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110 jaar Constantia een en al beleving
Beste leden, ereleden en vrienden van Harmonie Constantia
U bent weer begonnen met het lezen van het lijfblad van Harmonie Constantia, ’Constantje’.
Traditiegetrouw komt ons blad uit op de laatste harmonieavond van het
(school)jaar, bij de barbecue bij de familie Smeekens op de Koekelberg. ‘Constantje’ is uitgegroeid tot een soort ‘glossy’ waarin anekdotes en verslagen
van optredens worden afgewisseld met presentaties van leden en opmerkzaamheden van de dirigenten. Kortom, over het wel en wee van onze mooie
harmonie.
Als club mogen we terugkijken op een geslaagd jubileumjaar, vol belevenissen.
Natuurlijk was de concertreis in het kader van de Jumelage tussen Ulvenhout
en Vélines het hoogtepunt. Zeer speciaal was het om met 120 leden opstap
te gaan, waaronder een 30-tal jeugdleden! Twee verdienstelijke concerten zijn
gegeven en er is volop verbroederd.
In november hebben we Ulvenhout verrast met een Beierse feestavond om
het jubileum te vieren: het Novembierfest. Een zeer gevarieerd publiek vierde
uitbundig met de leden het 110-jarige bestaan van de harmonie mee. Het
publiek stond letterlijk op de banken. De harmonie kan wel een feestje organiseren, dat is op die avond wel gebleken. Dit is geheel conform ons motto
van het nieuwe beleidsplan: ‘Harmonie Constantia maakt van muziek een
belevenis’. Een belevenis was het zeker. Met de kerstborrel en de samenwerking met Corné Reinieren tijdens de nachtmis op kerstavond is tot slot het
jubileumjaar mooi afgesloten.
Nieuw idee
Dit voorjaar werd ons motto met een nieuw idee tot uitdrukking gebracht tijdens het Ulvenwood concert. Alle omliggende harmonieën hebben al wel een
keer filmmuziek ten gehore gebracht, maar nog geen enkele harmonie heeft
muziek gemaakt rondom zijn eigen film! Dankzij het acteertalent van
de Toneelvereniging Ulvenhout kon deze lang gekoesterde wens uitkomen.
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Het publiek, waaronder zeer veel ‘Vrienden van de Harmonie’, werd meegenomen in het verhaal van de gestolen kroonjuwelen van het vaandel van de
harmonie. Wie o wie had de medailles meegenomen die bovenop het vaandel prijken? Rechercheurs G-U-I-D-O,Van de Meer en Van G-U-R-P raakten
in allerlei (bekende film) scenes verzeild tijdens hun zoektocht, waarna de
harmonie deze beroemde filmmuziek uitvoerde. De muziekstukken waren
niet gemakkelijk en ze vereisten het uiterste van onze muzikanten, maar het
resultaat mocht er wezen.

Ook het resultaat van de zoektocht van de rechercheurs mocht er wezen: de
nieuwe vaandeldrager van de harmonie, Sjors Verheijen, bleek de kroon met
medailles mee te hebben genomen: voor een grondige poetsbeurt! Wat deze
avond ook bijzonder maakte, waren de gezamenlijke uitvoeringen van ons
jeugdige Opleidingsorkest en het Groot Orkest. Het gaf een speciale dynamiek in het orkest!
Verjonging
De instroming van de jeugd in het harmonieorkest gaat komend najaar zijn
beslag krijgen. Op 31 oktober, na het Dorpenconcours, zullen negen kinderen
in één keer aansluiten. Dat wordt een bijzonder moment voor onze harmonie
en hopelijk ook een geweldige belevenis voor deze jongens en meiden. Jan van
den Brandt heeft deze jeugdige muzikanten perfect klaargestoomd voor het
grote werk. Waarvoor grote dank!
