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Voorwoord 2012 nr. 4

Nu ik dit NEO nieuws aan het schrijven ben nadert 2012 met rasse schreden 
weer het einde. We kunnen terug kijken op mooie maar helaas ook minder goede 
momenten. 

Met pijn in het hart heeft NEO op 10 december afscheid moeten nemen van ons 
zeer trouw lid Marijn van Oosterbosch. Vaak heeft Marijn gedichten vol humor in 
het NEO Nieuws laten plaatsen. Zijn afscheidswoordje kunt u nog lezen in de eer-
ste editie van dit jaar. Wij zullen Marijn erg missen. De redactie wenst zijn naaste 
familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met het verlies.             
                                                            
Het concours voor het A-orkest is inmiddels weer achter de rug. NEO kan trots 
zijn op deze prestatie, meer hierover zegt Jack de Rooij verderop in dit boekje. 
Verder in dit Neo Nieuws de agenda, een interview, de laatste weetjes en natuur-
lijk weer wat humor.

Hierbij nog een hint, nieuwe redactieleden zijn ook in 2013 nog steeds van harte 
welkom.

Wij wensen alle NEO leden nog een voorspoedig en gezond 2013 ! 

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 10 maart 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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“Ik geef de pen door aan … “

Fred Nijpjes

In deze editie Fred Nijpjes aan het woord. Fred is onlangs bij onze vereniging 
gekomen en speelt in het harmonie A-orkest de euphonium.

Hallo allemaal,

Mij is gevraagd om als nieuw lid van NEO (vanaf medio ok-
tober) iets over mijzelf te vertellen. Ik ben Fred Nijpjes 
en woon sinds 2005 in Rucphen. Ik ben geboren en opge-
groeid in Willemstad (helaas niet op Curacao). 

Ik werk bij een Duits bedrijf wat gespecialiseerd is in het inrichten van laborato-
ria voor o.a. wetenschappelijke instituten en de farmaceutische industrie. Voor wie 
daar interesse in heeft : www.waldner-benelux.nl 

Hoe ben ik nu bij NEO terecht gekomen? 
Ik heb jarenlang bij verschillende harmonieën in West Brabant euphonium ge-
speeld en ook tenorhoorn bij een Egerländer blaaskapel. Door werk en privé om-
standigheden ben ik daar 12 jaar geleden mee gestopt. Ik wilde wel muziek blijven 
maken en ben toen op piano en gitaarles gegaan. 

Toch is de blaasmuziek me altijd blijven trekken en op een feestje kwam ik Jean 
Paul Matthijssen tegen en vertelde hem dat ik best wel weer lid zou willen worden 
van een harmonie. Toen hij mij op een gegeven moment belde om aan te geven dat 
er een euphonium plek beschikbaar kwam, was ik meteen enthousiast. Dat ben ik 
nu na 2 maanden nog steeds. Ik vind Neo een leuke vereniging met een goede mix 
van ervaren en jonge leden en een goed muzikaal niveau. 

Ik probeer zo veel mogelijk te oefenen om weer op het juiste niveau te komen.
Het concours, kerstconcert en het project met Pinksteren zijn leuke dingen om 
naar uit te kijken.

Naast muziek maken golf ik regelmatig, lees ik graag een boek en verder zou ik 
meer moeten sporten, maar dat komt er te weinig van. In de zomer mag ik ook 
graag gaan toeren met de motor.

Groeten,

Fred
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In memoriam

Marijn van Oosterbosch

Onlangs moesten we weer afscheid nemen van een lid, 
die zijn sporen voor de vereniging meer dan verdiend heeft.

Marijn (geboren 28-09-1927) was ruim 73 jaar actief lid van onze harmonie. 
In 1939 begonnen op de bariton, 

maar uiteindelijk overgestapt naar het slagwerk 
waarbij hij van triangel tot grote trom heeft bespeeld.

Marijn was er altijd, als het ging om repeteren, 
bijwonen van concerten en zeker ook bij het uitrukken. 

Hij dient/diende daarmee als rolmodel 
voor alle muzikanten van de vereniging.

Zijn bewogenheid en liefde voor de harmonie raakte ons allemaal; 
NEO was als een tweede huis voor hem.

We herinneren ons Marijn ook als een man met humor, middels zijn 
welbekende gedichtjes in het NEO-nieuws.

Marijn een muzikant die er – 
ongemerkt – altijd was en die er nu – 
en daarvan zijn we ons heel bewust – 

nooit meer zal zijn.

