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Voorwoord

Nu ik dit voorwoord aan het schrijven ben is het inmiddels al weer bijna juli. Velen van u zijn al met hun gedachten bij de naderende zomervakantie. Voordat u
vertrekt reikt de redactie u nog dit boekje met NEO nieuws aan. Misschien bent
u in het warme zuiden of gewoon thuis in de zon, in elk geval is er weer eens gelegenheid terug te blikken op de diverse leuke activiteiten die NEO heeft georganiseerd de afgelopen tijd. Ook belangrijk natuurlijk om de laatste nieuwtjes te
weten, en wat we gaan organiseren.
We kunnen in elk geval weer terug kijken op een geslaagd jaarconcert, met mooie
optredens van zowel het A-orkest, de tamboers en natuurlijk niet te vergeten een
bijzonder leuk optreden van het C-orkest. Sander doet verderop in het boekje
verslag over onze jeugdige muzikanten. NEO mag hierop zeker trots zijn. Onder
de jeugdige muzikanten waren er verschillende die de moeite hebben genomen om
de repetities te volgen voor het jaarconcert in de examentijd. De redactie wil
alle geslaagden bij deze nog feliciteren. Verder wensen wij alle leden van NEO een
prettige en vooral zonnige vakantie.

De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 1 september per e-mail
op onderstaande adres:

goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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Anjercollecte 2017
De jaarlijkse Anjercollecte wordt gehouden t.b.v. het Anjerfonds (ofwel het Prins Bernhard Cultuurfonds). Dit
fonds stimuleert bijzondere initiatieven en talenten op het
gebied van cultuur, natuur en wetenschap. In het verleden
heeft NEO al enkele malen een beroep gedaan op het PBCF,
bijv. bij de aanschaf van instrumenten, uniformen of een
bijdrage aan bijzondere projecten. In Rucphen werd ook dit
jaar voor het Anjerfonds huis-aan-huis gecollecteerd door
leden van muziekvereniging NEO en toneelvereniging Vlijt
met Volharding, in de week van zondag 14 t/m zaterdag 20 mei.
Zondag 14 mei, nadat de posters van de Anjeractie bij de ingang van de Plus waren
opgehangen om deze actie extra onder de aandacht te brengen, starten Irma en
Marina met de collecte. Ze staan bij de ingang van de Plus, nabij de grote parkeerplaats. Het is dan al erg druk. Bovendien is het moederdag!! Klanten lopen af en
aan. Enkelen stoppen wat in de collectebus, maar een groot deel loopt voorbij zonder iets in de bus te doen. Het excuus dat velen gebruiken is dat ze geen handen
vrij hebben. Ze komen met taarten in de hand voorbij en lopen door. Het is een
moeizame start voor de collectanten.
Om 10.30u neemt Toon Crul, namens de toneelvereniging, samen
met Claudia de collectebus over. Hij ‘dwingt’ met veel bravour
de mensen iets in de bus te stoppen. Op dat moment is Nick al
fanatiek aan het trommelen. De medewerkers van de Plus vinden
het eigenlijk net iets te hard klinken en vragen of Nick misschien
wat verder bij de ingang vandaan wil gaan staan. Dat is geen probleem. Nick heeft inmiddels heel wat fans om zich heen weten
