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De herfst heeft zijn intrede alweer gedaan, dit betekent dat voor de leden van
NEO weer een drukke tijd is aangebroken. Nodig is het om de leden weer eens op
de hoogte te brengen wat er allemaal weer staat te gebeuren, en wat er na het
verschijnen van het vorige boekje weer is geschied bij onze vereniging.
De aangeleverde kopie is deze keer moeizaam binnengekomen. De redactie vraagt
bij deze dringend aan de leden ook een iets toe te zenden. Het hoeft niet altijd
over muziek te gaan maar mag bijvoorbeeld ook over een andere hobby van u gaan.
Een bepaalde gebeurtenis of anekdote is ook welkom. Volgende keer hopen we ook
weer iemand te vinden waaraan we “de pen door kunnen geven”.
Belangrijk is voor NEO oktober weer het onderling concours en de diverse concerten. Te denken valt hierbij natuurlijk aan het Gemeentelijk Muziek Concours. Voor
het A-Orkest heeft Gerard in een beschrijving weergegeven welke betekenis het
verplichte werk inhoudt. Verder nog een terugblik op het project Helden en de de
familiedag. Wij wensen alle deelnemers met de komende activiteiten veel succes
toe!
Heeft u ook nog iets wat u 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 1 december per e-mail op
onderstaande adres:

goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Een andere kĳk op metaal

Raadhuisstraat 13, Rucphen
Tel. 0165 - 341295
Dijkcentrum 16b, Roosendaal
Tel. 0165 - 398909
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Helden
Een stukje in het NEO nieuws over het project. Dát is de
bedoeling. Ik ben er over na gaan denken en vond het eigenlijk moeilijker dan het leek. We zijn er immers allemaal
zelf bij geweest. Iedereen heeft zijn eigen beleving ervan
en zijn of haar mooiste moment al gekozen en misschien
al gedeeld met anderen. Toch waag ik een poging om het
Heldenverhaal te vertellen.
Nadat we tevreden hebben teruggekeken op de Reis om de Wereld in 80 minuten
ontstond al gauw de wens om weer een groot project te organiseren. Planning:
Voorjaar 2016!
De grote wens was om bij het hele project iedereen te laten meedenken. Iedereen
moest de gelegenheid hebben zijn of haar idee te laten horen. Dit begon bij de
keuze voor een thema: Helden!
Niet het makkelijkste thema, meer abstract dan de voorgaande keren. Maar de
brainstrom avond nam alle twijfels weg. Een geweldige avond, vol met ideeën van
iedereen. Vervolgens was het aan Jack en mij om de werkgroepen te gaan formeren. Samen met Mart, Simone, Fred en Pieter werden mensen gevraagd en groepen
geformeerd. Iedereen had zijn taak en heeft zijn of haar best gedaan deze zo
goed mogelijk uit te voeren. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de verzamelde ideeën van de brainstormavond.
Ging alles van een leien dakje? Nee. Natuurlijk waren er dingen die tegenzaten,
afspraken die niet door kwamen, of ideeën die anders uitpakten. Maar de manier
waarop met deze zaken werd omgegaan sprake boekdelen. Het doel, een fantastische georganiseerd project, werd niet uit het oog verloren.
5 en 6 juni moest het gebeuren. In aanloop hier naartoe was er bij iedereen een
gezonde spanning. Draaiboeken werden gemaakt, partijen ingestudeerd, films samengesteld, sponsoren bezocht, licht en geluid geregeld, hulp gevraagd en nog veel
meer. Onvoorstelbaar veel dingen die geregeld moesten worden, en uiteindelijk
lukte het allemaal. Twee hele mooie voorstellingen, tevreden muzikanten en artiesten, hele mooie berichten in de media, maar nog belangrijker: een enthousiast
publiek!
En nu….? Op naar een volgende keer? In 2019 een project en dan in 2020 het 140
jarig bestaan? Reden genoeg om nu al na te gaan denken. Iemand een idee?
Jean-Paul Matthijssen
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UW WOONWENS IS ONZE SERVICE
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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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Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl
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www.verstraatenautoschade.nl

Kraaihei 17 - 4715 RV Rucphen - Telefoon 0165-382.310

www.verstraatenautoschade.nl
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Helden - Wist u dat..?
•

het project “Helden” al vier maanden achter ons ligt?;

