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Het is inmiddels al weer juli en velen van u zijn al met hun gedachten bij de komende vakantiebestemming. Een mooie gelegenheid om daar het NEO nieuws weer
eens tot u te nemen en te lezen over de laatste nieuwtjes en activiteiten over NEO.
Goed nieuws van de redactie.
Verheugd zijn wij met de uitbreiding met maar liefst 3 nieuwe leden, Koert Gobbens, Brigitte Matthijssen en Toos van Dongen. Hartelijk welkom aan deze nieuwe
leden. U kunt door hen benaderd worden voor een interview, of een verzoek om
iets te schrijven. Hun inzet zal de kwaliteit van het boekje zeker ten goede komen.
In dit boekje kunt u weer terug blikken op een periode met vele fantastisch activiteiten. Voor sommige van onze jeugdleden is het nog een klus geweest om bij de
repetities aawezig te zijn in verband met hun eindexamen.
De redactie wil via deze weg alle geslaagden nog van harte feliciteren met het
behalen van hun diploma.
Alle leden veel leesplezier een prettige en vooral zonnige vakantie toegewenst!

De redactie

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

michelenilse@gmail.com ( Michel van Dorst )
goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Tel. 0165 - 398909
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Optreden Koningsdag 2015
Op maandag 27 april hebben we met de slagwerkgroep twee keer opgetreden vanwege Koningsdag. Na ‛s morgens al gemarcheerd te hebben met de majorette en
de harmonie gingen we in de middag nog een keertje optreden op de vrijmarkt.
Tijdens dit optreden begonnen we met een mars genaamd “Groet uit Brabant” om
het publiek te trekken. Daarna speelden we nog andere nummers onder andere
“Kyomoto”, “Back to Bennett”, “Sumo” en “Big Tomahawk”.
Na deze nummers gespeeld te hebben, speelden we nog een nummer met het publiek genaamd “Potten en pannen, Toeters en bellen”, waarbij het publiek op zelf
meegebrachte pannen mee kon doen.
Ook dit jaar hadden de mensen die mee deden veel plezier. Onze instructeur Willy
daagde het publiek uit om enthousiast mee te doen en dit lukte natuurlijk.
Kortom was dit weer een succesvol optreden van de slagwerkgroep.
Jesse Tuijl

NEO vakantie tips
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.
Toch wat 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 bij Joris van Opdorp of Jack de Rooij.
Geen enkele geleding van NEO repeteert of traint tijdens de zomer-vakantie (zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus). Dat wil zeggen:
15/16 juli
laatste training, resp. repetitie vóór de zomervakantie,
2/3 sept.
eerste training, resp. repetitie na de zomervakantie.
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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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“Ik geef de pen door aan … “
Brigitte Matthijssen

