Voorwoord

2014 nr. 4

Nu ik dit voorwoord aan het schrijven ben zijn we inmiddels alweer meer dan een
week in 2015. Toch wil ik nog even stil blijven staan bij 2014. NEO kan weer met
trots terug kijken op een geslaagd jaar.
Te denken valt aan het winnen van de bekers op het gemeenteconcours door het
A-orkest, de Tamboers en de majorettes. De Butterflies werden ook nog eens Brabants Kampioen. Een volle Vaart heeft weer weer mogen genieten van een sfeervol
kerstconcert.
De redactie bedankt ook dit jaar weer de plaatselijke middenstand voor hun financiële bijdrage. Zij hebben het mogelijk gemaakt om u weer van het NEO nieuws
te voorzien.
In deze laatste editie van 2014 is onder meer een interview met jeugdlid Anette
van Kalmthout te vinden. De pen is gegaan naar Job Struijs. Ook weer een verhaal
over de veel jeugdige leden . De toekomst van NEO zal op deze manier zeker worden gewaarborgd !.
Nog een hint van onze zijde, nieuwe redactieleden zijn ook in 2015 nog steeds van
harte welkom!
Wij wensen alle NEO leden nog een voorspoedig en gezond 2015 !

De redactie wenst u veel leesplezier. !
De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 15 maart 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

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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Nieuws van de Majorettes
In januari 2014 hebben we een nieuwe trainster gekregen (Angela Timmermans).
Dit was voor ons wel even wennen, maar het was wel heel erg leuk om op een andere
manier een show te maken.
Toen we met onze show op wedstrijd gingen haalden we hoge punten. Hierdoor
mochten we naar de Brabantse kampioenschappen! Voor ons gevoel ging de show
niet zo goed, maar de jury dacht daar anders over want we werden eerste! Nu
mochten we ook al naar de Nederlandse kampioenschappen!
Dat was nog spannender want Angela was ziek dus moesten we zelf onze make-up
en haren doen. Gelukkig kwam Kristel (de trainster van de Estrella‛s uit Sprundel)
ons helpen met trainen. Het liep allemaal goed af want we werden Nederlands
Kampioen in onze categorie! Angela was natuurlijk heel erg blij want we hadden
maar liefst 5 tegenstanders. Omdat we Nederlands kampioen zijn geworden mogen we op 28 februari naar de Champions Trophy in België. Dit is een internationale
wedstrijd tussen Nederlandse en Belgische majorette teams. Voor deze wedstrijd
hebben we ook nog een equipedag. Op deze dag geven jury leden de laatste tips om
de show nog beter te maken. Daar hebben we heel erg veel zin in!
Om te vieren dat we het het afgelopen jaar zo goed hebben gedaan met Angela
gaan we met het A-team, de moeders en natuurlijk Angela ‘‛high-teaen‛‛.
Namens het A-team
Sarah Tuijl
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voor al uw:

\ bruiloften \ partijen
koffietafels \ vergaderingen
\ high bieren \ dansavonden
\ BBQ’s \ buffetten
\ vrijgezellenarrangementen
\ café buffet en veel meer,
laat je verrassen!

\

ww w. c afez aal d e we r e ld .n l
Raadhuisstraat 47-49 | 4715 CC Rucphen
0165 348 620 | info@cafezaaldewereld.nl
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Wist u dat...?
•

alle geledingen van NEO op het GMC (Gemeentelijk Muziek Concours) van
2014 wederom een beker hebben gewonnen?

•

onze prijzenkast nu echt te klein gaat worden?

•

vier ‘Martijnen‛ in het A-orkest inderdaad best verwarrend is?

•

we er al aardig aan gewend raken om Martijn van Dorst ‘Tinus‛ te noemen
... zelfs Gerard?

•

ideeën voor ‘bijnamen‛ van de anderen van harte welkom zijn?

•

M. Schrauwen geen optie is voor die ene andere Martijn, want zo zijn er
ook nog twee anderen binnen het A-orkest?

•

er bij NEO helaas niemand Hans heet?

•

we de volgende Hans dan gewoon tweedehans kunnen noemen?

•

Johan met zoon Teun toch maar mooi naar Haarlem is gefietst om daar

•

fagot in het Frans (sorry Sander) ‘takkenbos‛ betekent?

•

een Engelse hoorn helemaal geen hoorn, maar een althobo is?

•

de bugel zijn naam dankt aan ‘buculus‛ (= jonge stier), omdat hij

•

wist u dat het woord klarinet van ‘clarino‛ komt?

