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NEO 
de vereniging in 2022 

 
 
NEO bestuur 2022 (9 bestuursleden): 
Koert Gobbens (voorzitter)   Ilona van Opdorp (secretaris) 
Toos van Dongen (penningmeester)  Jack de Rooij 
Patrick Smeekens     Claudia de Rooy 
Simone Tuijl     Liesbeth Aldelhof 
Anke Smeekens 
 
Harmonie A-orkest:  
59 muzikanten (31-12-2022), dirigent Rob Sloekers 
laatste bondsconcours 26-11-‘17 (Veldhoven): 80,5p (3de divisie) 
 
Jeugdorkest (B-orkest): 
21 muzikanten (31-12-2022), dirigent Sander van Dorst 
 
De Notenkrakers (C-orkest): 
3 muzikanten (31-12-2022), dirigent Sander van Dorst 
 
Slagwerkgroep: 
Slagwerkgroep: 9 muzikanten, instructeur Corné Pas 
Jeugdslagwerkgroep: 5 muzikanten, instructeur Corné Pas 
 
In totaal NEO leden (incl. stil-leden): 94 leden (31-12-2022) 
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Kalender 2022 
 
 
JANUARI 
05  wo.   bestuursvergadering      
08  za.    oud-papier       
09  zo.   2de NEO’s net-geen-pubquiz     
21  vr.   rikavond NEO       
23  zo.   o.v.b. livestream nieuwjaarsconcert 
 
FEBRUARI 
02  wo.   bestuursvergadering      
05  za.   oud-papier       
18  vr.   rikavond NEO       
24 do.     Jaarvergadering        
26 za.   Carnaval 2022 (t/m di. 1 maart) 
 
MAART 
02 wo.   Bestuursvergadering      
05 za.   Oud-papier       
18 vr.    Rikavond NEO       
26 za.   Concert met Gerard van Maasakkers  
   
APRIL 
02 za.   Oud-papier       
06 wo.   Bestuursvergadering      
08 t/m 10   Kampweekend NEO      
15 vr.    Rikavond NEO       
27 wo.   Koningsdag       
 
MEI 
04 wo.   Dodenherdenking       
04 wo.   Bestuursvergadering      
07 za.   Oud-papier       
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JUNI 
01 wo.   Bestuursvergadering      
04 za.    Oud-papier       
10 vr.    Inhalen avond 4-daagse      
12 zo.    Uitwisselingsconcert KNA Schijf    
17-20    Kermis & Braderie 
26 zo.    Voorspeelochtend       
29 wo.    Bestuursvergadering      
 
JULI 
02 za.    Oud-papier       
07 do.    Buitenconcert Markt (+verenigingsfoto/jubilarissen) 
14 do.    Buitenconcert Kerkakkers     
17 zo.    Jeugd-concert tournee     
  
AUGUSTUS 
06 za.    Oud-papier       
 
SEPTEMBER 
03 za.    Oud-papier       
07 wo.    Bestuursvergadering      
 
OKTOBER 
01 za.    Oud-papier       
05 wo.    Bestuursvergadering      
08 za.    Heimiddag bestuur       
22 za.   Uitwisselingsconcert Kolping’s Zonen te BoZ  
 
NOVEMBER 
02 wo.    Bestuursvergadering      
05 za.    Oud-papier       
05 za.    GMC        
 
DECEMBER  
03 za.    Oud-papier       
07 wo.    Bestuursvergadering      
26 ma.    Kerstconcert      
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Inleiding 
 
 
In mijn functie als secretaris van NEO, heb ik de eer u mijn allereerste 
jaarverslag te presenteren.  
Een jaarverslag, waarin de woorden Covid, Corona, verkoudheidsklachten en 
annuleren (bijna) niet meer voorkomen.  
Gelukkig maar.  
 
2022 was een jaar vol muziek, plezier en saamhorigheid, zoals het in het 
verenigingsleven hoort te zijn.  
 