In deze editie Brigitte Matthijssen aan het woord met een verslagje van haar bezoek aan Mnozil Brass in Schouwburg De Kring.
Op vrijdag 19 juni zijn we met een man(en vrouw) of 10 naar een voorstelling van de
Oostenrijkse brassband Mnozil Brass in de Kring in Roosendaal geweest.
In het voorprogramma stond de band De Donuts. De negen musici zijn sinds
2011 samen en vormen een band van hoog muzikaal niveau. Strak samenspel, een
groovende ritmesectie en uitstekende solisten maken van de band een unieke combinatie die past binnen iedere setting. Ze spelen akoestisch en/of versterkt op
feesten, festivals (overdekt en in de open lucht) en in concertzalen, waarbij het
repertoire flexibel wordt aangepast aan de gelegenheid.
Daarna begon Mnozil Brass aan hun muzikale voorstelling. Zelfs na 22 jaar trouwe
dienst in de blaasmuziek blijven de heren van Mnozil Brass hun immer optimistische kijk op muziek demonstreren. Met hun nieuwe show YES, YES, YES blazen zij
zich feilloos en moeiteloos een weg door een paradijs van muzikale hoogstandjes.
‘Slapstick meets black humor…‛ Met trillende lippen naar een combinatie van humor
en virtuositeit!
Ik had er al weleens van gehoord(en een van hun acts was te zien in de Vaart tijdens de bonte avond uitgevoerd door de toenmalige Klapblaosers).
Het was een veelzijdige voostelling,opvallend was dat deze mannen 2x 3 kwartier
stonden te blazen/zingen/entertainen zonder ook maar 1 blaadje bladmuziek.
Ook die act met de stoel(De Klapblaosersact) werd er opgevoerd.
Ook een mooi arrangement van Queens Bohemian Rapsody,waarbij er ook gezongen
werd was een genot om naar te kijken en luisteren,kortom een aangenaam avondje
muziek gecombineerd met entertainment.
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TM7
The Magnificent Seven
Personalia:
Namen:
Arno van Dongen
Jack Goossens
Jean-Paul Matthijssen
Jack de Rooij
Istvan Smeekens
Patrick Smeekens
Hoe is jullie naam ontstaan?
We hadden een lijstje met verschillende opties. Deze naam kreeg de voorkeur
van de meerderheid. De grap is natuurlijk dat we maar met z‛n zessen zijn.
Bovendien is het de naam van een gelijknamige westernserie uit de jaren ‛60 met
een leuke intro-tune.
Welke instrumenten bespelen jullie?
Arno van Dongen: Trompet, Trugel, en Zang
Jack Goossens: Altsax, Tenorsax, Sopraansax, en Zang
Jean-Paul Matthijssen: Trompet, Bugel, en Zang
Jack de Rooij: Es-bas, Mondharmonica, en Zang
Istvan Smeekens: Slagwerk, Percussie, Cornet, en Zang
Patrick Smeekens: Trombone, Zang, en Zang (en ooit nog een keer panfluit)
Waarom zijn jullie dit naast NEO gaan doen?
Naast NEO spelen we individueel sowieso al in verschillende samenstellingen. Na
ruim 30 jaar samen gespeeld te hebben bij De Klapblaosers misten we het ‘samen
eigen muziek maken‛ toch wel erg. Dus zochten we naar een extra, nieuwe uitdaging in de muziek (buiten carnaval). Na wat “ brainstormen” en een voettocht
door Antwerpen zijn we uitgekomen bij dit “concept”.
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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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En na de eerste vergadering wisten we het zeker, vrienden voor het leven, hier
gaan we nooit meer mee stoppen (de volgende morgen en een verkeerd bed later
zag de wereld er weer wel anders uit maar goed… © Peer red).
Welk optredens doen jullie het liefst en waarom?
We zijn al lichtelijk gespecialiseerd in optredens bij “open-molendagen”, maar ook
een huwelijksjubileum of een meerdaagse gebeurtenis luisteren we op. Optreden
tijdens een festivalleke is nog wel iets wat we zouden willen gaan doen (geen kapellenfestival, omdat we daar ‘te klein‛ voor zijn). Maar een echte voorkeur hebben we niet hoor, dus mochten er nog mensen op zoek zijn naar een goed bandje
dat het net eens wat anders doet, dan horen we het graag.
Ben je ook nog lid van een andere vereniging of groep?
Van voetbalclub RSV.
Zijn jullie zenuwachtig voor een optreden?
Dat is niet echt generaliserend te zeggen. De een toch iets meer dan de ander.
Het kan zomaar voorkomen, bij het inzetten van een solo, of wanneer de muziek
lastig is.
Over het algemeen is het iets van veel ervaring ermee hebben en als je zelf weet
dat je goed geoefend hebt en de muziek goed kent, kunnen de zenuwen meevallen…maar ja…soms zit het tegen.
Hebben jullie al een fanclub? Zo ja, hoe heet die, zo nee maak dan van de
gelegenheid gebruik om een oproep te plaatsten.
Nog geen fanclub zover we zelf weten. Dus bij deze een oproep dan maar ... ?
Wie zijn jullie idolen?
Idolen moet je niet te veel hebben, gewoon uitgaan van eigen kunnen. We kijken
wel met een schuin oogje naar o.a. Mnozil Brass (deze zijn pas nog in De Kring in
Roosendaal geweest, een geweldig optreden waar ook meer mensen van NEO naar
toe zijn geweest), MBB, ed, maar we willen er erg voor waken om niet met hen
vergeleken te worden. Het zoeken naar een eigen vorm heeft nog steeds onze
voorkeur.
Wat doen jullie zoal in het weekend?
Naast ons gezinsleven? ... repeteren, werken, muziek uitzoeken, biertjes proeven,
klussen en enkelen soms een beetje fietsen en weer een ander rondjes (hard)
lopen, toneel spelen.
In welke gelegenheid in Rucphen en/of elders worden jullie het meest gesignaleerd?
In “De Vaart” na de repetitie van NEO (voor de pauze zijn we meestal nog niet
compleet) en in ons repetitiehonk-waarvan-de-naam-niet-genoemd-mag-worden.
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Waar, wat, met wie eten en/of drinken jullie het liefst?
In Antwerpen, een lekkere pint, of een flink bordje eten ... met elkaar is altijd
gezellig!
Sommigen drinken ook nog wel eens tijdens het Kerstbierfestival (Stille nacht nr.
173), maar gelukkig niet allemaal.
Waar mogen ze jullie midden in de nacht voor wakker maken?
Dat wisselt per persoon:
Arno van Dongen: Haha…wakker maken…
Jack Goossens: Een trombonesectie met minimaal 4 leden die een strak rifje
zuiver kunnen spelen…. Ik koester mijn nachtrust!
Jean-Paul Matthijssen: als ze mijn vrouw thuisbrengen omdat die van de fiets is
gevallen (echt gebeurd).
Jack der Rooij: goed blues-nummer.
Istvan Smeekens: om op te treden met Circle Percussion.
Patrick Smeekens: als mijn kliko‛s in de fik staan (nog bedankt Leon).
Zijn jullie langslapers of zijn jullie altijd vroeg uit de veren?
Haha, dit is niet echt een ‘jullie‛-vraag… Maar algemeen kun je wel stellen dat het
ligt aan wat we de avond ervoor hebben gedaan. Maar echt uitslapen zit er niet
meer in.
Voor wie zouden jullie speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Waarschijnlijk zijn hier de meningen onderling ook wel verdeeld, maar het maakt
ons niet echt heel veel uit, we willen altijd het beste optreden geven dat we kunnen (het allerbeste optreden moeten we nog geven trouwens).
Natuurlijk is het altijd leuk als er bekenden tussen het publiek zitten.
Wat doen jullie thuis het liefst?
Repeteren (de een wat meer dan de ander ;)), verder verschilt het per persoon,
de één klust graag, de ander kijkt TV of leest een boek. Weer iemand anders
kijkt films, maar allemaal kijken we op z‛n tijd naar youtube om inspiratie op te
doen.
Willen jullie nog iets tegen iemand willen zeggen?
Dat je de vraag beter zou kunnen formuleren als “Zouden jullie nog iets tegen
iemand willen zeggen?”, omdat dat net iets lekkerder bekt.
Maar even serieus: samen muziek maken is echt heel leuk. Vooral als je dat met
vrienden doet. We vinden het leuk om te zien dat groepen als Da‛Kapelleke nog
steeds bestaan en dat de Blatblaosers flink aan te weg timmeren, maar ook dat
met de voorspeeldag zoveel NEO‛ers meedoen.
Verder nog toevoegingen?
Als je niet graag doet wat je doet en niet doet wat je wél graag doet, dan heb je
wanklank boven muziek verkozen.
(oké…niet van ons, maar wel waar :-) )
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NEO kamp 2015
LET IS GOOOOOOOOOOOOOOO!
Kerstmis vieren midden in Juni, dat kan alleen op NEO-kamp! De
Kerstman was erg in mineur, hij had namelijk nieuwe buren gekregen
en ze veroorzaakten veel problemen tijdens zijn vakantie. De heetgebakerde prinses Anna probeerde, samen met haar trouwe Pinguïn, Olaf de sneeuwpop te smelten. Olaf had echter de slimme prinses Elsa aan haar zij. Om een lang verhaal kort
te maken, dit probleem veroorzaakte een hoop gedoe. Gelukkig kon het pientere
rendier van de Kerstman alles oplossen. Maar hiervoor moesten de kinderen wel
eerste sneeuwballen verzamelen om Olaf gedurende het kamp in leven te houden.
Hiervoor hebben ze hard moeten werken; knutselen, sneeuwhappen, natte sponsen
zien te ontwijken, stoelendansen, repeteren en keihard schrikken.
NEO kamp 2015 zal de boeken in gaan als:
-