Marijn rust zacht.
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Nu het liedjesfestival weer achter 
de rug is, beginnen we weer met de 
voorbereidingen van de Bonte Avond 

op 2 februari 2013.
Namens het bestuur van NEO is Ingrid Dircken 
bij de commissie van de Bonte Avond gekomen.

Deze avond wordt nu voor de zesde keer georganiseerd 
en is niet meer weg te denken in ‛t Kraaierijk”.

Op deze avonden zijn de afgelopen jaren de mooiste acts opge-
voerd. Ook verschillende leden van NEO hebben al eens met groot 
succes op de planken gestaan. Sommige hebben een beetje aan-
moediging nodig om mee te doen, maar als ze dan eenmaal een keer 
een act hebben opgevoerd, hebben ze gelijk de smaak te pakken.

De Bonte Avond begint altijd met het installeren van de Jeugprins 
of prinses met gevolg door  Prins Martinus . Daarna barst dan het 

geweld los.

Dus beste kraaien en kraaiien, verzin alleen of samen met vrienden, 
familie, collega‛s ook een act en laat zien wat je in je mars hebt. 

Alles mag en kan. Dus verras de organisatie maar!! 

Bij deze vooral een oproep aan de jeugd. Doe eens een mooi break-
dance nummer of iets dergelijks! En voor degenen die echt zelf 
niet op willen treden,  kom dan eens langs, voor een leuk avondje uit. 

De entree is 2 euro per persoon.

Opgeven voor een act kun je bij Joke Elsten.
j.elsten@hetnet.nl
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Bondsconcours A-orkest NEO

Zondag 9 december nam het harmonie A-orkest deel aan de concert-wedstrijd 
(bondsconcours) in de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur. Een muziekvereniging aan-
gesloten bij de muziekbond moet minimaal één keer in de vijf jaar deelnemen aan 
een concertwedstrijd. Ze spelen dan één verplicht werk (klein repertorium) en 
één keuze werk (groot repertorium) uit minimaal hun eigen divisie, welke worden 
beoordeeld door een deskundige jury. Voor een ‘eerste prijs‛ moeten tenminste 80 
pnt worden gehaald, voor een ‘eerste prijs‛ met promotie 85 pnt. 

Met o.a. een uitwisselingsconcert in Nispen, het GMC en een duo-concert met 
Teteringen bereidden dirigent en muzikanten van het A-orkest zich voor op dit 
concours. De beruchte laatste Rucphense week moest er weer even aan te pas 
komen, omdat er de laatste repetities nog heel wat ‘puntjes op de i‛ gezet moesten 
worden. 

Het harmonie A-orkest van NEO kwam uit in de derde divisie (dit heette voorheen 
‘uitmuntend‛) en speelden achtereenvolgens het inspeelwerk “Sounds of Victory”; 
het verplichte werk “Pilatus: Mountain of Dragons” en het keuzewerk “The Wind 
in the Willows”. De jury, bestaande uit Rob Goorhuis, Danny Oosterman en Pierre 
Kuijpers, beoordeelden het verplichte werk met gemiddeld 83,83pnt en het keuze 
werk met gemiddeld 81,17 pnt: een totaal gemiddelde van 82,5 pnt: goed voor een 
ruime eerste prijs ! Bovendien het hoogst aantal punten van de korpsen die op dit 
concours uitkwamen in de derde divisie. Welgemeende felicitaties voor dirigent en 
muzikanten !

Dank aan alle fans en supporters die zijn komen luisteren.  Het doet altijd erg goed 
veel vertrouwde gezichten in de zaal te zien zitten.

PS; Jack Goossens mag trouwens nooit meer raden ... die was vóór de prijsuitrei-
king al heel stellig met zijn voorspelling, jawel: 82,5 pnt !
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Trombonisten geloven hun oren niet

Bolle wangen achter glanzend koper. Deze blaassectie van het orkest heet ook 
wel de kopersectie, omdat veel blaasinstrumenten van dit metaal zijn gemaakt. 
De in het podiumlicht blinkende instrumenten strelen in elk geval de ogen van het 
publiek. Maar strelen die spiegelende buizen ook de oren? Of kunnen we net zo 
goed de trillende luchtkolom in het instrument van de rest van de lucht scheiden 
met een plastic wand? 