Verderop in mijn jaarverslag komen alle activiteiten aan bod, maar een paar 
wil ik toch nu in mijn voorwoord al in het bijzonder benoemen.  
Ons concert met Gerard van Maasakkers, wat eindelijk door kon gaan na 2 
keer verzetten. Een grandioze avond waar we met z’n allen nog lang van 
hebben nagenoten.  
Een jeugdkamp bij ’t Ossekopke met alle jeugdleden van NEO bij elkaar.  
Het GMC met alle muziekverenigingen van de gemeente Rucphen weer op 
het podium én ons traditioneel kerstconcert, op 2e kerstdag met een kop koffie 
en een kerstkransje, waar heel NEO zich heeft kunnen laten zien.  
 
Tevens in mijn jaarverslag vindt u zakelijke gegevens over onze vereniging, 
weetjes en feitjes, foto’s en zoals al eerder genoemd alle activiteiten waar 
onze vereniging aan heeft deelgenomen.  
Niet alle foto’s die we hebben gemaakt zijn te vinden in dit jaarverslag, maar 
wel op onze site www.harmonieneo.nl.  
 
Een terugblik naar 2022. Daar gaan we! 
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Terugblik 2022 
 

Mijn terugblik begint, waar die van Jack vorig jaar eindigde en dat is de 
jaarvergadering op 24 februari 2022.  
Een hybride jaarvergadering in Agora met een grote groep, 33 leden, fysiek 
bij elkaar en 4 leden online via Zoom aanwezig.  
Toos van Dongen en Anke Smeekens zijn periodiek aftredend en stellen zich 
opnieuw herkiesbaar. Per acclamatie worden ze wederom benoemd als 
bestuurslid voor een periode van 4 jaar.  
Jack stopt als secretaris en draagt deze taak aan mij over. 
 
26 maart: NEO & Gerard van Maasakkers 
Zaterdag 26 maart 2022 was het dan eindelijk zover. Het langverwachte 
concert van het A-orkest met Gerard van Maasakkers. Een uitverkochte zaal 
in Agora genoot van bekende liedjes van Gerard van Maasakkers, zoals 
‘Wie’, ‘Hier heur ik thuis’, ‘de lucht zit vol dagen’, ‘Salve Regina’ en vele 
anderen. Gerard, die zijn verjaardagsfeestje die dag in Rucphen vierde, had 
het ook prima naar zijn zin! 
De liedjes werden deels alleen door Gerard en zijn band gespeeld, maar voor 
het overgrote deel samen met NEO.  
Speciale vermelding verdienen de solo’s van Arno, voor zijn solo in ‘Jehan’, 
JP Matthijssen in ‘La Chanson des vieux Amants’ en Loes Dircken als 
gastartieste bij ons nummer ‘Paris Montmartre’.  
In de foyer werd naderhand nog volop nagepraat, na een heerlijke muzikale 
avond.  
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8 – 10 april kampweekend NEO 
Van 8 tot en met 10 april stond het kampweekend van NEO weer op het 
programma! In 2020 en 2021 kon het helaas niet doorgaan, dus het was nu 
extra leuk om er een feestweekend van te maken! 
Onze jeugdleden en begeleiding vertrokken naar ’t Ossekopke voor de 29e 
editie van het NEO-kamp. De werkgroep had wederom niet stil gezeten en 
heel het weekend weer tot in de puntjes geregeld. Spelletjes, puzzels, 
creatieve en muzikale opdrachten werden uitgevoerd. De weergoden werkten 
ook mee, dus dat was een mooie bijkomstigheid. Het thema was dit jaar ‘In de 
Ruimte’ en het is mooi om te zien hoe hier door de kinderen en leiding 
invulling aan werd gegeven. 
Voor Mart en Annemiek Schrauwen was dit het laatste NEO-kamp. Ze waren 
bij alle 29 edities aanwezig! Mart druk in de werkgroep als creatieve hulp bij 
het bedenken van het programma en Annemiek als vaste kracht in de keuken 
aanwezig. Mart en Annemiek, nogmaals bedankt voor jullie jarenlange inzet in 
de kampcommissie, jullie zullen gemist worden! 
 