•

we wederom veel leuke, enthousiaste en lovende reacties van het publiek
hebben gekregen?;

•

ook de bijdrage van onze Butterflies erg verzorgd was?;

•

we erg blij waren met onze eigen jeugdleden en Peeperklips?;

•

er door de diverse werkgroepen bijzonder hard is gewerkt, zowel vóór
als achter de schermen?;

•

de K3-jurkjes niet gekocht, maar zelf gemaakt zijn?;

•

dat voor meer kleding en/of attributen gold?;

•

ook niet-leden bij het afbreken van de tent geholpen hebben?;

•

we van (wel-)leden soms wat extra hulp hadden verwacht?;

•

niet iedereen zich realiseert dat wat is opgebouwd, ook weer moet
worden afgebroken, schoongemaakt, terug gebracht, e.d.?

•

we de (jeugd)leden bedanken die geholpen hebben alle slagwerk
instrumenten terug naar De Vaart te brengen?;

•

warme lucht in besloten ruimte tussen glas en karton uitzet?;

•

karton wat niet voldoend klem zit dan er dan uit valt?;

•

er dankbaar gebruik gemaakt werd van ‘ons‛ koelkastje in de voormalige
biechtstoel achter het orkest?;

•

deze regelmatig moest worden bijgevuld?;

•

we de werkgroep catering danken voor hun goede zorgen?;

•

er achter de schermen het nodige is geregeld om het logge gevaarte
t.b.v. stroom (aggregaat) op z‛n plaats te krijgen?;

•

we de sponsor van dit kostbare aggregaat erg dankbaar zijn?;

•

we overigens alle sponsoren van het project bijzonder dankbaar zijn voor
hun bijdrage, op wat voor manier dan ook?;

•

we daarnaast ook alle leden, familie en overige vrijwilligers die op wat
voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van
dit project hartelijk willen danken !

•

we erg benieuwd zijn naar de DVD met opname‛s?;

•

we deze binnenkort verwachten?;

•

we dan nog een keertje kunnen nagenieten ...
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Muzikale cadeautip
Het is niet altijd eenvoudig een leuk, origineel of praktisch cadeautje voor iemand
te bedenken. Behalve als het een muzikant betreft, want dan hebben we nog wel
wat ideetjes voor Sinterklaas of de Kerstman:
een muzieklessenaar;
een standaard voor je muziekinstrument;
een stemapparaatje (incl. metronoom);
een leuk lesboek of meespeelboek met CD ... (bijv. via De Haske)

Concertwedstrijd (bondsconcours)
Het harmonie A-orkest van NEO zal in 2017 weer deelnemen aan een bondsconcours (laatste keer was immers vijf jaar geleden, in 2012). Dit concours staat gepland in het weekend van 25 en 26 november 2017, in Veldhoven. Aan alle muzikanten van het A-orkest bij deze dus een dringend verzoek beide data voorlopig vrij
te houden; we kunnen vooralsnog geen voorkeursdatum opgeven. Nadere info volgt.

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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“Ik geef de pen door aan … “
“Anoniempje”

Voor deze editie van ons NEO Nieuws heeft de redactie helaas niemand kunnen
vinden om een stukje te schrijven voor de rubriek “Ik geef de pen door aan...”
Anoniempje stuurde enkele gedichtjes in die we daarom onder gebracht hebben
in deze rubriek.

Muziek

7 Noten

Muziek is ons gegeven
als medicijn voor het leven,
de melodie op elke wijs
kregen wij mee vanuit het paradijs.

7 noten slechts… moet je mixen,
met ‘t juiste ritme en magie.
Als je ‘t goed doet, dan ontstaat er…
een betoverende melodie.

Muziek is nauw verweven
met onze stemming in `t leven.
Willen wij onze vreugde uiten
gaan wij ons zingend te buiten.

Een melodie om naar te luisteren,
zélf te zingen of te spelen.
Op je eentje heel alleen,
saam met enkelen of met velen.

Om onze blijdschap aan te geven.
over momenten in het leven.
Ook voor momenten van verdriet,
is het de muziek die vaak vertroosting biedt.

Muziek, doet een mens ontspannen,
geeft hem vleugels, nieuwe moed.
Brengt meer vreugde in zijn leven,
‘t doet hem écht alleen maar goed.