te verzamelen. De collectanten kunnen hiervan proﬁteren, want
er wordt vaker iets in de collectebus gestopt. Na Nick neemt om
11.00u Ties, met trompet, het van hem over. Ook hij krijgt complimenten van voorbijgangers en de collectant wordt niet zomaar
voorbij gelopen.
Om 11.30u nemen enkele leden van de Blatbloasers de collectebussen over. Ze
wisselen onderling af omdat ze dan om de beurt ook kunnen spelen. De Blatbloasers collecteren én zorgen tevens voor muzikale ondersteuning. Top!! Het publiek
waardeert ook hun optreden en ze lopen de collectanten niet zo maar voorbij. Er
zijn zelfs mensen die speciaal even naar de Plus komen om de Blatbloasers te kunnen horen spelen. Leuke bijkomstigheid is dat er dan ook weer wat in de bus wordt
gestopt.
Om 12.30u nemen Angela en Kim de collecte over. Er lopen nog heel wat klanten
binnen bij de Plus en het blijft druk. Bieke en Annette spelen op hun klarinet leuke
deuntjes . Ze zouden een half uurtje komen, maar deze meiden vonden het zo leuk
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dat ze samen een heel uur hebben gespeeld.
Super meiden!! Om 13.30u nemen Claudia en
Marina de collectebus over. Helaas waren er
niet meer leerlingen die wilden meehelpen
met de Anjeractie. Als je daar als collectant staat zonder muzikale ondersteuning
blijkt dat veel klanten toch voorbij lopen
zonder iets te geven. In de middag werd
het wat minder druk. Toen donkere wolken
zich samenpakten en het ook nog begon te
regenen besloten we om 14.00u te stoppen.
De Plus heeft sinds de verbouwing ook een
tweede ingang. Die wordt door klanten ook
gebruikt als uitgang, zonder dat ze dan
langs de collectant lopen. Wat zou het mooi
zijn als we volgend jaar nog wat meer mensen in kunnen zetten op de zondagochtend
bij de Plus. We hopen dan bij beide ingangen
collectanten en muzikanten weg te kunnen
zetten. Met hoe meer we zijn des te korter
je hoeft te staan. De leerlingen kunnen desnoods gewoon de lesstof spelen die ze
die week moeten oefenen. Speciale voorbereiding is dus niet nodig .
Uiteindelijk was de totale opbrengst van deze actie op zondagmorgen bijna een
derde van de gehele collecte . We kunnen met dit extra centje weer mooie dingen doen binnen de vereniging. Hopelijk kunnen we volgend jaar méér leerlingen
inzetten als muzikale ondersteuning en zijn er meer leden die zondagochtend een
uurtje vrij willen maken voor de collecte. Alleen dan kan dit een nog groter succes worden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook voldoende mensen nodig voor de
huis-aan-huis collecte in de daaropvolgende week.
Dank aan alle leden van NEO en de
toneelvereniging die hebben meegeholpen aan de Anjeractie. We
hopen de data voor de collecte van
2018 snel te kunnen melden, zodat
je die alvast kunt noteren.
Claudia en Marina.
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Start seizoen 2017 van The Butterﬂies
In de afgelopen periode hebben de majorette deelgenomen aan 3 wedstrijden.
Hierbij een kort verslag per wedstrijd.