Meester instrumentenmaker Richard Smith mocht bij het Britse nationaal labora-
torium voor natuurkunde hologrammen maken van een trombone in actie, om deze 
en andere vragen te beantwoorden. De hologrammen tonen de vormverandering 
van de beker met behulp van lijnen op het instrument. Op de trombonewand wordt 
zichtbaar wel deel meer of minder intensief trilt. Het zal u niet verbazen dat de 

beker de meeste trillingen voor zijn re-
kening neemt. 

Smith maakte hologrammen bij verschil-
lende toonhoogten en bij verschillende 
wanddikten van de beker. Uit het onder-
zoek bleek dat dunnere wanden sterker 
trillen dan dikkere. Dat had bij sommige 
toonhoogten tot gevolg dat ze tot 2dB 
luider klonken. 

Ook bleek bij het dunwandige blaasinstrument de materiaalkeuze van invloed te 
zijn op de klank. Maar, professionele trombonisten bleken dat niet te kunnen ho-
ren. Het onderzoeksteam liet beroepsblazers geblinddoekt op trombones met 
verschillende bekers blazen. De bekers hadden diverse wanddiktes en waren ge-
maakt van verschillende materialen. 

Smith en zijn medewerkers hadden de instrumenten aan elkaar gelijk gemaakt 
v.w.b. gewicht en balans, om de spelers te dwingen alleen op hun oren af te gaan. 
Het resultaat was verbluffend: de doorgewinterde blazers begonnen niet eens te 
glimmen van herkenning toen ze op een trombone bliezen met een puur koperen 
beker. 

Uiteraard werd de proef daarna herhaald, maar nu zonder blinddoek. Het resul-
taat was voorspeelbaar; alle trombonisten “hoorden” duidelijk verschil tussen een 
koperen beker en een blikken beker. 

Daarmee maakten ze onomwonden duidelijk dat ook musici, net als het publiek, 
voor een groot deel naar hun instrument luisteren met hun ogen.
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“Reis rond de wereld in 80min.”

Onder deze titel gaat NEO in 2013 opnieuw een groot muzikaal project organise-
ren. Op vrijdagavond 17 mei staat de generale repetitie gepland voor de uitvoerin-
gen van zaterdagavond 18 mei en zondagmiddag 19 mei. Dat wordt dus 
een druk Pinksterweekend.

Ook al was het tijdens de “ideeënbusavond” van  woensdag 10 oktober niet zo druk; 
het leverde desondanks toch een hoop bruikbare ideeën op. We hebben inmiddels 
rond de tafel gezeten met de zanggroep Rucphen en de Peeperklips, die mede-
werking hebben toegezegd. En natuurlijk is er ook met de dirigent gezocht naar 
bruikbare muziek en een ‘muzikale route‛ uitgestippeld. 

Dat betreft echter alleen de artistieke invulling. Daarnaast is het van belang dat 
ook de overige werkgroepen in actie gaan komen. Sommige werkgroepen kunnen nu 
al aan de slag, andere werkgroepen gaan het pas kort voor of tijdens het project 
wat drukker krijgen. 

Bijna elke werkgroep kan nog hulp gebrui-
ken. Heeft u voorkeur voor een bepaalde 
werkgroep, laat het ons weten a.u.b. We zijn 
met name op zoek naar ouders, partners e.d. 
die een rol kunnen spelen als begeleid(st)
er of willen helpen bij de catering e.d. 
omdat zij niet zelf actief deelne-
men aan de voorstelling. 
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De ideale gelegenheid voor bruiloften, 
recepties, zakenlunches, vergaderingen 

en koude buffetten. 
Welkom bij Familie de Jong

Wapen van Nassau
Julianastraat 1 | 4715 AT  Rucphen | (0165) 34 22 11

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
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Denkt u daar maar eens over na...

