan 
in de Rucphense bossen. 

Na een welkomswoord van Niels Verweij namens St.Joris bedankte onze voorzitter 
Patrick Smeekens St.Joris voor de uitnodiging en herinnerde hij aanwezigen nog 
aan het feit dat in een ‘ver verleden‘ Ad van Dun dirigent van beide verenigingen 
was. Daarna begon het harmonie B-orkest van NEO onder leiding van dirigent Ge-
rard Peeters met het optreden. 

Ze hebben een prima optreden verzorgd. De muziekkeuze viel zowel bij de andere 
muzikanten als bij het vele publiek in goede smaak. Daarna was het de beurt aan 
de jeugd van St.Joris uit Dorst, onder leiding van Jules van de Loo. 

Ook zij verzorgden een prima optreden met o.a. enkele solisten. De jeugd-leden uit 
Dorst mochten dit weekend ieder een introducee mee op kamp nemen en ook die 
jongens en meisjes deden tijdens het concert mee met o.a. de ‘Bloemkool-Samba‛. 
Al met al een gezellige, muzikale ochtend met leuke concerten van beide oplei-
dingsorkesten. NEO bedankt St. Joris voor de gastvrije ontvangst. 
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Instructeur tamboerkorpsen NEO

Sinds november 2012 heeft NEO een nieuwe instructeur voor de tamboers. We 
vroegen hem een stukje voor NEONieuws te schrijven.

Hallo, mag ik mij even voorstellen: mijn naam 
is Willy van Maasakkers, ben geboren op 1 juni 
1954 te Nuenen c.a. en ik woon momenteel in 
Breda. Van kinds af aan ben ik enorm gefasci-
neerd door slagwerk. Als jongetje van 6 jaar 
liep ik altijd naast de plaatselijke fanfare keu-
rig in de pas mee. Rond 1962, na de periode met 
emmers, potten en pannen, “mocht” ik beginnen 
bij de plaatselijke drumband alwaar ik ook de 
eerste lessen kreeg van de tambour-maître, in 
het dagelijks leven de plaatselijke melkboer. 
Aansluitend heb ik in de regio bij diverse or-
kesten en formaties gemusiceerd. 

Bijna alle facetten van de muziek heb ik ten uitvoer gebracht bij verschillende 
formaties, waaronder drumbands, fanfares, harmonieën, brassbands, bigbands, 
dansorkesten, Egerland kapellen, etc. Vanaf mijn 16de levensjaar speelde ik in 
de Philips Harmonie en trad in de weekenden op met het gerenommeerde John La-
mers Kwintet. Intussen ben ik al meer dan 50 jr actief op het gebied van slagwerk, 
waarvan 30 jr professioneel bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine.  In 2004 
is mijn contract met defensie eervol beëindigd vanwege functioneel leeftijdsont-
slag. In aanloop hiertoe richtte ik op 1 januari 2001 mijn eenmanszaak op onder de 
naam “Slagwerk Instituut West Brabant” afgekort SIWB. Onder die naam bied ik 
sindsdien mijn diensten aan diverse groepen, verenigingen, projecten en scholen 
aan. (website: www.siwb.nl).  Vanaf 2005 richt ik achtereenvolgens de volgende 
slagwerkverenigingen en groepen op: “Slagwerk Vereniging Breda”,  sambaband 
“Maisquenada”, jeugdslagwerkgroep “Beatens”, djembe groep “Lunes y Viernes”, 
slag-werkgroep “Rhytm and Joy” en slagwerkvereniging “Hartslagwerk”.

De onbegrensde passie en inzet voor muziek, jarenlange ervaring als professionele 
slagwerker en instructeur/docent hebben mij uitermate gekwalifi ceerd. Toen ik al 
werkzaam was bij de Marinierskapel heb ik gestudeerd aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag, afdeling lichte muziek. Als muzikant van de Mariniers kapel 
der Koninklijke Marine heb ik wereldwijd vele gerenommeerde artiesten begeleid 
en deelgenomen aan RTV uitzendingen en opnamen voor diverse geluidsdragers. 
Hierover zou ik uren kunnen vertellen en een boek kunnen schrijven. Gaandeweg 
heb ik ruime ervaring opgedaan als dirigent, instructeur en docent. Tussentijds 
heb ik ook bij diverse verenigingen veel kennis vergaard op het gebied van choreo-
grafi e, workshops djembe en slagwerk muziek verzorgd (o.a. aan basisscholen) en 
ben uitermate bekend met het muzikale verenigingsleven. Zo heb ik ook nog lessen 
gevolgd bij Alaor Soares (Braziliaanse muziek) en samengewerkt met o.a. Cesar 



-12-

Zuiderwijk (Golden Earring) en Slagerij van kampen. Mijn specialisatie ligt hoofd-
zakelijk op het gebied van ongestemd slagwerk, waaronder drums, kleine trom en 
algehele percussie. Sinds 2000 sta ik als volwaardig lid ingeschreven bij de Bond 
van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Ik hoop mijn kwaliteiten en ervaringen de komende jaren in te kunnen zetten ten 
dienste van de tamboers en slagwerk bij NEO. Ik zie dit als een uitdaging en ben 
met voldoende elan aan de slag gegaan. Op korte termijn is dat het project en op 
langere termijn de uitbreiding en kwaliteitsverhoging van de slagwerkgroepen.
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eetcafé  zaal  brasserie

De ideale gelegenheid voor bruiloften, 
recepties, (zaken)lunches, vergaderingen,  
warme- en koude buffetten en high tea. 