Het kamp waarop (ex-)stoelendanskoning Jesse werd verslagen werd
door Anke (2e of 1e meisje zoals ze het zelf graag noemt) en Job
(leve de nieuwe koning!).
De Porseleinen Pony is verkozen tot het beste lied van
NEO kamp 2015 door iedereen behalve Istvan.
Het favoriete nummer van Istvan was namelijk, Let is goooooooooooo!
Hij kon dit namelijk ‘loepzuiver‛ mee blèren.
Een bestel bus en een auto volledig afgeladen waren met de
instrumenten van drie muzikanten. Schijnbaar hebben tamboers
altijd veel gereedschap nodig…
Sneeuwhappen volgens de leiding het aller aller aller leukste spel
ooit was, de kinderen keken overigens nogal moeilijk na het spelen van
dit spel (check de foto‛s maar…) De kampleiding is het er over eens dat,
ongeacht het thema, het sneeuwhappen volgende jaar terug moet keren.
Of zijn er kampgangers die tegen stemmen?

Nog een klein puntje moet aangestipt worden:
in 2016 gaat de 25ste editie van het NEO kamp
plaatsvinden. Dat wil je niet missen, houdt je
agenda in juni helemaal leeg!
De kampleiding heeft ontzettend van het kamp
genoten en is nu al voorzichtig aan het voorbereiden voor volgende jaar. Om te bewijzen dat
ook de kinderen hebben genoten volgen nu de
ervaringen van enkele kampgangers.