Zondag 23 april 2017 heeft het A-team van The Butterﬂies deelgenomen aan een
wedstrijd van de BBM in Etten-Leur. Dit was de eerste wedstrijd van het nieuwe
seizoen. Het A-team bestaat uit: Femke van Elven, Emmy van de Klundert, Iris
Smeekens, Jouke Struijs en Sarah Tuijl.
Het team komt uit in de junior midden klasse en deze dag was er 1 tegenstander.
De show is aangepast en de moeilijkheidsgraad is omhoog gegaan. De meiden waren
best zenuwachtig voordat ze de wedstrijdvloer betraden. Hier en daar viel er een
drop, maar dit was niet storend. Alle moeilijke tricks werden gevangen en de rolls
werden goed uitgevoerd. Het team ging erg synchroon, enkel bij sommige stukjes
een kleine ongelijkheid. Na het midden gedeelte viel de spanning bij de meiden
weg. Dit was duidelijk terug te zien in hun uitstraling. Het resultaat was er dan ook
naar. Het team werd in hun categorie eerste met maar liefst 84,6 punten. 0,4 punt
te weinig voor promotie. Een fantastische score dus. Hiermee is het team gelijk
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen.

Zondag 21 mei 2017 heeft het team deelgenomen aan de wedstrijd van de BBM
in Vlijmen. De show was na de laatste wedstrijd weer een klein beetje aangepast
om deze nog meer te perfectioneren. Helaas hadden de meiden deze dag wat last
van de zenuwen. Hierdoor vielen er veel drops en kwamen sommige delen van de
show niet zo goed uit. Andere delen van de show zagen er mooi uit. Voor de drops
kreeg dit team 1,8 punten aftrek van de totale score. Toch behaalde het team nog
een score van 82,4 punten. De uitgangswaarde van de punten is goed. Nu alleen nog
werken aan het aantal drops, zodat de strafpunten ook minder worden. Het team
zat met hun score nog 2,4 punten boven de plaatsingspunten voor de Brabantse
kampioenschappen. Dus een prima score.

Zondag 11 juni 2017 namen The Butterﬂies deel aan de wedstrijd van BBM in
Hoogerheide. Deze dag deden alle onderdelen mee. Annette, het duo en het trio
toonden allemaal hun nieuwe shows, dus extra spannend.
Annette komt dit jaar voor de eerste keer uit in de jeugd 3 basis klasse. Annette
was al als 13e aan de beurt. Haar show is moeilijker dan vorig jaar. Ze heeft hard
getraind. Annette zette een goede show weg, bijna foutloos, alleen op het einde
een drop. Ze straalde weer als vanouds. Ze had in haar categorie 20 tegenstanders. Met 83,8 punten werd zij 3e in haar categorie. Een mooi punten aantal en
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen.
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Femke van Elven en Annette van Kalmthout vormen sinds dit jaar een duo. Zij
komen uit in de jeugd 3 klasse. Deze meiden zetten een mooie show weg. Helaas
een aantal drops. Hierdoor viel 1 stukje van de show weg, maar Femke en Annette
pakten het hierna weer goed op. Zij hadden 5 tegenstanders in hun categorie. Ze
behaalden 80 punten. Hiermee behaalde zij een gedeeltelijke 1e plaats in hun categorie en plaatsingspunten voor de Brabantse Kampioenschappen.

Het trio IJS (Iris Smeekens, Jouke Struijs en Sarah Tuijl) komen uit in de junior
basis klasse. Zij hebben een totaal andere show dan vorig jaar. Dus spannend hoe
dit in de smaak valt bij de jury. De dames waren wel wat zenuwachtig, maar ze zetten een prima show neer. Hier en daar helaas een drop, maar de show kwam goed
over. De jury beloonde het optreden dan ook met 83,4 punten. Een prima score.
Tevens plaatsingspunten voor de Brabantse Kampioenschappen.

Voor deze 3e wedstrijd van het team hebben de meiden hard getraind op drops. Ze
zetten een hele goede show neer, die heel gelijk ging en een goede uitstraling had,
bijna foutloos en slechts 2 drops. De show kwam goed tot zijn recht. Helaas viel de
beoordeling van de jury wat tegen. Deze keer behaalde het team 80 punten. Het
team en trio hadden deze wedstrijd geen tegenstanders.

Al met al is het een goed voorseizoen voor The Butterﬂies. Alle onderdelen zijn al
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen. Dit is een uitstekend resultaat.
Ze gaan nu hard trainen op perfectie en vermindering van drops. Hopelijk kunnen
ze na de vakantie de goede lijn doorzetten en halen ze nog meer mooie punten. De
instructrice is in ieder geval al enorm trots op dit prachtige voorseizoen.
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Instrument info
De rubriek in het NEONieuws, waarin elke keer één instrument wordt uitgelicht. Deze week: de klarinet!

De grootste groep binnen het harmonieorkest (zo ook bij onze vereniging) bestaat uit klarinettisten. Je zou deze groep kunnen vergelijken met de violen in een
symfonieorkest, deze zijn tevens de grootste groep van dat orkest. Het recent
opgericht C-orkestje telt één klarinet. Het B-orkest telt maar liefst 4 klarinetten, een luxe gegeven als je kijkt naar voorgaande jaren! Binnen het A-orkest zijn
12 klarinettisten actief, waarvan 1 iemand ook meespeelt in het jeugdorkest. Op
dit getal mogen we absoluut trots zijn, maar er is altijd ruimte voor groei!

