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Voorwoord 2016 nr. 1

Begin dit jaar zijn de redactieleden weer op pad gegaan om de plaatselijke mid-
denstand te bewegen een advertentie te plaatsen in het NEO Nieuws. Ook in 2016 
dragen vele middenstanders gelukkig NEO een warm hart toe. Mede dankzij hun 
steun is het ook dit jaar weer fi nancieel mogelijk om u ons verenigingsblad aan te 
bieden. 

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. 

Met trots wordt er in deze editie teruggeblikt op de voorspeeldag. Er zit nog 
steeds veel muzikale toekomst in NEO. Momenteel zijn we ons aan het inspannen 
om de bevolking van Rucphen weer een mooi evenement aan te bieden. Het gaat 
ons vast weer lukken. 

De redactie wenst alle deelnemers voor het project ”HELDEN” veel succes!

De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 15 juni per e-mail op een 
van onderstaande adressen:

    michelenilse@gmail.com ( Michel van Dorst ) 
    goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Onderhoud | Revisie
Constructie | Montage

Bartels Montage
Struikhei 8-A | 4714 VB SPRUNDEL 

T (06) 51 89 21 95 | F (0165) 38 90 49

E info@bartelsmontage.nl | I www.bartelsmontage.nl

Een andere kĳk op metaal

Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
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Trio concert Oudenbosch

Zaterdag 16 april 2016 was ons Harmonie A-orkest te gast bij de Oudenbossche 
Harmonie. 
Dit voor een trioconcert, waar naast NEO en de Oudenbossche Harmonie ook de 
Koninklijke fanfare Accelerando uit Sint-Annaland acte de présence gaf. 

In de mooie, sfeervolle concertzaal van Fidei et Arti zetten alle drie de orkesten 
hun muzikaal beste beentje voor. Een gevuld met diverse muziek, zeer zeker voor 
herhaling vatbaar! 
Maar goed, wat wil je met drie orkesten van naam en faam. 

NEO beet de spreekwoordelijke spits af. Dat gaf het grote voordeel dat we alvast 
in konden blazen en sfeer konden proeven in de concertzaal. We moesten daar wel 
vroeg voor verzamelen. Voor een van onze leden een uurtje te vroeg, zo bleek. We 
zullen geen namen noemen, anders zou iedereen weten dat het hier Martijn Buys 
betrof. Zou natuurlijk vervelend zijn voor hem. 

Over namen gesproken: onze dirigent, uit Essen – nabij Namur, die weer op formi-
dabele wijze de verschillende muziekstukken aan elkaar praatte, had enige moeite 
met het aankondigen van de solist in Spanish Dance. Een kleine slip of the tongue 
in de aankondiging, maar ach…what‛s in a name. Achteraf bezien begrijpen we de 
vergissing ook wel. Die solist knalde ‘R op, gaf vol gas ‘R op en elke noot zat ‘R op. 
Toch was het niet Rob, maar echt Job Struys die de geweldige solo verzorgde. 
Struys is trouwens met puntjes, Gerard….Job Struijs dus. Maar goed, dat zal wel-
licht aan het accent hebben gelegen. 
Job, nogmaals driewerf hulde voor de hele mooie invulling die je aan je solo gaf. 

Overigens had de voorzitter van de Oudenbossche Harmonie ook enige moeite met 
namen. Schrijver dezes heeft daar over het algemeen weinig last van, weet alleen 
even niet meer hoe die voorzitter heet. Maar goed, hij had dus ook enige moeite 
met namen. Plaatsnamen, in zijn geval. Want kwam Accelerando nu uit Sint-Anna-
land, of uit….? Er was sprake van een duidelijke naamsverwisseling. Welke precies? 
Dat weten we natuurlijk nog wel. We maken er een prijsvraag van. Uit de goede 
antwoorden, in te zenden aan de redactie, zal een prijswinnaar worden geloot. Die 
mag een mooi stukje schrijven in de volgende editie van het NEO-nieuws, zal dus 
naam kunnen maken als schrijver. 