•

dat tot de 18e eeuw een soort kleine trompet was ... ?

•

de eerste klarinet (uitgevonden door Denner) 2 kleppen had?

een mooi bedrag aan ‘Serioius Request‛ aan te bieden?

oorspronkelijk werd gemaakt van de hoorns van stieren?

•

ik me afvraag hoe ‘Klezmer Classics‛ dan zou hebben geklonken?

•

koperblazers eigenlijk met behulp van een zgn. ‘dubbelriet‛, namelijk hun
eigen lippen, toon maken op hun koperinstrument?

•

het ook dit jaar weer bijzonder gezellig en goed toeven was op het

•

nr. 198 de volgende dag, na het opruimen, nog prima smaakte?

•

bijna alle tamboers inmiddels van ‛n NEO uniform zijn voorzien?

•

we dat konden aanschouwen tijdens het kerstconcert?

•

we terugkijken op een muzikaal, gezellig, sfeervol Kerstconcert?

•

een enkeling zelfs bij alle geledingen (B-orkest, tamboers en A-orkest)

20ste kerstbierfestival in Essen?

heeft opgetreden?
•

alle kerstversiersels, groot en klein, niet onopgemerkt bleven?

•

we u een muzikaal, gelukkig en vooral gezond 2015 wensen ?!
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Annette van Kalmthout
Personalia:
Naam:
Annette van Kalmthout
Woonplaats:
Rucphen
Geboortedatum: 3 september 2005
School:
Sint Martinusschool, Rucphen groep 6
Hobby‛s:
Bakken, muziek luisteren, afspreken, toneelspelen
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
Er zaten meisjes uit mijn klas op majorette en dat wilde ik ook leren
Bij welke groep behoor je binnen NEO?
Bij the Butterflies en het b-orkest
Bespeel je ook een instrument?
Ja ik speel klarinet
Wil je dit later misschien nog een instrument leren spelen ?
Dat weet ik nog niet
Ben je ook nog lid van een andere vereniging of groep?
Ja van de esta‛s en eeuwig schaak
Welke show of optredens doe je het liefst?
ik treed graag op
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Aan welke optredens heb je een hekel? Is er nog iets anders waar je een
hekel aan hebt?
Ik vind elk optreden leuk
Ben je zenuwachtig voor een optreden?
soms
Wie is je grootste fan of zijn je grootste fans?
Mijn Vader,moeder,zus en vriendin
Wie is jouw idool?
Mylène en Rosanne
Wat doe je zoal in het weekend?
Met mijn vriendin afspreken
In welke gelegenheid in Rucphen en/of elders wordt je het meest gesignaleerd?
Op school en in de vaart
Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
Ik eet het liefst in een restaurant met mijn ouders pizza met ice tea
Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?
Voor een dagje pretpark
Ben je een langslaper of ben je altijd vroeg uit de veren?
Lang slaper
Voor wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Voor de kerkakkers omdat hun er dan echt van genieten
Wat doe je thuis het liefst?
buitenspelen
Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen?
Nee hoor
Verder nog toevoegingen?
nee

Dank je wel Annette dat je tijd hebt willen nemen voor dit interview!
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jaarvergadering NEO
De jaarvergadering, ofwel algemene ledenvergadering (ALV) van NEO
staat gepland op donderdag 19 februari 2015 en begint om 20.00u in
gemeenschapshuis ‘De Vaart’. Leden van NEO ontvangen hiervoor per
e-mail of per post een uitnodiging met agenda. Mocht u deze stukken
nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de secretaris;
per e-mail jackenmarina@versatel.nl of telefoon 0165-343901.
De notulen van de vorige jaarvergadering worden met de uitnodiging
meegestuurd. Daarnaast zijn ze te vinden op de website van NEO.
Uiteraard zijn alle leden (jong en oud) en bijvoorbeeld ook ouders van
jeugdleden van harte welkom op onze jaarvergadering. Echter, alleen
NEO-leden van tenminste 16 jaar oud, zijn stemgerechtigd v.w.b.
zaken waarover gestemd dient te worden.

