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Begin 2015 zijn de redactieleden weer naar de plaatselijke middenstand gegaan
met de vraag om het NEO Nieuws te sponseren. En het is gelukkig ook dit jaar
weer met succes. Zij dragen NEO een warm hart toe. Zonder hen zou het financieel gezien niet haalbaar zijn om het NEO Nieuws te laten verschijnen.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om u weer u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen binnen onze vereniging. Via deze weg danken wij alle adverteerders
en sponsoren weer hartelijk voor hun bijdrage!
Natuurlijk de diverse leden bedankt voor hun inzendingen over de laatste gebeurtenissen. Helaas ontbreekt deze keer de rubriek “ik geef de pen door” maar het
is wel de bedoeling voor de volgende editie weer iemand te vinden. Wij verwachten
natuurlijk wel uw medewerking als u wordt gevraagd!
NEO heeft de eerste activiteiten al weer achter de rug. Vooral de voorspeeldag is
een groot succes geweest. NEO kan de muzikale toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De komende activiteiten zijn terug te vinden in dit boekje.

De redactie wenst u veel leesplezier. !
De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 21 juni per e-mail op een
van onderstaande adressen:

michelenilse@gmail.com ( Michel van Dorst )
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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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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Voorspeelochtend 12 april 2015
DOOR DE OGEN EN OREN VAN EEN AANDACHTIG LUISTERAAR
Zondag 12 april was het weer zover in de Vaart: de voorspeelochtend van NEO.
Voor een volle zaal (er moesten extra stoelen aangevoerd worden) mocht al het
jeugdige en soms iets minder jeugdige talent van NEO zich aan het publiek voorstellen. Natuurlijk kennen we al de uitvoerders al langer. Maar het is iets heel
anders als je niet met je vertrouwde groep meespeelt maar er helemaal alleen of
met een kleine groep voor staat. Dan komen er al snel zenuwen om de hoek kijken.
Maar als je die dan kan overwinnen is de voldoening naderhand des te groter.
Voor mij was het een keer heel aangenaam om rustig in de zaal te zitten en alles
over mij te laten komen zonder dat ik mij moest bekommeren over allerlei zaken.
Daarbij moet ik zeggen dat ik me geen enkel ogenblik verveeld heb. De optredens
waren zonder meer van een heel goed niveau.
Op het programma stonden 25 nummers geprogrammeerd, wat aangeeft dat de
betrokkenheid van de leden van NEO heel groot is. De B-groep van de Butterflies
opende de ochtend met hun Dierentuin.
Individuele optredens waren er van:
-

Eline van Gastel (altsax)
Kaylee Aerts (klarinet)
Kim de Rooy (klarinet)
Tijn van Wesenbeek (trompet)
Jack van Kalmthout (overtuigde trommelaar)
Bas de Rooy (trombone)
Agnes Dircken ( klarinet)
Iris Smeekens (hobo)
Annette van Kalmthout (klarinet)
Jouke Struijs (trompet)
Lise Adraensen (xylofoon)
Kelly Matthijssen (tenorsax)
Bieke Dekkers (klarinet)

Zij verdienen allemaal een extra pluim, want ga daar maar eens helemaal alleen
op dat podium staan voor een volle zaal. Veel respect dus. En: iedereen deed het
prima. Dat belooft voor de toekomst van NEO. Die ziet er heel goed uit.
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\ 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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Groepsoptredens waren er ook heel wat:
-

Duo saxofoon (Tatum en Sarah)
Houtblazerskwintet van de families Smeekens en Van Dorst
7 (zeven) alt saxen (zijn dit dan de magnificent seven?)
Trio Van Dorst (die Sander duikt overal op en met alle soorten
instrumenten, als ze maar van hout zijn).
Familie de Rooij met verassende zang.
Duo hobo fagot
Sextet van koperblazers
7 (zeven) blokfluiten (of zijn dit de magnificent seven?)
The Magnificent Seven (al zijn die maar met zes en deze keer met vijf)
En tot slot een saxofoonkwintet met een geweldige Sander op sopraansax.