• De enige goede auto is een auto die gekocht én betaald is;
• De auto is het beste vervoermiddel om een parkeerplaats  
 mee te zoeken;
• Als een man het portier van zijn auto opent voor een vrouw, heeft hij 
 ofwel een nieuwe vrouw of een nieuwe auto;
• een parkeerplaats is een plaats waar al een auto staat;
• het woord ‘auto‛ is vrouwelijk, want ze is prachtig gevormd, 
 en kost een bom geld;
• een fi etspad is een fi levrije rijstrook;
• uw remmen waren niet meer te repareren, dus heb ik de claxon 
 maar wat luider gemaakt;
• mannen zien hun vrouw het liefst in leren kleding, 
 want dan ruiken ze het meest naar een nieuwe auto;
• vierwielaandrijving betekent dat je op een plek blijft steken 
 waar de takelwagen niet komen kan;
• hoe harder je rijdt, hoe eerder je in de fi le staat;
• automobilisten zijn rij-tuig;
• eten en autorijden halen het primitiefste in de mens naar boven;
• natuurlijk is er nu een hoger percentage gordeldragers, 
 het aantal niet-dragers neemt steeds verder af;
• op de snelweg rijden rechtse mensen meestal links, 
 en linkse mensen meestal rechts;
• op de achterruit van een auto: “Niet zo dicht tegen me aan. 
 Ik ken je amper!”;
• woorden zijn de pen van het hart, muziek is de pen van de ziel;
• de lach is de vriendelijkste muziek ter wereld;
• van alle geluiden vind ik de muziek het minst onaangename;
• soms kan zelfs muziek tranen niet vervangen;
• muziek komt in de beste families voor;
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Crypto... 

Scheet laten tijdens het masturberen 
Koe tijdens een aardbeving 
Ruiten boer 
Tampon met jeukpoeder 
Een vrouwelijke verhuizer 
Een homo die aan een touw hangt 
Een watergevecht 
Een doodgraver op vakantie 
Een paling met puistjes 
Sinterklaas met een lampje in zijn hand 
Pedicure zonder werk 
Domme witte vogel 
Mensen die rare sex hebben 
Met oma achter de slee, krijg je een speciale geur 
Een metalen klant 
Die auto bevat reeds een muzieknoot 
Zere boom 
Ordinair op de vlakte 
Gewapende grond 
Snertgerecht 
Meeteenheid van een vriend 
Ontluikende schakelaar 
Plaatselijke klas 
Erge luchtdrukmaat 
Dieren die beuken 
Imiteren achter deze dieren 
Schilderachtig dier 
Voor verbrande eersteklas groente

Rukwind, Milkshake, Glashandelaar, Binnenpretje, Verhuisdoos, Taugé, Aquarel, Uitzonder-

lijk, Puberaal, Schijnheilige, Voetzoeker, Kalkoen, Mafkeezen, Aroma, Koper, Alfa, Pijn / Pyn, 

Plat, Beton, Soep, Maat, Knop, Lokaal, Bar, Rammen, Naapen, Ezel, Asla



-17-



-18-

NEO wenst u fi jne kerstdagen 
en een gezond, voorspoedig 

en muzikaal nieuwjaar!
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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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Jaarvergadering NEO 2013

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van NEO staat ge-
pland op donderdag 14 februari 2013 (ofwel, de donderdag na carnaval). 

De vergadering begint om 20.00u en wordt gehouden in Gemeenschapshuis “De 
Vaart”. NEO-leden zullen enkele weken voor de vergadering per post of per e-mail 
een uitnodiging ontvangen.
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NEO agenda   2 0 1 2  -  2 0 1 3

DECEMBER 2012
01  za. oud-papier     zie lijst Joris
02  zo. concert met Euphonia Teteringen (E-L)  Ha
04  di.  bestuursvergadering    bestuur
09  zo. bondsconcours/concertwedstrijd E-L   Ha
09  zo. voorronde NK twirl    M
10  ma. uitvaart Marijn v. Oosterbosch   Ha
15  za. NK twirl      M
16  zo. optreden harmonie B-orkest Ski-Dome  Hb
21  vr. rikavond NEO     Leo
21  vr. optreden harmonie B-orkest Kerkakkers  Hb
26  wo. Kerstconcert (Tweede Kerstdag)   Ha-Hb-B

JANUARI 2013
05  za. oud-papier     zie lijst Joris
09  wo. bestuursvergadering    bestuur
18  vr. rikavond NEO     Leo

FEBRUARI 2013
02 za. oud-papier     zie lijst Joris
02 za. Bonte Avond – NEO    werkgroep
05 di.  bestuursvergadering    bestuur
09-12 carnaval      liefhebbers
14  do. jaarvergadering     bestuur/leden
22  vr. rikavond NEO     Leo

overige data: 
- avond-4-daagse: vrijdag 17 mei
- project 2013: 18-19-(20) mei 
- kermis:  14 t/m 17 juni (zo.16 juni Rucphense Feesten)
- NEO-kamp: 21-22-23 juni



WIE, WAT, WAAR … bij NEO

NEO bestuur
Mart Schrauwen   voorzitter    (0165-342004)
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
Patrick Smeekens  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); Jozef Matthessen (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