Wegens oppasperikelen heeft de schrijver dezes de laatste 2 optredens van het 
trioconcert helaas niet live mogen meemaken.  Daar wordt dus even niets over ge-
schreven, maar zeker niet omdat de optredens geen naam mochten hebben!
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www.caf e zaa ld ewere ld . n l
Raadhuisstraat 47-49 | 4715 CC Rucphen
0165 348 620 | info@cafezaaldewereld.nl

voor al uw:
\ bruiloften \ partijen 

\ koffietafels \ vergaderingen 
\ high bieren \ dansavonden

\ BBQ’s \ buffetten
\ vrijgezellenar rangementen
\ café buffet en veel meer, 

laat je ver rassen!

UW WOONWENS IS ONZE SERVICE
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NEO voorspeeldag 2016

Op zondag 20 maart 2016 vond er in jeugdhuis de Louwen weer de jaarlijkse voor-
speeldag plaats. De variatie aan deelnemers was reusachtig: van kinderen die net 
op les zitten, tot volwassen muzikanten die al tientallen jaren bij onze vereniging 
betrokken zijn en alles wat daar tussenin zit. Een rijke diversiteit aan genres wer-
den ten gehore gebracht en het publiek werd vermaakt door verschillende samen-
stellingen, van solo‛s tot ensembles. 

De ochtend werd rond 11:00 geopend met de 
jongste generatie muzikanten: onze echte 
“N.E.O. guppies”. Naast het gebruikelijke 
blokfl uiten lieten Anouk Bartels, Jelle van 
Dorst, Linn van Overveld, Britt Pinxteren en 
Guusje Blom ook hun kwaliteiten op andere 
muzikale gebieden horen, zoals zang en het 
dirigeren. Na dit succesvolle optreden on-
der leiding van Wilma van Ineveld volgden 
een reeks van solo‛s en duetten. Het tweede 

optreden werd dan ook geopend door Kaylee Aarts onder begeleiding van haar 
klarinetdocente Conny van de Nobelen, die sinds het begin van dit jaar actief is 
als klarinetdocente bij N.E.O. Het programma werd vervolgd door de prachtige 
klanken van Femke Krijnen en Vera Buijs op hun dwarsfl uiten. Bram van Elven liet 
vervolgens op zijn euphonium samen met docente Elke Peeters een heus 3/8 duet 
horen. Hoewel nog niet zo lang op les, heeft Mees Blom een aardig geluid laten 
klinken op trombone. Ook Nick Pinxteren liet op de snare drum al een ware rof-
feloefening horen! 

Buiten het uitzonderlijk jong talent van N.E.O. lieten ook wat oude(re) bekende 
gezichten zich zien en horen. Zoals al werd genoemd op de ochtend zelf is het 
duo Anke Smeekens en Sander van Dorst buiten de muziekwerktijden ook vaker 
samen te zien. Die-hard-N.E.O.er Lieske Smeekens kon natuurlijk niet ontbre-
ken op hoorn en ook Marnel de Rooij 
liet in verschillende samenwerkingen 
haar kunsten blijken. Uiteraard ook 
lof voor het vaste duo Tatum Rommers 
en Sarah Tuijl op altsaxofoon met een 
bekende solo uit Disney‛s De Kleine 
Zeemeermin. Annette van Kalmthout, 
Bieke Dekkers, Kim de Rooij en Tessa 
Backx (het vaste klarinetkwartet van 
het B-orkest) lieten in afwisselende 
duetten het kenmerkende klarinetten-
geluid klinken. 
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www.verstraatenautoschade.nl
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www.verstraatenautoschade.nl



-8-

Richting de middag speelde Femke van Elven samen met Wilma twee duetten van 
Devienne, waarna ze werd gevolgd door een heus blokfl uitensemble. Dit ensemble 
werd gevormd door een groep jeugd die naast hun eigen instrument toch af en 
toe een beetje heimwee hebben naar de vroegere blokfl uitlessen. Tien muzikan-
ten (Manon, Martijn en Sander van Dorst, Anke en Iris Smeekens, Job en Jouke 
Struijs, Bas en Marnel de Rooij en Sarah Tuijl), spelend op zes soorten blokfl uiten, 
verzorgden de vertolking van An der schönen blauen Donau. Na deze bijzondere 
act volgden noemenswaardige slagwerksolo‛s van Tim Peeters (geen familie van, 
toch…?) en Meike Smeekens. Een uniek vader-dochter duet werd gebracht door 
Kelly Matthijssen op tenorsaxofoon en Jean-Paul Matthijssen op bugel. Trompet-
ters van het jeugd- en volwassenorkest Tijn van Wesenbeeck en Jouke Struijs lie-
ten zorgvuldige solo‛s horen. Het laatste duet werd gespeeld door Eline van Gastel 
op altsaxofoon, samen met Marjolijn Geleijnse op klarinet.