Zelfs voor als de mens ten strijde trekt;
ter verdediging van huis en haard,
houdt marsmuziek hen steeds paraat.
Daar die hun fanatisme wekt.

7 noten slechts… ‘t is een wonder,
wat j‛er allemaal mee kan.
Ze brengen mensen bij elkaar…
Iédereen… geniet ervan!

Muziek is er voor iedereen,
voor blijdschap en geween.
`t Is steeds de muziek die ons wat zegt,
wanneer men zijn oor ten luister legt.
Of ik nu een straatmuzikant beluister
of aan een symfonie ben gekluisterd
Muziek is voor mij een klankbord
waar ik bij `t beluisteren stil van wordt..
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GMC 2016
Dit jaar wordt het GMC (Gemeentelijk Muziek Concours) voor de 50ste keer
gehouden. De organiserende vereniging(en) zijn dit jaar St.Cecilia en The Twinkle Starts uit Zegge. Deze 50ste editie van het GMC was mede aanleiding om
e.e.a. eens in een ‘ander jasje‛ te gieten.
Als het goed bevalt krijgt dit de komende jaren wellicht een vervolg. Alle onderdelen komen dit jaar op zaterdag 29 oktober in actie; ‛s ochtends en ‛s middags de majorettes en ‛s avonds de harmoniën, fanfares, accordeonvereniging en
slagwerkgroep(en). Nieuw is o.a. dat naast de vakjury (één jurylid: Wim Lazeroms)
ook ‘n publieksjury het totale optreden van de orkesten beoordeeld. Elke vereniging is gevraagd 3 personen voor te dragen. Verder wordt vanwege de 50ste
editie een ‘afterparty‛ in De Vijfsprong georganiseerd. NEO wil dit initiatief een
kans geven, dus bij deze vragen ook wij onze leden om na afloop van het concours in
ieder gevel even in De Vijfsprong te blijven om met leden van andere verenigingen
te kunnen napraten.
We weten inmiddels niet beter, maar vroeger werd het GMC op twee verschillende
momenten georganiseerd. ‛s Zomers voor de majorettes en tamboerkorpsen, want
dat werd toen buiten gehouden. Toen had elke muziekvereniging in de gemeente
Rucphen ook ‘n tamboerkorps. Voor een marsoptreden was binnen onvoldoende
ruimte beschikbaar, dus werd uitgeweken naar een sportveld of dorpsplein. In
de herfst of winter werd het concours voor fanfare, harmoniën en later ook de
accordeonvereniging gehouden. Dat vond dan plaats in het dorp (kerk, gemeenschapshuis, e.d.) wat dat jaar de organisatie verzorgde. Later, toen sporthal De
Vijfsprong was gebouwd, bleek het mogelijk beide concoursen centraal, binnen én
in hetzelfde weekend te organiseren.
Inmiddels lijkt de tijd rijp voor weer wat vernieuwing, en kunnen we (helaas mede
door het inkrimpen van de verenigingen) het GMC zelfs op één dag organiseren,
zoals hierboven reeds beschreven. Heel veel succes allemaal, en let op: volgend
jaar organiseert NEO het GMC !