U kunt NEO gratis sponsoren !
Iedereen die wel eens aankopen doet via internet kan NEO gratis
sponsoren. Ga de volgende keer wanneeer je online iets wilt kopen
eerst naar onze website: www.harmonieneo.nl
Op deze website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze
banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen bekende
webwinkels, waaronder Bol.com, Wehkamp, Zalando, e.v.a. Bij elke
aankoop bij een van deze bedrijven krijgt NEO een kleine commissie,
terwijl je zelf de normale prijs betaalt; het kost je dus niets extra !
Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Je kunt ook (vrijblijvend) je e-mailadres doorgeven aan SponsorKliks,
dan ontvang je o.a. wekelijks online aanbiedingen.
Alvast bedankt namens het bestuur van NEO.
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eetcafé t zaal t 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

- 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
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

-11-

“Ik geef de pen door aan … “
Job Struijs

In deze editie Job Struijs aan het woord. Job werd de pen doorgegeven door
Koert, omdat hij benieuwd was hoe de Blatbloasers naar Carnaval toeleven. Ik ben
één van de 18 Blatbloasers en zal dit dan ook graag aan jullie vertellen!
Na de zomervakantie zijn we weer gestart met de repetities, deze vinden plaats
op zondagavond zo‛n twee keer per maand in de Louwen. (Misschien kunnen we
met jou, Koert, wat regelen voor een plaatsje in de nieuwe MFA .) Hier oefenen
wij onze eigen geschreven nummers voor carnaval en jaja dit jaar zitten er weer
nieuwe nummers in het repertoire!

Hiervan zijn al een paar voorproeven van geweest zoals dé ABBA medley op het
liedjesfestival, maar er zijn er nog meer natuurlijk. Op het liedjesfestival hebben
wij tevens onze variatie op ‘ik lag me ziek‛ gezongen en sleepten daarmee niet zomaar een prijs in de wacht, maar dé fel begeerde troostprijs met de
consumptiemunten!
Vorig jaar/carnaval hebben we voor een beginnende band dan ook redelijk wat
opgetreden, hiervan staan filmpjes op Youtube die je kan bekijken. Ook op onze
eigen website en Facebook zijn wat nieuwtjes en geplande optredens te vinden. Wij
als Blatbloasers hebben genoten van het afgelopen jaar en gaan dan ook met veel
plezier het aankomende carnaval in.
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Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

Uw partner op slagwerkgebied!

Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl

» opleidingen
» verhuur
» onderhoud
» reparatie

Tel. 06-20438597
www.lapas-slagwerkopleidingen.nl

Dit jaar zullen we naast de gebruikelijke optredens in Rucphen ook naar Hoeven
en Bosschenhoofd gaan. Bovendien hebben we laatst vergaderd over de grote optocht waar wij dit jaar weer aan meedoen. We hebben wat ideeën opgedaan en het
belooft een spektakel te gaan worden! Dus wij nodigen jullie allemaal uit om ernaar
te komen kijken!
Zoals veel van jullie weten zit mijn vader, Erik, bij Schijf. Hij heeft me al een paar
keer proberen over te halen, maar er gaat natuurlijk niks boven Harmonie NEO!
Wel jammer dat ik niet samen kan oefenen natuurlijk. MAAR in de eerste repetitie
van het jaar is, naast Tatum en Sarah, ook Jouke bij het A-orkerst gekomen. Dus
nu kan er ook bij ons gezamenlijk geoefend gaan worden!
Als laatste moet ik natuurlijk nog de pen doorgeven! Jouke is bij het A-orkerst
gekomen, maar daar weet ik natuurlijk al veel van. Dus Jouke maak je maar geen
zorgen haha. Ook Sarah komt hier al heel wat jaartjes over de vloer, daarom zou
ik de pen graag door willen geven aan Tatum. Ze is een nieuw lid van het A-orkerst
maar ik denk dat er, net als ik, meer mensen zijn die nog maar weinig van haar weten. Daar komt het volgende NEO nieuws hopelijk verandering in!
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Kerstconcert NEO
Leden van NEO waren Tweede Kerstdag al vroeg uit de veren.
Behalve inblazen en afstemmen voordat het Kerstconcert zou
beginnen, stond ook het maken van een verenigingsfoto op het
programma. Niet alleen de actieve leden van harmonie, tamboerkorps
en majorettes, maar ook rustende leden en alle leerlingen waren
uitgenodigd om mee op de foto te gaan. Gelukkig was een en ander
prima voorbereid, waardoor het allemaal heel soepeltjes en snel
verliep. Iedereen wist vooraf waar hij of zij moest gaan staan of
zitten. Het weer werkte gelukkig ook mee, zodat de foto gewoon
buiten voor gemeenschapshuis De Vaart gemaakt kon worden.
Daarna snel naar binnen voor warme chocomel, koffie of thee. We
zijn benieuwd naar het resultaat.
Zoals we de laatste jaren gewend zijn, was de grote zaal van De
Vaart geheel gevuld met publiek. De blokfluitleerlingen van NEO,
onder leiding van Marjolijn Geleijnse, openden het programma. Zij
speelden o.a. enkele kerstliedjes samen met het harmonie B-orkest.
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Kerstconcert – vervolg 1