Wat ik nog niet vernoemd heb is het optreden van de jongste blokfluiters waarin
Vera Buijs, Helen Nouws, Ties de Kok, Nick Pinxteren en Mees Blom ons echt
aangenaam verrast hebben met
hun Namenliedje,
Dirigeerliedjes en
Speelliedjes.
Kortom: het was
een heel aangename voormiddag.
Het ganse optreden nam ongeveer
twee uur in beslag
maar was op geen
enkel moment saai
of vervelend.
Een dikke proficiat voor alle deelnemers. Begin al
maar na te denken aan wat je volgend jaar wil spelen. Ook veel lof voor de organisatie en de speaker van dienst.
Enige minpuntje: soms was het in de zaal een beetje rumoerig. Dat is heel vervelend voor wie op dat ogenblik aan het optreden is. Beste publiek: let daar volgende
keer een beetje op.
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Tatum Rommers
Personalia:
Naam:
Tatum Rommers
Woonplaats:
Rucphen
Geboortedatum: 28 november 2001
School:
K.S.E. (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur)
Hobby‛s:
Saxofoon spelen en Voetballen
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
Doordat er kinderen op mijn basisschool hun instrument lieten zien/horen en ik
dat heel leuk vond.
Bij welke groep behoor je binnen NEO?
De blaasinstrumenten.
Bespeel je ook een instrument?
Ja ik speel saxofoon.
Wil je dit later misschien nog een instrument leren spelen ?
Keyboard en piano lijkt me heel leuk.
Ben je ook nog lid van een andere vereniging of groep?
Van voetbalclub RSV.
Welke show of optredens doe je het liefst?
Ik vind alle optredens leuk, maar voor de basisschool spelen met het B-Orkest
vind ik wel het leukst.
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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
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Aan welke optredens heb je een hekel? Is er nog iets anders waar je een
hekel aan hebt?
Ik vind alle optredens leuk, er is geen optreden waar ik een hekel aan heb.
Ben je zenuwachtig voor een optreden?
Nee, ik ben nooit zenuwachtig, want als er iets fout gaat is dat niet erg.
Wie is je grootste fan of zijn je grootste fans?
Ik weet niet wie mijn grootste fan is, maar ik ben wel blij dat mijn familie altijd
naar me komt kijken.
Wie is jouw idool?
Candy Dulfer.
Wat doe je zoal in het weekend?
Huiswerk maken, saxofoon spelen en voetballen.
In welke gelegenheid in Rucphen en/of elders wordt je het meest gesignaleerd?
De Vaart, de Louwen en bij RSV.
Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
Ik vind pannenkoeken heel lekker en lasagne en friet ook, ik eet het liefst gewoon met mijn ouders thuis. Maar als we naar een restaurant gaan vind ik dat ook
heel leuk.
Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken?
Om op vakantie te gaan of om iets met mijn vriendinnen/vrienden te gaan doen.
Ben je een langslaper of ben je altijd vroeg uit de veren?
Ik ben altijd vroeg uit de veren, als ik wakker ben heb ik ook meteen een goed
humeur en die blijft de hele dag!
Voor wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Voor Candy Dulfer, omdat zij echt mijn voorbeeld is qua muziek.
Wat doe je thuis het liefst?
Relaxen en bezig zijn met mijn hobby‛s.
Zou je nog iets tegen iemand willen zeggen?
Nee hoor
Verder nog toevoegingen?
Ik vind NEO een hele leuke vereniging!!!!!!
Dank je wel Tatum dat je tijd hebt willen nemen voor dit interview!
-10-

Taiko drumles
Donderdag 22 januari zijn we met een groep slagwerkers naar Montfoort geweest
om daar een Taiko drum les te volgen.
We zijn begonnen met een soort opwarming, hierbij stak je je stokken in de lucht
en liet je je armen vallen.
Na de opwarming gingen we op Japanse trommels ritmes spelen. Daarna
hebben we op Nagado Daiko (zie foto).
Deze trommels waren best lastig te
bespelen aangezien je in een lastige
positie moest staan, en dan ook nog je
armen onnatuurlijk moest bewegen.

Het laatste onderdeel van de avond was:
spelen op O Daiko. Dat was een grote
trommel met een doorsnede van 1.95m.
We moesten met z‛n 2en een ritme spelen en dan kreeg ieder nog tijd voor een
solo.