De middag werd afgesloten met een terugkerend maar nooit vervelend optreden 
van familie de Rooij. Bas de Rooij op trombone, Marnel de Rooij op hoorn, Marina de 
Rooij op klarinet en Jack de Rooij op esbas lieten de mensen genieten van hun klan-
ken en wegdromen op de melodieën van Wildemair. Hiermee kwam de voorspeeldag 
helaas tot een einde. Natuurlijk bedanken we alle begeleiders, docenten en orga-
nisatoren die deze ochtend tot zo‛n succes hebben gebracht! Ik heb in ieder geval 
ontzettend genoten van ieders bijdrage en hoop volgend jaar zeker weer op zoveel 
talent en ambitie!
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“Ik geef de pen door aan … “

Leo Melissen

In deze editie Leo Melissen aan het woord. Eindelijk hebben we Leo dan zover ge-
kregen om een stukje te schrijven in ons NEO Nieuws! 

Al heel vaak is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrij-
ven voor het NEO nieuws. En tot op deze keer is het me 
altijd gelukt om dat te vermijden. Ik praat namelijk niet 
graag over mijzelf, ik ben meer een man van daden dan 
woorden. Maar deze keer heb ik me toch laten overhalen 
om een stukje voor het NEO nieuws te schrijven.

Vorig jaar heb ik mijn 60-jarig lidmaatschap gevierd. Ik 
ben namelijk al in de vorige eeuw, 1955 om precies te zijn, 
lid geworden van N.E.O. In die tijd hadden we geen grote 
keuze voor wat betreft je vrijetijd besteding. Er waren 

eigenlijk maar 2 keuzes voetbal of muziek. En ik voelde mij het fi jnst bij muziek.

Ik heb eigenlijk altijd klarinet gespeeld. Ik ben begonnen op de besklarinet, toen 
de altklarinet en nu speel ik al weer vele jaren met veel plezier de basklarinet. 
Maar ik ben in mijn lange lidmaatschap natuurlijk niet alleen muzikant geweest. Zo 
ben ik jaren bestuurslid geweest, heb ik vele jaren het oud papier ophalen gere-
geld, de rikavonden organiseer ik nog steeds met veel plezier, en de Musycle heb 
ik ook 8 jaar lang mede georganiseerd. En waar ik zeker ook trots op ben is het 
maken van het buisklokkenspel.

Gedurende mijn lange lidmaatschap heb ik natuurlijk vele up‛s en downs meege-
maakt. Maar de periode waar ik met het meeste plezier aan terug denk is de tijd 
rond de Musycle. Dat was een hele leuke periode waarbij iedereen op een spontane 
en leuke manier elkaar hielp. Die weekeinden (en natuurlijk de lange voorbereiding) 
vergde uiteraard veel van onze vrije tijd, maar dat hadden wij er graag voor over.
Ik heb in de 60 jaar natuurlijk vele muzieksoorten gespeeld, maar de muziek die 
ikzelf het leukst vind is fi lm- en musicalmuziek. En degene voor wie ik het liefst 
nog een speciaal optreden zou verzorgen is mijn moeder wijlen Marieke Verpaalen. 
Dat was volgens mij de grootste fan van N.E.O.

Tijdens deze jaren heb ik vele vrienden gemaakt, maar ben ik er helaas ook een 
paar verloren. Aan 2 van deze vrienden heb ik vandaag de dag nog fi jne herinne-
ringen. Jan Schrauwen en Adriënne roepen bij mij altijd goede herinneringen op. 
Met name Jan wist altijd een geintje te maken. Als we bij rikavonden tijdens de 
verloting maar 1 kleur loten hadden, dan noemde Jan zonder blikken of blozen net 
zo makkelijk 4 of 5 kleuren op.