De geschiedenis van de klarinet begint in de Middeleeuwen. De voorloper van de
klarinet was de chalumeau. Deze is waarschijnlijk uitgevonden rond 1690 door
Johann Christoph Denner. Vroeger werd voor
iedere toonsoort een andere klarinet gebruikt
(net zoals bij de meeste koperblaasinstrumenten). In de loop der jaren is de klarinet verder ontwikkeld. Het huidige systeem heet het
Böhm-systeem, dit wordt al toegepast sinds
1843. Deze applicatuur staat op de meeste
klarinetten, zo ook bij N.E.O. In Duitsland en
Oostenrijk gebruiken ze echter meestal het
Albert-systeem of Oehler-systeem. Op deze
klarinetten meestal rollers, zoals we die ook
zien bij saxofoons en fagotten. Tegenwoordig
worden de meeste klarinetten meestal gemaakt
van grenadillehout of kunststof.
De klarinet is meestal opgebouwd uit vijf stukken: het mondstuk met rietbinder
(ligatuur) en enkelriet, het tonnetje (afbeelding), het bovenstuk, het onderstuk en
de kelk. Van elk onderdeel bestaan vele varianten met allemaal een eigen diameter.
Veel klarinettisten gebruiken meer dan één tonnetje om tegemoet te komen aan
omstandigheden waarin men speelt. Het tonnetje kan onder andere invloed hebben
op klank en op toonhoogte.
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De ambitus (toonomvang) van de klarinet is moeilijk vast te stellen. Het is (zoals bij
elk blaasinstrument) afhankelijk van de vaardigheid van de muzikant. Het laagste
wat op de doorsnee-klarinet zit is de lage E3. Omdat dit instrument in Bes staat,
leest het een toon hoger dan dat het klinkt. Dat wil zeggen dat de lage E klinkt
als een lage D3 (zie hiernaast afgebeeld). Bij sommige klarinetten, waaronder de
basklarinetten, is een systeem ingebouwd dat gaat tot de lage C2 (klinkend Bb2).
Deze lage klanken zitten in het onderste register van de klarinet: het chalumeauregister. Het register daarboven heet het klaroenregister. Dit register open je
met de zogeheten ‘registerklep’ (duodecimeklep) aan de achterkant. Uniek op de
klarinet is deze klep: bij de meeste
houtblaasinstrumenten zit er bij de
linkerduim een klep die het instrument octaveert. Bij een klarinet
gaat de toon een octaaf én een reine kwint omhoog: een ‘duodecime’,
de twaalfde toon. ‘Normaal’ hoog
voor een klarinet is de hoge C. Van
een hoge E en F zal de eerste klarinet ook niet staan te kijken. Een
hoge G is uitzonderlijk, maar sommige klarinettisten kunnen nog een
octaaf erboven spelen.
De klarinetfamilie bestaat uit meer leden dan alleen de besklarinet en de basklarinet. Steeds vaker zien we op de repetitie ook de esklarinet bij Mart, die nog wat
hoger is dan de besklarinet. Hieronder een overzicht van nog meer gangbare en
niet zo gangbare klarinetten:
•
•
•
•
•

•
•
•

Piccoloklarinet in Ab. Ja, dit bestaat. De vraag is of je het wilt horen…
De sopraanklarinetten: tot deze categorie behoren de bes- en de
esklarinet. Ook sopraanklarinetten in D, C en A komen voor.
Bassetklarinet. De eerdergenoemde klarinet in A, maar dan met kleppen
tot de lage C.
Bassethoorn. Hetzelfde als de altklarinet, alleen staat deze in F.
Altklarinet. Dit is naast de es-, bes- en basklarinet een gangbare klari
net binnen de harmoniemuziek. Er wordt onder andere voor geschreven
in Coastal Overture.
Basklarinet in Bb. Deze klinkt precies een octaaf lager dan de besklarinet.
Conrabasklarinet in Eb. Deze wordt soms ook nog gebruikt in het
harmonieorkest, maar vaker bij ‘clarinet choirs’: klarinetensembles.
Subcontrabasklarinet in Bb. Klinkt weer een octaaf lager dan de
basklarinet. Het wordt soms gebruikt in harmonieorkesten en ook in
klarinetensembles.
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“Ik geef de pen door aan … “
Het Jeugdorkest