 
 
12 juni uitwisselingsconcert met KNA Schijf 
Na ons piekmoment in maart met Gerard van Maasakkers, was het enige tijd 
wat rustig in de NEO agenda. Op 12 juni stond er echter een leuk 
uitwisselingsconcert op het programma met onze muzikale vrienden van KNA 
uit Schijf. KNA bracht, onder leiding van Stef Verpraet, alvast een klein 
voorproefje op ‘de foute party’ die in juli gepland stond in Schijf.  
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Na de pauze was het de beurt aan NEO. Een mooie zondagochtend in Agora, 
waar we met plezier op terug kijken. En iedereen herinnert zich de lange, 
intensieve speech van Frans van Bedaf nog wel… 
 
17-20 juni Vlaamse kermis en braderie 
Van vrijdag 17 juni tot en met maandag 20 juni stond hier op de Markt, in een 
nieuwe opstelling, de Vlaamse kermis weer te stralen.  
Complimenten voor de inzet van Jack de Rooij en Michel Bulkmans; het is 
voor de vereniging een grote inkomstenbron, die stiekem enorm veel tijd, 
bloed, zweet en tranen kost. Jullie doen het met plezier, maar dat wil niet 
zeggen dat het vanzelfsprekend is dat er ieder jaar een kermis staat.  

 
26 juni voorspeelochtend 
Op zondagochtend 26 juni vulde Agora zich met ouders, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s, NEO-leden, in afwachting van de NEO voorspeelochtend. 
Deze ochtend is voor leerlingen een moment om extra podiumervaring op te 
doen of zich voor te bereiden om een muziekexamen en voor andere NEO-
leden de kans om eens iets anders te laten horen dan wat we normaliter 
gewend zijn. Het was een prachtige ochtend wat nog maar eens bevestigd, 
dat NEO rijk is aan jeugdleden. Complimenten voor de deelnemers! 
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7 en 14 juli buitenconcerten Agora met huldiging jubilarissen en Kerkakkers 
Op 7 juli was het tijd voor een buitenconcert! De zon ontbrak en het was best 
een beetje frisjes… maar dat mocht de pret niet drukken.  
De slagwerkgroep en het harmonie A-orkest hebben een aantal nummers ten 
gehore gebracht.  
Naast het concert, hadden we een aantal jubilarissen die we in het zonnetje 
hebben gezet. 
Door Corona was dit alweer even geleden, waardoor we maar liefst 11 
jubilarissen hadden.  
Kim de Rooij, Eline van Gastel, Martijn Hendrickx en Fred Nijpjes; 10 jaar lid.  
Bas Nijssen, Netty Bartels; 25 jaar lid. 
Simone Tuijl, Jack Goossens, Jack de Rooij en Claudia de Rooy; 40 jaar lid.  
Marian Sijmens; 50 jaar lid.  
En als klap op de vuurpijl: Jan Pas is gehuldigd voor zijn 70-jarig 
lidmaatschap.  
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Een week later op 14 juli verzorgden we tevens een leuk buitenconcert, maar 
toen op de oprit van Kerkakkers. Bewoners en begeleiders genoten, dat 
konden we horen aan het luide applaus wat we ontvingen.  
 