“““““““““““““
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Een ander hilarisch moment is dat na een concours in het juryrapport stond dat 
de toon zeer goed was. Hierop zei Toon de Jong: “zie je nu wel dat ik goed was”.
Naast NEO is het voetbalspel toch een van mijn hobby‛s. Niet om zelf te doen maar 
om te kijken. Daarom vind je mij (naast in de Vaart) nogal eens op het voetbalveld 
van RSV of DEVO.

En als ik daar niet ben, dan vind je me waarschijnlijk thuis. Ik ben namelijk het 
liefst thuis bij mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dan lees ik lekker mijn krant-
je met een kopje koffi e, kijk ik naar sport op de tv of zit ik te puzzelen. En niet te 
vergeten lekker ouwehoeren met mijn kleinkinderen over voetbal.

Ik ben er trots op dat ik al zoveel jaren deel uit mag maken van N.E.O. en ik hoop 
dat ik dat nog vele jaren mag doen. Tot slot wil ik N.E.O. en al haar leden heel veel 
succes toewensen voor de toekomst. En ik hoop dat wij nog lang op deze fi jne en 
plezierige manier verder gaan.

Allemaal bedankt voor jullie vriendschap en tot ziens.
Leo Melissen

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
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S O R G E L L A N V N P V M Y B  
E L P C I V E M R O F I N U N G  
W O O F N P N R O O H G E Z O C  
Y C E R O M J F T A R T I I T I  
S C M L M M O A L E T T N E E E  
M I W E R X E J K I R T S K N E  
D P Y P A S A D U N E K U A P E  
E S U S H E T L R P P E A E O T  
R E I N P D F A M E T R O F N S  
T X E E S S A O N B C O T E A A  
T L X M R N R O C D H P G B I S  
I V F A E T B G S L A I M K P Z  
S H W S K M T E N I R A L K E E  
H D S C O O N U Y I O A R D S V  
O E P R N N D X D O N D M D K P  
L D T L O H M D C K P R I A C K  

 
Zoek de volgende woorden: 

muziek, allegro, forte, noten, trompet, saxofoon, hoorn, piccolo, hoorn, bas, 
dwarsfluit, trombone, klarinet, pauken, dirigent, standaard, lessenaar, 

harmonie, samenspel, piano, uniform, strikje, klank, 
 



-13-



-14-

The Butterfl ies op het NK

Zaterdag 19 december nam het A-team en het trio deel aan de Nederlands 
kampioenschappen majorette. Door de goede resultaten op de Brabantse kam-
pioenschappen wisten deze onderdelen zich te plaatsen voor het NK. 

Het trio bestaande uit Sarah Tuijl, Jouke 
Struijs en Iris Smeekens mocht in de ochtend 
aantreden. De afgelopen weken hebben zij 
keihard getraind op hun routine. De routine 
was ook aangepast, waardoor er meer rolls 
in zaten. Het trio komt uit in de junior basis 
klasse en had 6 tegenstanders. Het werd dus 
een zware klus. De meiden mochten in hun 
klasse als tweede hun optreden aan het jury 
team laten zien. De meiden zette een fantas-
tisch optreden weg. Ze hadden twee drops. 
Alle moeilijke tricks en exchanges werden 
gevangen en het trio ging zeer synchroon. De 
meiden waren dik tevreden over hun optreden. 
Tijdens de prijsuitreiking was het erg span-
nend en samen met hun grote concurrenten 
het trio van Dreamfl ash uit Schijf mochten de 
meiden naar voren komen. Uiteindelijk kwam 
het verlossende woord. Iris, Jouke en Sarah 
werden met de mooie score van 83,6 punten 
bekroond tot Nederlands kampioen. Het trio 
kent daarom dan ook een topjaar; Gemeente 
Kampioen, Brabants Kampioen en dan nu ook 
Nederlands Kampioen. Een fantastisch jaar 
voor dit trio en een bekroning op dit topjaar. 
Chapeau dames!