Welkom bij Familie de Jong.

Eetcafe/zaal | Julianastraat 1 | 4715 AT  Rucphen | (0165) 34 22 11
Brasserie Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 09 99

www.wapenvannassau.nl

Café Restaurant “ De Nederlandse Alp”
Baanvelden 13 – Rucphen
Tel: +31(0)165-34 31 34 (toets 5)
Fax: +31(0)165-34 27 17
E-mail: horeca@skidome.nl

- Vergaderzalen voor Vergaderarrangementen
- Gelegenheid voor besloten Feesten en Partijen
- A la carte gelegenheid
- Iedere maand een heerlijk maandmenu
- Speciale Groepsdiners
- Mogelijkheid voor Spidergrillen en bouletten
- Gezellige après-ski bar



-14-

Job Struijs
In dit NEO-nieuws interviewen we Job Struijs.

Personalia:
Naam:  Job Struijs
Woonplaats: Rucphen
Geboortedatum: 25-02-1998

School/beroep:
KSE in Etten-Leur, 3 gymnasium

Hobby‛s:
Saxofoonspelen natuurlijk, bezig zijn met muziek en tennissen

Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
Door de muzieklessen die toen op de Sint Martinus werden gehouden. daardoor 
ben ik op blokfl uitles gegaan en heb na een jaar het mooie instrument de saxo-
foon gekozen!

Bij welke groep of onderdeel hoor je binnen NEO?
Bij het harmonie A en B-orkest

Bespeel je ook een instrument?
altsaxofoon en soms tenorsaxofoon
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Wil je dit later misschien nog een instrument leren spelen?
Misschien, maar nog geen idee welke

Ben je nog lid van een andere vereniging of groep?
Ja, TV de Bocht

Welke optredens doe je het liefst?
Ik vind alle optredens eigenlijk wel leuk!

Aan welke optredens heb je een hekel? Is er nog iets anders waar je een hekel 
aan hebt?
Ik vind alle optredens wel leuk, dus nee. ik heb wel een hekel aan huiswerk maken

Ben je zenuwachtig voor een optreden?
vroeger wel, maar nu niet meer zo

Wie is je grootste fan of zijn je grootste fans?
Mijn familie.

Wie is jouw idool?
Ik heb niet echt een idool of zoiets

Wat doe je zoal in het weekend?
huiswerk maken jammer genoeg, saxofoonspelen, beetje tv kijken

In welke gelegenheid in Rucphen of elders wordt je het meest gesignaleerd?
Bij het A/ en B/orkest natuurlijK!

Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
Mijn favoriete restaurant waar ik graag met mijn gezin eet is Koenraads, daar eet 
ik het liefst biefstuk en als toetje ijs met warme kersen

Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?
Liever voor niks..!
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Ben je een langslaper of ben je altijd vroeg uit de veren?
Ik ben vaak vroeg uit de veren!

Wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Voor mijn saxofoonlerares, omdat ik straks niet meer bij haar op les zit.

Wat doe je thuis het liefst?
Dingen die met muziek te maken hebben

Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen?
ik zou graag mijn saxofoonlerares willen bedanken voor de leuke lessen!

Verder nog toevoegingen....
Nee, niet echt

Job, wij weten nu over jou en je andere hobby‛s weer wat meer. We hopen dat 
je het nog heel lang leuk blijft vinden bij NEO. Bedankt dat je tijd hebt willen 
vrij maken voor dit interview!

Wist u dat ???

• de voorbereidingen op het project “Reis rond de wereld in 80 minuten”  
 (uitvoeringen op 18 en 19 mei) in volle gang zijn”?;

• sommige werkgroepen vooral op die dagen 18 en 19 mei nog best wat hulp  
 kunnen gebruiken; ... bijv. de werkgroep catering?;

• we daarvoor met name een vriendelijk beroep doen op partners of   
 ouders van leden, omdat velen van hen niet aan de uitvoering meedoen en  
 daardoor iets ruimer inzetbaar zijn?;

• The Butterfl ies in maart wederom diverse Kampioenstitels wisten te 
 behalen op het NK in Den Haag?

• we de A-groep, het kwartet, trio en Jamila van harte feliciteren met  
 respectievelijk 3x goud en 1x zilver?;
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PLUS Manniën Rucphen
Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur

PLUS Manniën Rucphen
Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur
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Wist u dat ???