17 juli tournee jeugdconcert NEO 
Op zondag 17 juli heeft alle jeugd van NEO op diverse plaatsen in de regio 
een buitenoptreden verzorgd. Alle muzikanten gingen op de fiets van de ene 
plek naar de andere, de instrumenten volgden per auto. Het eerste optreden 
werd gegeven bij speelboerderij d’n Scherpenberg, waar ook de 
boterhammetjes tussen de middag werden gegeten. Daarna gingen we naar 
camping de Posthoorn waar we allemaal werden getrakteerd op een ijsje. 
Want warm was het die dag wel met ruim 30 graden! Het laatste optreden 
was bij Agora op het dorpsplein. Er was leuk publiek aanwezig. De dag werd 
afgesloten met frietjes en een snack voor iedereen.  
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Muziek en Dans, AMV 
Ledenwerving is belangrijk voor een muziekvereniging als NEO, maar lang 
niet altijd gemakkelijk.  
Na de zomervakantie zijn we begonnen met 2 verschillende programma’s om 
jeugd te laten proeven aan muziek maken. Het programma Muziek&Dans 
voor kleuters en kindjes van groep 1, 2 en 3 en AMV voor leerlingen van 
groep 4 en 5 van de basisschool. Er is voor alle leeftijden een passend 
lesprogramma gemaakt waarin ze kennis kunnen maken met verschillende 
slagwerk- en blaasinstrumenten en de beginselen van muziektheorie, maar 
ook daadwerkelijk het leren van een muziekinstrument te kunnen bespelen.  
Het resulteerde in 2 enthousiaste groepen met 11 kindjes in totaal.  
 

 
 
8 oktober heimiddag bestuur 
Onze heimiddag van 2021 kreeg een vervolg!  
Met het bestuur hebben we een inspirerende middag gehad. 
Brainstormen over wat NEO  
zo bijzonder maakt en wat  
we voor de toekomst nog  
aan wensen hebben.  
Maar vooral, wat we moeten  
gaan doen om dit te gaan  
realiseren.  
Met het fotoalbum  
van Rob in onze gedachten.. 
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22 oktober uitwisselingsconcert Kolping’s Zonen 
Zaterdagavond 22 oktober was het A-orkest van NEO te gast bij harmonie 
‘Kolping’s Zonen’ uit Bergen op Zoom die hun jaarconcert in theater ‘de 
Maagd’ organiseerde.  
NEO opende de avond en we kunnen terugblikken op een zeer geslaagd 
optreden.  
Ons programma wat we brachten was erg afwisselend met o.a. de werken 
‘Ukrainian Rhapsody’, ‘West Side Story’ en ‘Chanson des Vieux Amants’.  
De Kolping’s zonen was na de pauze aan de beurt. Zij hadden Thijs van 
Otterloo als gastmuzikant uitgenodigd waarmee ze met een gevarieerd 
programma ‘een ode aan de dans’ ten gehore brachten.   
Het was een muzikale gezellige avond in Bergen op Zoom in een prachtige 
theaterzaal! 
 
5 november 55e Gemeentelijk Muziek Concours 
Op 5 november stond voor alle muziekverenigingen van de gemeente 
Rucphen het 55e GMC op het programma wat dit jaar werd georganiseerd 
door Sempre Crescendo. Er was net als voorgaande jaren een jury 
bestaande uit Frank van der Poel en Anno Appelo om desgewenst de te 
werken stukken te laten beoordelen, maar er werd geen winnaar 
aangewezen.  
Nieuw dit jaar was het middagprogramma met een ‘play-in’ voor jeugdleden, 
voor zowel blazers als slagwerkers. Jeugdleden van alle muziekverenigingen 
van de gemeente Rucphen waren uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 
Het resulteerde in een samengesteld blaasorkest van ongeveer 30 leden (met 
enkele senioren leden ter ondersteuning) en een slagwerkgroep van 15 
jeugdleden. Ze hebben ’s middags onder leiding van Rob Sloekers en Corné 
Pas gerepeteerd aan enkele nieuwe muziekstukken. Deze 2 jeugdorkesten 
hebben het avondprogramma geopend, wat enthousiast werd ontvangen door 
het publiek! Een geslaagd initiatief en voor herhaling vatbaar.  
Die avond kwamen uiteraard de slagwerkgroepen en A-orkest van NEO aan 
bod.  
Het was een drukke en vooral lange dag. Maar de conclusie was dat alle 
verenigingen uit de gemeente Rucphen weer op het podium zaten en dat was 
toch wel het allermooiste. 
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26 december Kerstconcert 
Na 2 jaar was het éindelijk weer tijd voor een NEO kerstconcert mét publiek, 
zoals gebruikelijk op 26 december. De zaal zat vol enthousiast publiek die 
onder het genot van een bakje thee of koffie konden genieten van NEO in 
kerstsfeer.  
Het was een mooie ochtend om alle geledingen van NEO aan bod te laten 
komen. Iedereen was aanwezig; de Notenkrakers, jeugdorkest, 
(jeugd)slagwerkgroep en het A-orkest. Tinus en Bas hadden voor prachtige 
beelden gezorgd en het koortje bestaande uit Marnel, Manon, Jan en Daan 
maakte de ochtend af.  
 