Het optreden van het A-team stond na de middag pauze gepland. Dit team komt uit 
in de junior basis klasse. Dit team bestaat uit Emmy van de Klundert, Nelleke Ge-
leijnse, Nikki Sprenkels, Femke van Elven, Jouke Struijs, Iris Smeekens en Sarah 
Tuijl. De meiden gingen er helemaal voor. Zelfs een blessure kon dit team niet tem-
men. Emmy verbeet de pijn en straalde net als andere teamleden. Dit team ging 
zeer gelijk en hun showmanschap was ook uitstekend. Helaas hadden deze meiden 
wel veel drops, toch de zenuwen tijdens zo‛n belangrijke wedstrijd. Dit team moest 
een spectaculair optreden weg zetten, want zij waren de eerste uit hun klasse die 
op moesten treden. Hun optreden was voor de jury dus een uitgangspunt om de 
andere optredens mee te vergelijken. Nu kon het lange wachten beginnen. Was het 
optreden voldoende voor een podium plaats? Het team had 5 tegenstanders. Een 
moeilijke taak dus om zich op het podium te nestelen. 
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Tijdens de prijsuitreiking was de spanning om te snijden. Het A-team veroverde 
zilver. Met 83,75 punten veroverde zij de tweede plaats met een nipte achterstand 
op de nummer 1. Dit scheelde namelijk 0,5 punten, zeer weinig dus. Voor dit team 
was dit ook de wimpel op de vlag na een super jaar. Ze behaalde promotie naar de 
midden klasse en een derde plaats op Brabantse kampioenschappen. 

Alle leden gefeliciteerd met de behaalde resultaten op het NK. Meiden jullie kun-
nen terug kijken op een geweldig twirljaar. Jullie harde werken is rijkelijk beloond. 
Jullie trainster is super trots op jullie. Dikke pluim voor jullie allemaal! Volgend 
jaar gaan we er weer een topjaar van maken.

Wij willen alle zusterverenigingen feliciteren met hun goede resultaten op het NK. 
De gemeente Rucphen heeft zich goed laten zien tijdens dit NK. Fijne feestdagen 
allemaal.
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NEO agenda               2 0 1 6

 
APR 2016 
02  za.   oud-papier       zie lijst Joris 
06  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
15  vr.   rikavond NEO      Leo 
16  za.   trio-concert (Oudenbosch en St.Annaland) in O’bosch Ha 
21  do.   schoolconcert (’s middags)    Hb-T 
23  za.   oud-papier       zie lijst Joris 
27  wo.   Koningsdag      Ha-T-M 
 
MEI 2016 
04  wo.   dodenherdenking     Ha 
04  wo.   bestuursvergadering      bestuur 
05  do.   Hemelvaartsdag 
22  zo.   majorettewedstrijd (Zundert)    M (trio IJS) 
29  zo.   start Anjercollecte (t/m 4 juni)    bestuur 
 
JUNI 2016 
01  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
03  vr.   generale repetitie project ‘Helden’   Ha-T-M-B 
04  za.   oud-papier       zie lijst Joris 
04  za.   avonduitvoering project ‘Helden’   Ha-T-M-B 
05  zo.   middag- (en avond?) voorstelling project ‘Helden’ Ha-T-M-B 
10  vr.   intocht wandel avond-4-daagse    Ha-T 
12  zo.   majorettewedstrijd (Breda)    M (Annette+trio FAN) 
17 t/m 20  kermis       bestuur 
19  zo   Rucphense Feesten     n.t.b. 
24 t/m 26  Kampweekend NEO     jeugd + (bege)leiding 
 
JULI 2016 
02  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
06  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
17  zo.   NEO familiedag + huldiging jubilarissen   leden, familie 
 
AUG 2016 
06  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
 
SEPT 2016 
03  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
07  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
25  zo.   majorettewedstrijd (Hoogerheide)   M (alle onderdelen) 
 
OKT 2016 
01  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
05  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
09  zo.   majorettewedstrijd (Waalwijk)    M (alle onderdelen) 
29  za.   GMC (alles op één dag !!)    Ha-T-M 
 
NOV 2016 
02  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
05  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
05/06 za/zo  Brabantse Kampioenswedstrijden majorettes  M (o.v.b.)
 
DEC 2016 
03  za.   oud-papier      zie lijst Joris 
07  wo.   bestuursvergadering     bestuur 
26  ma.   kerstconcert       Ha-Hb-T-B 



 