Al even geleden is mij gevraagd om iets te
schrijven over de opleidingsorkesten binnen onze vereniging. Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd en ‘verfrist’. Denk
bijvoorbeeld aan het nieuwe kledingpatroon
van het B-orkest. Er wordt door veel jeugd
hard gewerkt en geoefend en de resultaten daarvan zijn erg bewonderenswaardig.
Bij deze nodig ik dan ook iedereen van het
volwassenorkest uit om eens een kijkje te
nemen bij de voorspeeldag of een concertje
van het B-orkest! Programma is meestal niet lang en zeer divers. Voor de jeugdleden is het natuurlijk ook leuk om betrokkenheid te ervaren vanuit het volwassenorkest. Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd.
Op 7 juni is er weer opnieuw in de geschiedenis van N.E.O. een ‘C-orkestje’ opgestart. Dat geeft mijns inziens twee belangrijke dingen aan:
•
Er is steeds meer jeugd betrokken bij het maken van muziek binnen
Rucphen
•
Er wordt ook nog eens op hoog niveau gespeeld!
Het B-orkest musiceert inmiddels op een tamelijk hoog niveau, waardoor de overstap van beginnend muzikant naar jeugdorkest te groot was. Daarom is deze opstartgroep in het leven geroepen. We hebben nu al wat repetities gehad en ik
kan zeggen dat iedereen het nu al hartstikke goed doet! Het C-orkest bestaat
momenteel uit de volgende leden:
•
Op ﬂuit: Lynn en Femke
•
Op klarinet: Kaylee
•
Op trompet: Ties en Jelle
•
Op hoorn: Guusje en Anouk
•
Op trombone: Mees
Zoals je ziet is dit voor een beginnend orkestje een hele aardige bezetting! We
spelen wat nummertjes uit Band Time Starter en First Blow, beiden methodes
werden eerder gebruikt voor het B-orkest. Naar mijn mening zijn de liedjes van
goed niveau om mee te beginnen en om op verder te bouwen. Gelukkig zijn de leden
ook nog eens erg enthousiast. Het is nog even wachten op het eerste concertje van
dit orkestje, maar dan zullen jullie het als eerste weten!
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Het B-orkest heeft de afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Dit heeft er volgens mij deels mee te maken met dat we veel dirigenten hebben
gehad. Toen ik begon was René Hendrickx nog dirigent. Later werd dit Jozef Matthessen, bekend van zijn vele arrangementen voor het jeugdorkest. Toen Jozef
stopte heeft Gerard een tijdje voor het jeugdorkest gestaan. Daarna werd de
opvolger gevonden in Andrea van der Velde. Vanaf begin 2016 (alweer meer dan
een jaar, daar schok ik zelf ook een beetje van) ben ik trotse dirigent van ons
schitterend B-orkest. Het niveau van het orkest is natuurlijk mede te danken aan
de gevorderde muzikanten die jongere leden ondersteunen. Hulde voor die extra
hulp! Natuurlijk is een orkest niet compleet zonder bas. Daarom nog een apart
applausje voor Jack, die er niet alleen bijna elke A-orkestrepetitie is, maar ook
nog elke B-orkestrepetitie meedoet! Daarnaast zitten bij het jeugdorkest in zijn
geheel alleen maar goede muzikanten, ook de jongsten doen het geweldig!
Het jeugdorkest bestaat uit de volgende muzikanten:
•
Op piccolo: Manon
•
Op ﬂuit: Femke (niet Femke uit het C-orkest), Anke en Manon
•
Op hobo: Iris
•
Op klarinet: Kim, Annette, Bieke en Daniëlle
•
Op altsaxofoon: Eline, Sarah, Tinus en Job
•
Op trompet: Jouke
•
Op hoorn: Marnel
•
Op trombone: Bas
•
Op eufonium: Bram
•
Op tuba: Jack
•
Op drums: Mark
•
Op melodische slagwerk: Lise
•
Percussie: Nick en Istvan
Als we compleet zijn telt dat in totaal op tot wel 22 leden, een redelijk clubje dus!
Daarom zeg ik het nogmaals (zeker na de vele complimenten die ik gehad heb over
bovenstaande muzikanten tijdens het jaarconcert): kom eens keer langs! We zien
jullie graag verschijnen bij ons volgende optreden!
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Wist u dat ... ?
•