U kunt NEO gratis sponsoren !
Iedereen die wel eens aankopen doet via internet kan NEO gratis sponsoren. Ga
de volgende keer wanneer 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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Zeer geslaagde familiedag
Op zondag 17 juli, alweer een tijdje geleden en voor de meeste van ons vóór de
welverdiende zomervakantie, was er weer
de inmiddels traditionele familiedag-metfietstocht-en-aansluitend-de-barbecue!
Deze echte N.E.O.-activiteit staat al
weer behoorlijk wat jaren op de kalender,
als alternatief voor de feestavonden van
onze vereniging die voor de wat oudere
leden onder ons ook veel mooie herinneringen heeft. Om echter ook de wat jongere leden in de gelegenheid te stellen ‘mee te feesten‛ is dit alweer een aantal
jaar een activiteit waarnaar door een groot aantal leden naar wordt uitgekeken.
Traditiegetrouw worden dan ook de jubilarissen in het zonnetje gezet, en dit jaar
ook letterlijk want over het weer hadden we deze keer zeer zeker niet te klagen.
Maar over de jubilarissen later meer. Het zonnetje scheen uitgebreid en de werkgroep was weer goed voorbereid. Ries van Dorst heeft zijn werk als werkgroeplid
neergelegd waardoor veel mensen in de veronderstelling waren dat dit jaar de
vragen begrijpelijk en vooral ook oplosbaar waren. Omdat hij echter opgevolgd is
door Bas Nijsen, iemand met veel kamp-ervaring, kwamen die mensen bedrogen
uit en mochten we ons buigen over tatata tatta ta taa ta la laaala la en meer van
dat soort dingen. Dit zorgde wel voor veel spanning tijdens het bekend maken
van de antwoorden. Dat er toch goede
antwoorden zijn gegeven zegt veel over
het gemiddelde IQ van onze vereniging. Uiteindelijk is er toch 1 groep als
winnaar uit de bus kwam. En dit jaar
ging ‘de cup met de grote oren‛ naar de
Blatblaosers die de eer hebben deze
prestigieuze wisselbeker een jaar lang
in een strak roulatiesysteem van huis
naar huis laten rouleren. Voor een plek
op de schouw!
Na de prijsuitreiking werd er welverdiende aandacht gegeven aan de jubilarissen van dit jaar. Onze voorzitter spreekt de gelukkige toe, gelukkig krijgt hij de
meeste tekst van de secretaris Jack en voorlezen is hem wel toe te vertrouwen.
Heeft hij in ieder geval de namen goed! Het gaat te ver om deze tekst nogmaals
in zijn geheel hier te vermelden, de meesten van jullie hebben het ook al gehoord
maar de jubilarissen moeten natuurlijk wel hier worden vermeld!
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10 jaar lid van N.E.O. en daarvoor ook onderscheiden met een bronzen insigne,
mooie woorden van de voorzitter en een bos bloemen dan wel een cadeau:
Manon van Dorst en Job Struijs
25 jaar lid van N.E.O. en daarvoor onderscheiden met een zilveren insigne, bijbehorende lovende opmerkingen en een bos bloemen en/of een passend geschenk:
Martijn Buijs, Brigitte Matthijssen en Nicole van den Wijngaard. Dat Marijn Buijs
op de foto ontbreekt kwam omdat hij er niet was.
Na deze huldiging was er nog een
bijzonder moment, onze instructeur
Willy van Maasakker nam namelijk afscheid. In 2012 heeft onze voormalig
instructeur Corné Pas afscheid genomen van de Tamboers. Na enig zoeken denkwerk maakten we kennis met
Willy van Maasakkers (inderdaad, voor
de kenners, een volle neef van…!)
Hij presenteerde zich als een zeer
ervaren muzikant met een schat aan
ervaring en kwaliteit, wat onder ander
bleek uit zijn CV, Willy heeft jarenlang gespeeld voor de Marinierskapel. En ik mag
het natuurlijk ziet zeggen maar da‛s geen lullig bandje…Hij is in november 2012
instructeur / dirigent van het tamboerkorps / slagwerkgroep van NEO geworden
en sleepte in zijn eerste jaar ook meteen de GMC-beker binnen. Dit kunstje heeft
hij daarna nog 2x geflikt! We hebben Willy daarnaast leren kennen als een enthousiast en vooral ook creatieve instructeur met veel ideeën. Potten- en
pannen concert en zijn originele bijdrage aan het school- en dierendagconcert zijn daar goede voorbeelden van. Hij heeft twee projecten
van NEO meegedraaid, waarbij hij zoveel ideeën alleen al voor de
Slagwerkgroep had dat zij alleen de avond gemakkelijk hadden
konden vullen. En de kerk zelf trouwens ook… Maar hij heeft zich
laten kennen als een professional waarmee het heel goed samenwerken is geweest. Mede door zijn inbreng zijn beide projecten
bijzonder goed geslaagd.
Zijn creativiteit bleek ook uit zijn uitvinding waarmee hij wereldwijd hoopt door te breken, de Clenchy. Hiervoor is echter
wel veel werk te verrichten. Daarnaast kreeg Willy ook nog
gezondheidsklachten, al is hij gelukkig goed herstellende van de
moeilijk periode van najaar 2015. Deze twee zaken hebben er echter wel
voor gezorgd dat Willy heeft besloten afscheid te nemen van NEO als instructeur
Namens de Slagwerkgroep heeft Meike hem ook nog een mooi afscheidscadeau