“Een geweldig kamp, zoals altijd, maar met veel nieuwe spelletjes en activiteiten!
Het was super!” – Sander van Dorst
-12-
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“Het was gezellig, grappig, kort, soms spannend, warm, sportief maar vooral heel
leuk!” – Jouke Struijs
“Ik vond het een heel leuk en gezellig kamp. De
sfeer vind ik altijd fantastisch, ook vond ik dat
we leuke spellen hadden. Dus ik vond het weer
een super kamp.” – Tessa Backx
“Ik vond het heel leuk!!!” – Eline van Gastel
“NEO kamp is altijd een feest!” – Jack van Kalmthout
super leuk” – Mees Blom

“Ik vond het een super kamp, echt gaaf, top en

“Het was super leuk met iedereen, weer heel veel andere en verassende dingen.
Kan niet wachten tot volgende jaar.” – Kelly Matthijssen
“Geweldig kamp en natuurlijk super gezellig net zoals voorgaande jaren!” – Kim de
Rooy
“Het is altijd heel gezellig, vooral de 6kamp.” –
Femke van Elven
“Superduperoppietoppiefliekieflex kamp! NEO
kamp is het vetste kamp dat er bestaat. Ookal
hebben we geen stem meer over na de spooktocht ;)” – Manon van Dorst en Marnel de Rooij
“NEO kamp was/is super leuk!! Iedereen moet
het een keer meemaken.” – Iris Smeekens
“Het waar weer een leutig kamp net als altijd!!” - Bas de Rooij
“Super leuk en ik heb nu al zin in volgende jaar.” –
Kasper Brummer
“Leuk, lol, super en leuk!” – Guusje Blom
“NEO kamp was leuk. Veel gelachen, weinig geslapen, mooi liedje: Porseleinen Pony. Het was geweldig.” – Jesse Tuyl
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Kermis 2015
Rondom de derde zondag in juni is het in Rucphen kermis. Dat NEO nauw betrokken is bij de organisatie van de kermis zullen de meeste lezers wel weten ... of niet?
Bijgaand wat algemene kermis-weetjes:
-

het woord kermis komt van ‘kerk‛ en ‘mis‛. Vroeger hielden de kerken een
jaarlijkse dienst met een markt erbij – maar al in de dertiende eeuw
werd vooral die markt steeds belangrijker;
de Efteling begon (in 1934) nogal saai als een sport en wandelpark. Pas in
1968 kwam de eerste attractie: een stoomcarrousel die werd
overgenomen van de kermis in Den Helder;
Bergen op Zoom was lang de vaste woonplek van veel kermisexploitanten, omdat daar de eerste en de laatste jaarmarkt van het
seizoen plaatsvond. Logisch dat daar een kermismuseum is;
op zaterdag 26 april 1986 vond er in Tsjernobyl een kernramp plaats.
In het centrum stond die dag een kermis opgebouwd. De botsauto‛s en
het reuzenrad staan er nog steeds;
waar Engelsen spreken van ‘dodgems‛ (ofwel ‘ontwijk ze‛) hebben wij
het over ‘botsautootjes‛; ‘t blijven rare jongens die Engelsen;
de suikerspin is vernoemd naar waar ze werd gemaakt:
de suiker-spinnerij. Een verklaring die een beetje tegenvalt – maar
dat geldt vaak ook voor de suikerspin zelf ... (behalve die van IJS);
vroeger was het spel ‘koekhakken‛ populair op de kermis: het
door-hakken van een platte, taaie koek met een bijl, in enkele slagen.
Wie won, kreeg de koek; wie verloor moest die betalen;
imponerende kermisattracties wegen meestal tussen de 28.000
en 78.000kg. De kosten variëren van € 350.000,- tot ... ?
de kermis in München is waarschijnlijk de grootste ter wereld:
jaarlijks ruim 500 attracties en maar liefst 16 dagen lang ...
o ja, en met 6 miljoen liter bier !;
Nederlands grootste kermis (Tilburg) slurpt ca. 350.000 kWh aan
stroom in 10 dagen. Dat staat gelijk aan het verbruik van
zo‛n 100 á 120 gemiddelde huishoudens ... in een heel jaar !;

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 !
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NEO agenda

2 0 1 5

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

JULI 2015
01 wo. bestuursvergadering
04 za. oud-papier
12 zo. majoretteconcours Zundert
12 zo. NEO-familiedag + huldiging jubilarissen

bestuur
zie lijst Joris
M (A-team)
allen

AUGUSTUS 2015
01 za. oud-papier

zie lijst Joris

SEPTEMBER 2015
02 wo. bestuursvergadering
05 za. oud-papier
20 zo. majoretteconcours Waalwijk

bestuur
zie lijst Joris
M (A-team)

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

zie lijst Joris
Ha
M (A+B-team)
bestuur
Ha
Ha

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