we uiteraard alle geslaagden (voortgezet onderwijs), die lid zijn van
NEO, bij deze van harte feliciteren;

•

we hen veel succes wensen bij hun keuzes en vervolgopleiding;

•

alle majoretteonderdelen van The Butterﬂies zich nu al hebben
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen in november;

•

Martijn Buijs, bijna onopgemerkt, de coördinatie van het oud-papier
ophalen heeft overgenomen van Joris van Opdorp;

•

de Anjercollecte bij de PLUS met muziek van NEO leerlingen en de
Blatbloasers veel leuke reacties heeft gekregen;

•

deze actie goed was voor 1/3 van de opbrengst van de collecte;

•

we hopen dat volgende jaar meer leerlingen zullen meedoen;

•

de Rabo Clubkas Campagne ’n leuke bijdrage heeft opgeleverd voor NEO;

•

je lid moet zijn van de Rabobank ‘De Zuidelijke Baronie’ om te
kunnen stemmen (je bent dus niet automatisch lid als je een rekening
bij de Rabobank hebt);

•

u misschien kunt overwegen (gratis) lid te worden, om in de toekomst
ook plaatselijke verenigingen te kunnen steunen;

•

de afgelopen weken diverse leden (én niet-leden) achter de schermen
bijzonder actief zijn geweest voor NEO;

•

dat helaas (te) vaak niet of nauwelijks wordt opgemerkt;

•

u dan moet denken aan verzorging catering tijdens jaarconcert, of
verzamelen, uitzoeken en inpakken prijsjes tbv de braderie, of het
bemannen van de kraam tijdens de braderie, of het repareren van de
oud-papier aanhanger. Heel erg bedankt allen !

•

we het jaarconcert voortaan op ’n ander moment willen plannen;

•

ook voor de invulling ervan nieuwe ideeën welkom zijn;

•

we bij de altsaxen één stoel beter andersom kunnen zetten;

•

we daarmee misschien nekklachten kunnen voorkomen;

•

Nick Pinxteren (cum laude) geslaagd is voor A-diploma slagwerk;
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•

we onlangs gestart zijn met ’n opstaporkest (C-orkest) voor de
jongste leerlingen van NEO, die 1 of 2jr geleden zijn gestart;

•

dit orkestje onder leiding van Sander elke 2 weken repeteert;

•

ze erg enthousiast zijn, en we uitkijken naar ‘t eerste optreden;

•

als u dit leest, het NEO-kamp al achter de rug hebben;

•

u in een volgende editie daar over wordt bijgepraat;

•

met name onze majorettes en het A-orkest in het najaar een druk
programma tegemoet kunnen zien;

•

al die data overigens al erg lang bekend zijn;

•

we daarnaast ook rekening dienen te houden met organisatie van het
GMC én verhuizing naar Agora;

•

we u alvast een hele prettige vakantie wensen;