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Onze huidige dirigent Ton van Grevenbroek gaat dit niet meer meemaken. Hij
gaat met pensioen bij Defensie en wil van dat momentum gebruikmaken om
zijn vrije tijd anders in te vullen. Dat vinden wij bijzonder jammer. Ton heeft
ons harmonieorkest muzikaal duidelijk omhoog gestuwd. Zijn verwachtingen
wat betreft klankkleur, sfeer, dynamiek, frasering, articulatie wist hij altijd met
bijzonder veel humor over te brengen op het orkest. Muziekstukken met vijf
en zes verschillende maatsoorten werden niet geschuwd. Alles was mogelijk
en hij flikte het om het ons altijd naar behoren te laten spelen.

Paradepaardjes
Ton’s verwachtingspatroon was hoog, maar hij realiseerde zich tegelijkertijd
dat er binnen onze harmonie muzikanten van allerlei niveau spelen. Iedereen
kan en moet meedoen. We hebben de afgelopen drie jaar veel mooie concerten met hem beleefd. Bovendien zijn we Ton erg dankbaar voor het schitterende muziekstuk ‘Village on the River Mark’ dat hij speciaal ter gelegenheid
van het 110-jarige jubileum voor ons heeft gecomponeerd. Samen met de
bewegende beelden van Wim de Constant Rebecque vormt dit een van onze
paradepaardjes.
Na de zomer zal een goede bekende als interim-dirigent het stokje van Ton
overnemen: Gerard de Krom. Hij zal tot aan het Nieuwjaarsconcert het
harmonieorkest dirigeren. Dat geeft het bestuur de tijd om, met hulp van
de inmiddels aangestelde dirigentcommissie, een goede opvolger te zoeken.
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Onze harmonie is meer dan alleen een muziekvereniging die op gezette tijden
een mooi concert geeft. Wij willen op straat te zien zijn en een verbindende
factor vormen in de Ulvenhoutse gemeenschap. Opluistering van een gouden
huwelijksjubileum of dorpsfeest hoort daarbij. Wij willen culturele evenementen organiseren die voor een breed publiek interessant zijn. Wij willen zorgen
voor laagdrempelige muziekopleiding met lessen zoveel mogelijk in Ulvenhout.
Met het scholenproject ‘Blaasmuziek is Cool’ zorgen wij ervoor dat elk kind
in Ulvenhout op zijn minst een keer in zijn leven op een instrument geblazen
heeft.
Beleving
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is ’beleving’ het toverwoord. Wij zijn
een open harmonie, waar de leden het leuk vinden om iedere dinsdagavond
te komen spelen en met plezier toe te werken naar het eerstvolgende optreden. In een dergelijke sfeer heeft men ook wat over voor een ander en komt
er creativiteit los. Samen met wat muzikaal- en organisatietalent, vormen dat
de basisingrediënten voor telkens weer een verrassend optreden, dat hopelijk gewaardeerd wordt door onze trouwe fans, donateurs en ‘Vrienden van
Harmonie Constantia’!
Zoals ik al vaker heb gezegd, we hebben met zijn allen een mooie vereniging
in handen. Geniet van de muziek, geniet van elkaar en geniet van een mooie
zomer!
Veel leesplezier met Constantje!
Jan Rops, voorzitter.
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Constantia voelde als een warm bad
Een tijdje terug vroeg Kees de Vries mij om een stukje te schrijven voor het
‘Constantje’. Dit zou dan mijn laatste bijdrage worden aan het clubblad. De
vraag om een visie te geven over de toekomst van de vereniging is naar mijn
mening een taak van de opvolger van mij als dirigent. Ik wil mij daarom beperken tot een kleine beschouwing van de afgelopen drie jaar.
Toen ik in 2014 aantrad bij Harmonie Constantia viel ik met de neus in de
boter en kon ik meteen aan de gang met de voorbereiding van het Midzomeravond Festival. In een paar weken een programma van een uur in elkaar
zetten met nog zo’n vijf repetities te gaan. Best een klus maar uiteindelijk
werd het een superleuk concert.