Zakgeld voor NEO 
Al eerder benoemde ik de Vlaamse kermis als inkomstenbron voor NEO, 
maar er zijn ook nog andere activiteiten en acties die zakgeld voor NEO 
opbrengen.  
Gelukkig werd ook dit jaar weer door NEO oud papier opgehaald, het laatste 
jaar met Renewi want vanaf 2023 komen de vrachtwagens van Saver ons 1x 
per maand op zaterdagochtend helpen. Bedankt Martijn voor jouw 
inspanningen het afgelopen jaar, waardoor alles weer goed geregeld was en 
de leden konden genieten van een lekker worstenbroodje.  
De RaboClubSupport actie die voor NEO toch een mooie €789,60 opbracht.  
O.a. choco voor NEO, donateurs, rikavonden, sponsorkliks: het zijn de kleine 
beetjes die voor NEO een groot verschil kunnen maken.  
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Geslaagden 
Ook dit jaar hadden we weer diverse NEO toppers die een muziekdiploma 
hebben behaald.  
Jelle van Dorst, B-diploma op trompet.  
Anouk Bartels, B-diploma op hoorn.  
Slagwerkleerlingen: Noor van Dongen / A-diploma, Keano Sinon / A-diploma, 
Marlou Bartels / B-diploma, Nick Pinxteren / C-diploma. En voor Nick een 
extra dikke pluim, want we hebben bij NEO een Brabants Kampioen in ons 
midden! Nick werd Brabants Kampioen tijdens de solistenwedstrijd op de 
kleine trom. Klasse Nick! 
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Dankwoord 
 
 
Mijn allereerste jaarverslag is bijna ten einde.  
Mocht het zo zijn dat ik personen en/of zaken vergeten ben te vermelden, 
mijn excuses hiervoor. Dit is dan uiteraard niet met opgezet gedaan.  
 
Dank aan het bestuur voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Stuk voor 
stuk mooie mensen die NEO in zijn of haar hart heeft zitten.  
Jack, jij bedankt in het bijzonder voor jouw steun en vooral al de NEO kennis 
die jij bezit. Je bent geen secretaris meer maar nog wel actief bestuurslid en 
ik ben dan ook blij dat ik nog vaak op je terug mag vallen.  
Ik heb het stokje van jou over mogen nemen. Dat is een eer en ik hoop het 
nog heel wat jaartjes te mogen doen.  
 
Bedankt Joris voor jouw tips, geduld en de ruimte die je me geeft om mijn 
taak als secretaris goed te kunnen uitvoeren. 
 
Dank aan dirigenten Rob en Sander, instructeur Corné en docenten voor jullie 
enthousiasme en toewijding in 2022.  
 
Uiteraard ook dank aan alle leden van NEO, wat er alleen maar meer worden! 
Zonder jullie kunnen we niet doen waar we goed in zijn.  
Laten we er met z’n allen een nóg mooier 2023 van maken.  
 
Ilona van Opdorp 
Secretaris NEO 
 