NEO – vakantie(tip)s
Na een druk voorjaar zij de leden van onze vereniging wel toe aan een paar weken
vakantie. We hebben het verdiend zullen we maar zeggen.
Hieronder toch een paar aandachtspuntjes voor muzikanten die hun blaasinstrument voor enkele weken in de koffer laten verdwijnen. Zorg dan dat je je instrument vóór de vakantie goed achterlaat, om na de vakantie geen problemen te
krijgen.
Bij houten blaasinstrumenten is het belangrijk dat je e.e.a. goed droog en
schoonmaakt. Smeer kurken tpv koppel- stukken goed in met kurkenvet. Bij twijfel of vragen informeer bij Mart Schrauwen.
Bij koperen blaasinstrumenten is het belangrijk dat je de ventielen bijna helemaal los draait (net niet helemaal), en alle buizen met slechts “één been” terug
stopt; dit geldt dus bijv. ook voor de stempomp van een schuiftrombone. Je krijgt
e.e.a. dan weer snel in beweging als het instrument lang heeft stilgelegen. Bij
twijfel of vragen, informeer Jack de Rooij.
Geen enkele geleding van NEO repeteert of traint tijdens de zomer-vakantie (zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus); bovendien is De Vaart dan gesloten.
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NEO jaaragenda

JULI 2017
01 za.
09 zo.

2 0 1 7

oud-papier
NEO familiedag (+ repetitiedag)

zie lijst Joris
Ha + alle leden

AUGUSTUS 2017
05 za.
oud-papier

lijst M.Buijs

SEPTEMBER 2017
02 za.
oud-papier
15 vr.
rikavond NEO
17 zo.
majoretteconcours Waalwijk
24 zo.
buitenoptreden “All-4-Harmony”

lijst M.Buijs
Leo
M
Ha

OKTOBER 2017
01 zo.
majoretteconcours Zundert
07 za.
oud-papier
07 za.
uitwisselingsconcert in Heikant
13 vr.
rikavond NEO
28 za.
GMC (deelname + organisatie NEO)

M
lijst M.Buijs
Ha
Leo
Ha-T-M

NOVEMBER 2017
04 za.
oud-papier
04 za.
concert (gejureerd) Roosendaal
04/05 za/zo
Brabantse Kampioenschappen Maj.
17 vr.
rikavond NEO
26 zo
bondsconcours Veldhoven

lijst M.Buijs
Ha
M
Leo
Ha

DECEMBER 2017
02 za.
oud-papier
15 vr.
rikavond NEO
26 di.
Kerstconcert NEO (2de kerstdag)

lijst M.Buijs
Leo
Ha-Hb-Hc-T-B
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Patrick Smeekens
Jack de Rooij
Michel Bulkmans
Claudia de Rooy
Marijke Schrauwen
Simone Tuyl
Jan Dekkers
secretariaat NEO

voorzitter / contactpersoon A-orkest
(0165-343721)
secretaris / contactpersoon B-orkest
(0165-343901)
penningmeester / contactpersoon kermis
(06-46154075)
bestuurslid / contactpersoon anjercollecte / donateurs / NEONieuws
bestuurslid / contactpersoon leerlingen / opleiding
bestuurslid / contactpersoon majorettes “The Butterflies”
bestuurslid / opleiding / vice voorzitter
p/a Turfgreef 22, 4715 GJ te Rucphen (e-mail: jackenmarina@versatel.nl)

redactie
lay-out / uitvoering

Johan Goorden, Claudia de Rooy, Brigitte Matthijssen, Toos van Dongen,
Michel van Dorst

dirigent
repetitieavond/-tijd

Gerard Peeters (A-orkest); Sander van Dorst (C- en B-orkest)
C-orkest, woensdag (2-wekelijks), De Vaart
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

dirigent/instructeur
repetitieavond/-tijd
uniformen

vacature (tijdelijk ingevuld door Istvan Smeekens)
donderdag 19.00-20.00u, De Vaart
zie harmonie

instructrice
Angela Timmermans
contactpersoon ouders Simone Tuyl
repetitieavond/-tijd
woensdag 17.30-20.30u, De Vaart

theorielessen blazers
blokfluit, dwarsfluit
saxofoon
klarinet
koperinstrumenten
slagwerk

Wilma van Ineveld
Wilma van Ineveld
Jan Dekkers
Moniek Verhijden
Elke Peeters
Corné Pas

Martijn Buijs
Joris van Opdorp
Mart Schrauwen

coördinatie oud-papier
beheer website NEO (www.harmonieneo.nl)
beheer instrumentarium / onderhoud / rieten
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