aangeboden.
En als dat allemaal nog niet genoeg was zijn ook Mart en Annemiek in het zonnetje
gezet. Dit omdat zij onafgebroken alle Muziekkampen van NEO hebben meegemaakt. En dat zijn er 25, reden voor een huldiging.
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Van Kasterlee naar Someren, naar
Hengstdijk. En weer terug naar Kasterlee, er is één echtpaar dat alle
avonturen van de afgelopen 25 jaar
heeft meegemaakt; Mart en Annemiek! Vanaf het prille begin zijn ze
actief betrokken geweest bij de organisatie van het inmiddels beruchte
Jeugdmuziekkamp van NEO. Mart
stond als voorzitter aan de wieg van
dit initiatief, dankzij Annemiek is de
kookploeg altijd van hoge kwaliteit geweest. En laten we eerlijk zijn, zonder Jeugdkamp (misschien wel) geen Klapblaosers, DaKapelleke of Blatblaosers. Want daar
is de basis gelegd van veel muzikale vriendschappen. En hoewel Jantje-deodorantje en de om 5.00 uur in de ochtend douchende Ivo geen lid zijn gebleven geldt voor
heel veel andere, toen nog jeugdige, deelnemers dat dit een bindende factor van
jewelste is gebleken. Voor blazers, slagwerkers en majoretten, geen andere activiteit is zo verbindend als het Jeugdmuziekkamp. We hebben een sterke, frisse
werkgroep met ook nieuwe en jeugdige leden daarin, gelukkig zorgen Mart en Annemiek voor verstandig evenwicht!
Ik zou heel veel anekdotes kunnen vertellen maar misschien moet daar eerst maar
eens een boek over worden geschreven (als Mart wat beter in zijn vrije tijd komt
te zitten misschien…). Met daarin dan wel aandacht voor de decibellen die Mart ‛s
nachts produceert, dit in tegelstelling
tot de rust en kalmte die er overdag
vanuit straalt, niet kwaad te krijgen…
En Annemiek haar wijntje moet er ook
in…in dat boek dan wel te verstaan!
Dus ook voor Mart en Annemiek een
mooi aandenken.
En toen…., toen kon er eindelijk gegeten worden! Met de medewerking van
Leon en zijn Vaart-crew en onder leiding van Barbecue-master Joris van
Opdorp was het een zeer smakelijke
bedoeling. Terugkijkend kan ik niet anders dan concluderen dat ook dit jaar
de vakantie weer zeer goed begonnen
was. Met dank aan de organisatie van
de Familiedag, heel graag tot volgend
jaar!
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NEO Kamp
Afgelopen jaar was het 25-jarig jubileum van het NEO kamp. Het thema was
Helden 2.0. (in vervolg op het project). Dit jaar gingen we weer naar het vertrouwde Kasterlee in kamphuis 1.
Er was een kleine verandering in het programma. De muziek
quiz, die altijd vast op de zaterdag avond tijdens de bonte
avond was, was namelijk verplaatst naar de vrijdag avond.
Ook dit jaar zaten er weer leuk fragmenten tussen. Na de
muziek quiz en het maken van de jokers gingen we weer als
gewoonlijk laat naar bed waar nog veel gespookt werd op de
kamers.
De volgende dag werden we vroeg gewekt door Bas met z‛n
muziek installatie waar iedereen vrolijk waker van wordt. Na
het ontbijt werd er volop gerepeteerd voor het slotconcert
op een zondag. In de middag was er weer een zeskamp waar
we ons goed aan de spelregels hielden. En als afsluiting van de zeskamp werd
weer het welbekende rode draad spel gespeeld. Dit liep natuurlijk weer uit tot een
waterballet. Ook al was Bas, die gewoonlijk altijd iedereen nat spuit , er niet, zijn
vriendin Lizet kan er ook wel wat van. Toen iedereen was opgedroogd en gedoucht
had, werd de opdracht van de bonte avond bekend gemaakt. Dit was voor iedereen
hetzelfde, namelijk 25.
Het thema van de bonte avond was glitter en
glamour vanwege het jubileum. Alle meisjes kwamen in mooie gala jurken en de jongens hadden
hun pak aan. Ook ik sprong hier goed op in, want
ik kwam niet in pak maar in mijn trainingsPAK.
De bonte avond was mooi aangekleed met een
rode loper en een echte fotograaf. Het was weer
een geweldige avond met veel leuke optredens
van de groepjes. Ook kwamen er weer vaste acts
naar voren die ieder jaar terug komen zoals de act van IJS die een soort Cluedo
speelde, Etcetera met een gorgel act en natuurlijk niet te vergeten mijn eigen
speciale optreden, omdat het mijn laatste kamp was.
Ik had lang van tevoren mijn act al aangekondigd. Om iedereen nieuwsgierig te maken had ik
gezegd dat ik een special gast mee zou nemen.
Dit was Marnel. Samen deden we het wel bekende programma K2 zoekt K3 , compleet met
K3 jurkjes en het dansje van tien duizend lucht
ballonen. Na de bonte avond was er deze keer
geen nachtspel of spooktocht, maar een escape
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room. Deze was gemaakt door mijn vader
Marcel. Na deze gezellige avond zochten we
onze bedden op om zondag weer het welbekende schmink spel te spelen en het kamp af
te sluiten met het slotconcert. Ook dit jaar
was het weer een geweldig kamp op naar het
26ste jaar.