Het jeugdorkest van NEO onder leiding van Andrea van de Velde
speelde daarna o.a. ‘Let it Go’ uit de film ‘Frozen’ en ‘Rudolp the Red
Nosed Reindeer’. De tamboers van NEO onder leiding van Willy van
Maasakkers vervolgden het programma en maakten opnieuw indruk
met o.a. ‘De Bokkerijders’ en ‘Back to Bennett’.
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Kerstconcert – vervolg 2
Na een gezamenlijke mars door tamboers en A-orkest vervolgde
laatstgenoemde het programma met o.a. ‘Braveheart’ uit de gelijknamige film, ‘Joyful Saxophones’ en ‘Klezmer Classics’. Hiervoor werd
het A-orkest uitgebreid met Loes Dircken op accordeon.

Natuurlijke mochten enkele kerstliederen niet ontbreken. Het
publiek werd getrakteerd op enkele verrassende arrangementen,
waarvan één op naam van ons eigen lid Sander van Dorst. Onder
leiding van dirigent Gerard Peeters werd dit Kerstconcert afgesloten
met ‘Jingle Bell Rock’, wat door leden van A- en B-orkest gezamenlijk
werd uitgevoerd. Aan het eind van dit concert werden muzikanten en
dirigenten van harte bedankt voor hun bijdrage (ze waren er immers
al vroeg bij) en het publiek voor hun aanwezigheid. In de foyer werd
door leden en publiek nog gezellig nagepraat en geborreld.
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Puzzletje
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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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NEO agenda

2 0 1 5

(NB: afwijkende data oud-papier, v.w.b. januari, april en mei 2015 !)
JANUARI
01 do. nieuwjaarsdag (geen repetities)
07 wo. bestuursvergadering
10 za. oud-papier
16 vr. rikavond NEO
FEBRUARI
04 wo. bestuursvergadering
07 za. oud-papier
14 t/m 17 (za t/m di)
carnaval 2015
19 do. ALV (jaarvergadering) NEO
20 vr. rikavond NEO
MAART
01 zo.
04 wo.
07 za.
20 vr.
28 za.

uitwisselingsconcert met/in Zundert
bestuursvergadering
oud-papier
rikavond NEO
optie uitwisselingsconcert

APRIL
01 wo.
05/06 zo/ma
11 za.
12 zo.
17 vr.
18 za.
27 ma.

bestuursvergadering
Pasen
oud-papier
voorspeeldag NEO
rikavond NEO
optie jaarconcert NEO
Koningsdag

-20-

bestuur
zie lijst Joris
Leo

bestuur
zie lijst Joris
bestuur+leden
Leo

Ha
bestuur
zie lijst Joris
Leo
Ha

bestuur
zie lijst Joris
leerlingen
Leo
Ha en Hb
H-T-M

vervolg NEO-agenda

MEI
06 wo.
09 za.
14 do.
24/25 za/zo.
30 za.
30/31 za/zo

bestuursvergadering
oud-papier
Hemelvaartsdag
Pinksteren
optie majoretteconcours
optie uitwisselingsconcert

bestuur
zie lijst Joris

JUNI
03 wo.
06 za.
06 za.
12-13-14
19 t/m 22
21 zo.
21 zo.
28 zo.
28 zo.

bestuursvergadering
oud-papier
optie uitwisselingsconcert
NEO-kampweekend
kermis
optie majoretteconcours
braderie / Rucphense Feesten
optie majoretteconcours
optie uitwisselingsconcert

bestuur
zie lijst Joris
Ha
jeugd+leiding
bestuur
M
leden
M
Ha

JULI
01 wo.
04 za.
15 wo.
16 do.

bestuursvergadering
oud-papier
laatste training vóór de vakantie
laatste repetities vóór de vakantie

bestuur
zie lijst Joris
M
T-Hb-Ha

M
Ha

overige data:
NEO familiedag :
opties concert Ha:
GMC 2015:

nog ntb
zaterdag 19 sept. óf zondag 20 sept.;
zaterdag 10 okt. óf zondag 11 okt;
zaterdag 31 okt (Ha) én zondag 1 nov. (T+M);
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