We vonden het SUPER leuk en ook heel leerzaam!
Groetjes,
Marijke en Lise
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Champions Trophy
Hallo allemaal,
Wij zijn op 28 februari naar de Champions Trophy in België gegaan. De Champions
Trophy is een wedstrijd tussen de besten van Nederland en België. Om je hiervoor
te plaatsen, moet je bij de Nederlandse Kampioenschappen op de eerste, tweede
of derde plek eindigen. Wij zijn met het A-team Nederlands kampioen geworden
en we hadden ons dus geplaatst.
We moesten erg vroeg opstaan, omdat de opening al om half negen begon. En aangezien het in België was, moesten we even rijden. Voor de opening moesten we in
rijen staan en liepen we met z‛n allen de zaal in. Het publiek was erg enthousiast
en de sfeer zat er al goed in op de vroege morgen.
Daarna moesten we een tijdje wachten, want we moesten pas om half vijf optreden. Daarom gingen we nog even een rondje wandelen en lekkere Belgische broodjes eten. De tijd ging snel voorbij en we moesten ons klaarmaken voor ons optreden. Toen we dat hadden gedaan, gingen we intrainen. Kort daarna moesten we de
vloer al op. We waren best zenuwachtig, want we hadden onze tegenstanders al
gezien en die waren erg goed.
Voor ons gevoel ging de show wel goed, maar we hadden veel drops. Het was nog
spannend wie eerste zou worden.
Tijdens de prijsuitreiking was iedereen gespannen voor de uitslag. Er werd bijgehouden welk land, Nederland of België, de meeste winnaars had. Dat liep gelijk op.
Toen kwam onze categorie en kregen we te horen dat we eerste waren! We waren
erg blij met deze overwinning en we hopen dat we volgend jaar weer mogen gaan!
Namens het A-team,
Iris, Jouke & Sarah
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Jaarvergadering NEO
De jaarvergadering, ofwel algemene ledenvergadering (ALV) van NEO vond plaats
op donderdag 19 februari 2015 in De Vaart. Degenen die niet aanwezig waren,
maar toch benieuwd zijn wat er is besproken en afgesproken: de notulen vind je op
onze website: www.harmonieneo.nl

Zomeravondconcert NEO
Op zaterdagavond 6 juni zullen diverse geledingen van NEO een muzikaal optreden
verzorgen tijdens het eerste zogenaamde zomeravondconcert van NEO. We hopen
zo‛n concert, al dan niet in dezelfde vorm of op dezelfde locatie, voortaan jaarlijks
met de eigen vereniging te kunnen organiseren.
Het concert begint om 19.30u in de St.Martinuskerk van Rucphen. Wij weten inmiddels dat de akoestiek in het verbouwde interieur van de kerk erg goed is. We
willen dat graag met u delen, dus komt allen kijken en luisteren naar optredens
van onze blokfluitleerlingen, slagwerkgroep, harmonie A- en B-orkest. U bent van
harte welkom.

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, MediaMarkt, 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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NEO agenda

2 0 1 5

(Ha=harmonie-A; Hb=harmonie-B; T=tamboers/slagwerkgroep; M=majorettes; B=blokfl uitgroep)

MEI
17 zo.
22 vr.
24/25

majoretteconcours Waalwijk
muzikale bijdrage wandel-4-daagse
Pinksteren

JUNI 2015
1-6
Anjercollecte
03 wo. bestuursvergadering
06 za. oud-papier
06 za. jaarconcert (locatie St.Martinuskerk)
12-14
NEO-kampweekend
19 - 22 kermis
21 zo. NEO-kraam braderie/Rucphense Feesten leden
25 do. bijdrage wandel-3-daagse Kerkakkers

M (A+B-team)
Ha-T-M

leden (zie lijst)
bestuur
zie lijst Joris
Ha-Hb-T-B
jeugd+leiding
bestuur
Ha-T-M

JULI 2015
01 wo. bestuursvergadering
04 za. oud-papier
12 zo. majoretteconcours Zundert
12 zo. NEO-familiedag + huldiging jubilarissen
15 wo. laatste training vóór de zomervakantie
16 do. laatste repetitie vóór de zomervakantie

bestuur
zie lijst Joris
M (A-team)
allen
M
Ha-Hb-T

AUGUSTUS 2015
01 za. oud-papier

zie lijst Joris

SEPTEMBER 2015
02 wo. eerste training na de zomervakantie
02 wo. bestuursvergadering
03 do. eerste repetitie na de zomdervakantie
05 za. oud-papier

M
bestuur
Ha-Hb-T
zie lijst Joris
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vervolg NEO-agenda

OKTOBER 2015
03 za. oud-papier
03 za. concert met harmonie l‛Echo de Montagne (Tilburg)
07 wo. bestuursvergadering
18 zo. optie uitwisselingsconcert
31 za. GMC

zie lijst Joris
Ha
bestuur
Ha
Ha

NOVEMBER 2015
01 zo. GMC
04 wo. bestuursvergadering
07 za. oud-papier
07/08 BKW majorettes
21 za. optie uitwisselingsconcert (De Bazuin)

T- M
bestuur
zie lijst Joris
nog n.t.b.
Hb

DECEMBER 2015
02 wo. bestuursvergadering
05 za. oud-papier
26 za. Kerstconcert NEO

bestuur
zie lijst Joris
Ha-Hb-T-B

overige data:
NEO familiedag :

nog ntb

opties concert Ha:

zaterdag 19 sept. óf zondag 20 sept.;
zaterdag 10 okt. óf zondag 11 okt;

GMC 2015:

zaterdag 31 okt (Ha) én zondag 1 nov. (T+M);

NEO agenda

2 0 1 5
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