Ik wil de kampleiding en leden
die de afgelopen jaren mee
zijn geweest op
NEO- kamp bedanken voor alle
leuke en geweldige kampen die
ik heb meegemaakt.
Jesse Tuijl
(mister- kamp)

THE SECRET OF THE WHITE ROSE
OTTO M. SCHWARZ
Het beoordeeld werk wat door het harmonie A-orkest van NEO gespeeld zal
worden op het aankomende Gemeentelijke Muziek Concours, is getiteld “The
Secret of the White Rose” van Otto M. Schwarz.
1942: Duitse troepen houden stil aan het Oostfont. Rusland, Groot-Brittannië en
de VS hebben een overeenkomst getekend waarin ze wederzijdse militaire steun
toezeggen. Duitse steden worden verwoest dmv hevige bombardementen.
De eerste berichten over brute misdaden jegens de Joden en Polen beginnen door
te dringen via soldaten die naar Duitsland terugkeren. Tot degenen die terugkomen behoren ook Alexander Schmorell en Hans Scholl. In München richten zij de
studentengroep ‘Weisse Rose‛ op, waar verschillende studenten lid van worden,
onder wie Hans Scholls zus Sophie, evenals een hoogleraar.
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In de zomer van 1941 verschijnen de eerste pamfletten, die oproepen tot de val
van het nazibewind. In 1943 riskeren de leden van de groep, nadat de nederlaag
bij Stalingrad heeft plaatsgevonden, hun leven door slogans op gebouwen te kalken
en pamfletten te verspreiden en uit te delen aan de universiteit van München. Die
actie wordt broer en zus Scholl noodlottig. Op 18 februari worden ze door de
conciërge van de universiteit overgedragen aan de Gestapo.
Sophie Scholl en haar broer bekennen hun daden tijden de verhoren die volgen.
Vier dagen later staan ze samen met nog een lid van de groep in het Volksgerichthof voor de gevreesde rechter Roland Freisler, die de doodstraf door middel van
de guillotine oplegt. Het vonnis wordt nog dezelfde dag voltrokken.
De leden van de Weisse Rose vochten met woorden tegen een genadeloos en onmenselijk regime. Hun geweten deed hen opstaan in plaats van de massa te volgen
als een stel schapen.
Zij stierven voor hun politieke overtuiging, terwijl tegenwoordig veelal politieke
onverschilligheid en desinteresse heerst, met name onder de jongeren. Mensen
die in vrijheid leven, waar dan ook, moeten de waarde koesteren van onafhankelijk
denken, van de mogelijkheid een politiek standpunt in te nemen en daarnaar te
handelen. Ze behoren een besef van goed en kwaad te ontwikkelen – ter herinnering aan de Weisse Rose.
Maat1: 1942:
Maat52:
Maat 82:
Maat 93:
Maat109:
Maat 117:
Maat 133:
Maat 141:
Maat 153:
Maat 154:
Maat 170:
Maat 182:
Maat 190:
Maat 203:
Maat 220:
Maat 244:

de slag om Stalingrad wordt een keerpunt in de oorlog. Bijna
700.000 mensen laten het leven.
ook Hans Scholl en Alexander Schmorell bevinden zich aan het
Oostfront.
ze keren terug naar München, vol afschuw over de verschrikkin
gen en oorlogsmisdaden.
ze besluiten terug te vechten en richten de Weisse Rose op.
Sophie Scholl en een aantal andere studenten sluiten zich aan.
het bemachtigen van papier en postzegels voor de eerste pam
fletten is zeer gevaarlijk.
de pamfletten worden vermenigvuldigd – studenten werken hard
door.
‛s nachts kalken ze slogans op de muren van gebouwen
een patrouille!
ze worden niet ontdekt – de kust is weer veilig
kom op, we gaan door!
pamflettenactie aan de universiteit van München
Broer en zus Scholl willen het universiteitsgebouw verlaten
de conciërge betrapt ze en levert ze uit aan de Gestapo.
Volksgerichthof en veroordeling
executie
In Memoriam: Sophie Scholl
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NEO agenda

2 0 1 6

OKTOBER 2016
01 za.
oud-papier
05 wo.
bestuursvergadering
14 vr.
rikavond NEO
23 zo.
optreden B-orkest NEO in Zegge
29 za.
’s ochtends en s’ middags GMC
’s avonds GMC

zie lijst Joris
bestuur
Leo
Hb
M
Ha – (T?)

NOVEMBER 2016
02 wo.
bestuursvergadering
05 za.
oud-papier
05/06 za/zo
BKW majorettes
13 of 20 zo (?) intocht Sint Nicolaas
18 vr.
rikavond NEO

bestuur
zie lijst Joris
M
Ha-T-M
Leo

DECEMBER 2016
03
oud-papier
07 wo.
bestuursvergadering
16 vr.
rikavond NEO
26 za.
kerstconcert

zie lijst Joris
bestuur
Leo
B-T-Hb-Ha-M

JANUARI 2017
04 wo.
bestuursvergadering
07 za. (?)
oud-papier
20 vr.
rikavond NEO

bestuur
zie lijst Joris
Leo

overige belangrijke data 2017:
26 maart (zo) uitwisselingsconcert met harmonie Oranje, Wouw
3 juni (za)
jaarconcert NEO
18 juni (zo)
braderie/Rucphense Feesten (kermis 16 t/m 19 juni)
23 t/m 25 juni kampweekend NEO
25-26 nov.
concertwedstrijd (bondsconcours) A-orkest
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WIE, WAT, WAAR bij NEO
NEO bestuur
Patrick Smeekens
Jack de Rooij
Michel Bulkmans
Joris van Opdorp
Claudia de Rooy
Istvan Smeekens
Marijke Schrauwen
Simone Tuyl
secretariaat NEO

voorzitter / contactpersoon A-orkest
(0165-343721)
secretaris / contactpersoon B-orkest
(0165-343901)
penningmeester / contactpersoon kermis
(06-10039052)
bestuurslid / contactpersoon instrumentarium / oud-papier
bestuurslid / contactpersoon anjercollecte / donateurs / NEONieuws
bestuurslid / contactpersoon slagwerkgroep / opleiding
bestuurslid / contactpersoon leerlingen / opleiding
bestuurslid / contactpersoon majorettes “The Butterflies”
Turfgreef 22, 4715 GJ te Rucphen (e-mail: jackenmarina@versatel.nl)

NEONieuws
redactie
lay-out / uitvoering

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

website NEO

www.harmonieneo.nl

Joris van Opdorp

beheerder website

harmonie A en B-orkest
dirigent
repetitieavond/-tijd
beheer muziekpartijen
uniformen

Gerard Peeters (A-orkest); Sander van Dorst (B-orkest)
B-orkest, donderdag 18.45-19.45u, De Vaart
A-orkest, donderdag 20.00-22.15u, De Vaart
Lieske Smeekens en Ghislaine Marquering
Ilse van Dorst, Ilona van Opdorp

slagwerkgroep / tamboerkorps
dirigent/instructeur
repetitieavond/-tijd
uniformen

vacature
donderdag 19.00-20.00u, De Vaart
zie harmonie

majorettes “The Butterflies”
instructrice
contactpersoon ouders
repetitieavond/-tijd

Angela Timmermans
Simone Tuyl
woensdag 17.30-20.30u, De Vaart

opleid(st)ers
theorielessen blazers
blokfluit, dwarsfluit
saxofoon
klarinet
koperinstrumenten
slagwerk

Wilma van Ineveld
Wilma van Ineveld
Stef Verpraet, Conny van de Nobelen
Conny van de Nobelen
Elke Peeters
Corné Pas