• we nu weten waar Jack Goossens z‛n vooruitziende blik zat;

• we jammer genoeg met NEO geen muzikale bijdrage konden leveren aan  
 de intocht van de wandel-3-daagse in Kerkakkers;

• fanfare KNA op dat tijdstip eind woensdagmiddag, gelukkig voor   
 Kerkakkers, wel voldoende mensen beschikbaar had;

• een 5-tal leden van NEO het 2-jaarlijkse evenement “De Slide-Factory”  
 (Europees Trombonistenfestival) hebben bezocht?;

• daar o.a. werd gemusiceerd o.l.v. Peter Kleine Schaars?;

• hij de (nieuwe) dirigent is van de Marinierskapel?;

• je na een paar trappist niet moet proberen om in het Engels uit te 
 leggen dat ‘iemand op een stoel zou moeten gaan zitten‛?;

• ons ‘oud-lid‛ Nicole Adams wederom op de tandem, dit keer met een  
 collega, gaat deelnemen aan Alpe d‛huzes?;

• er soms wel eens een instrumentenstandaard of lessenaar achterblijft  
 na een repetitie?;

• dat iedereen kan gebeuren, maar het daarmaast opmerkelijk is dat bijna  
 nooit iemand er later zelf naar vraagt?;

• het echt hinderlijk is als ‘muzikanten‛ na het aftikken en tijdens uitleg  
 van de dirigent ‘nootjes‛ of ‘inzetjes‛ gaan oefenen?;

• we alle leden die dit voorjaar examen doen op het middelbaar of   
 voortgezet onderwijs veel succes en wijsheid toewensen?;
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NEO agenda               2 0 1 3

APRIL 2013
06  za. oud-papier     zie lijst Joris
07  zo. concert bij ‘t Ossekopke     Hb
19  vr. rikavond NEO     Leo
21  zo. voorspeeldag NEO    leden/leerlingen
30  di. Koninginnedag     Ha-Ta-M

MEI 2013
01  wo. bestuursvergadering    bestuur
04  za. oud-papier     zie lijst Joris
04  za.. Nationale Dodenherdenking   Ha
17  vr. intocht avond-4-daagse Rucphen   H-T-M
17  vr. generale repetitie project 2013   H-T-M
18  za. avondvoorstelling project 2013   H-T-M
19  zo. middagvoorstelling project 2013   H-T-M
20  ma. Tweede Pinksterdag

JUNI 2013
01  za. oud-papier     zie lijst Joris
05  wo. bestuursvergadering    bestuur
14 - 17 kermis Rucphen     bestuur
16  zo. Rucphense Feesten (braderie)   (H-T-M ?)
21-23 NEO-kampweekend    jeugd/(bege)leiding
30  zo. NEO-familiedag     leden en familie

JULI 2013
06  za. oud-papier     zie lijst Joris

overige data:
2+3 nov. GMC (organisatie KNA)    H-T-M

rikken: 2013:  20/9, 25/10, 15/11, 13/12; 
 2014:  17/1, 21/2, 21/3, 18/4;



WIE, WAT, WAAR … bij NEO

NEO bestuur
Patrick Smeekens  voorzitter    (0165-343721)
Jack de Rooij   secretaris    (0165-343901) 
Michel Bulkmans   penningmeester   (06-10039052)
Joris van Opdorp  instrumentarium / oud papier
Ingrid Dircken   contactpersoon tamboerkorps  
Anja Geleijnse   contactpersoon majorettes
Claudia de Rooy   bestuurslid
Istvan Smeekens  bestuurslid (vice-voorzitter)
Marijke Schrauwen  bestuurslid
secretariaat NEO  Turfgreef 22, 4715 GJ te Rucphen 
    (e-mail: jackenmarina@versatel.nl)

NEONieuws
redactie   Johan Goorden, Anja Geleijnse, Claudia de Rooy
lay-out / uitvoering  Michel van Dorst

website NEO   www.harmonieneo.nl
Joris van Opdorp  beheerder website

harmonie A en B-orkest
dirigent    Gerard Peeters (A-ork); VACATURE (B-ork)
repetitieavond/-tijd  B-orkest, donderdag 18.45-19.45u, De Vaart 
    A-orkest, donderdag 20.00-22.15u, De Vaart 
beheer muziekpartijen  Lieske Smeekens en Ghislaine Marquering
uniformen   Ilse van Dorst, Ilona van Opdorp

tamboerkorps-A en B
dirigent/instructeur  Willy van Maasakkers
repetitieavond/-tijd  B-korps, donderdag 18.00-18.45u, De Vaart 
    A-korps, donderdag 18.45-20.00u, De Vaart 
beheer muziekpartijen  Ingrid Dircken
uniformen   

majorettes “The Butterfl ies”
instructrices   Wilma Dirken, Melanie Gobbens, Jamila Robbeson
contactpersonen ouders  Anja Geleijnse, Suzanne Verpaalen
repetitieavond/-tijd  woensdag 17.30-20.30u, De Vaart 
    vrijdag 17.30-20.00u, De Vaart 

opleid(st)ers
blokfl uitgroep   Marjolijn Geleijnse
dwarsfl uit   Wilma van Ineveld
klarinet, saxofoon  Inge Bal
hobo    Victor Kruis
koperinstrumenten  Elke Peeters
slagwerk   Corné Pas