De vereniging voelde meteen als een warm bad. De sfeer binnen de club was
heerlijk gemoedelijk. Ondanks dat ik slechts drie jaar bij Harmonie
Constantia werkzaam was als dirigent, heb ik denk ik met eigenlijk iedereen
een fijne band op kunnen bouwen. Zo hebben we met z’n allen mooie
projecten gedaan. Zo waren er de kerstvieringen in de kerk, het
Spanjaardsgatfestival in Breda, de paar Oelediensten ook in Breda. Ook de
Poolse herdenking in Ginneken was een mooi evenement.
De thuislocatie Jeugdland was ook het toneel van een aantal mooie optredens zoals het Novembierfest en Ulvenwood. Toch het meest gedenkwaardig was ons optreden in Vélines. Fantastisch om met dit orkest de trip naar
Zuid-Frankrijk te maken. Na een weekend van bovenmatig eten en drinken
was ik blij dat ik aan tafel zat bij Frank en Thérèse. Na een heel nuttig gesprek
ben ik nu, een jaar later, behoorlijk wat kilo’s kwijt.
Vanaf deze plek wil ik bestuur en leden van Harmonie Constantia heel hartelijk danken voor de afgelopen drie jaar. Ik hoop dat jullie met mijn opvolger
fijne muzikale en vriendschappelijke jaren tegemoet gaan.
Nogmaals bedankt voor de mooie tijd!
Hartelijke groet,
Ton van Grevenbroek,
dirigent
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Jeugd klaarstomen voor groot orkest
Het is voorjaar begin mei, wanneer ik van Kees de Vries het verzoek krijg een
artikel voor het ‘Constantje’ te schrijven. Ik ben die dag net terug van een
ochtend vogels spotten. Het is voorjaar en de zangvogels zijn erg actief met
zingen. Het is mijn ultieme vorm van ontspanning om met de verrekijker, maar
vooral met mijn fototoestel met telelens het veld in te trekken.
Het observeren van zangvogels is een muzikale bezigheid. Het herkennen
(determinatie) van de zangvogels door de zang is een oefening die jaren duurt.
Die is te vergelijken met het bespelen van een instrument of het trainen van
de solfège (training muzikale gehoor).
Bij sommige vogels is het heel gemakkelijk. De koekoek, grutto en o.a. de tjiftjaf zijn vogels die hun eigen naam roepen. Het verschil in geluid van bijvoorbeeld de groene en zwarte specht is lastiger. Beide roepen zijn vrijwel identiek, echter de groene specht stijgt iets in toonhoogte op het einde van zijn
zang, terwijl de zwarte specht juist daalt. Het is een minimaal verschil, maar
het is er wel. Het komt er even nauwkeurig op aan, zoals bij het afstemmen
van een instrumentgroep.
Veel componisten zijn gefascineerd door vogels en hebben inspiratie opgedaan voor wereldberoemde werken. Rossini’s ‘Guilliaume Tell Overture’ heeft
in het begin een fluitsolo, die een zangvogel imiteert. Het thema van de ‘5e
Symfonie’ van Beethoven is geïnspireerd door de zang van de geelgors.
Het beginthema van de mars ‘Bridge over the River Kwai’ lijkt erg veel op de
zang van een spreeuwsoort uit Thailand. Olivier Messiaen, een ware vogelliefhebber, gebruikte ook de zang van vogels in zijn composities. Zijn liefde voor
vogels blijkt uit composities als ‘Réveil des oiseaux’, ‘Oiseaux exotiques’ en
‘Catalogue d’oiseaux’. Of de componist van de ‘Vogeltjesdans’ ook een vogelliefhebber was, is mij niet bekend.
De opleiding van de jonge muzikanten bij ‘Constantia’ loopt naar wens, al is
dit een proces wat nooit mag afzwakken. In oktober gaat een groep doorstromen naar het groot orkest. Hopelijk is de belangstelling voor het opstaporkest ook weer zodanig dat de aanwas van jonge muzikanten gecontinueerd
blijft. De wens om elk jaar muzikanten klaar te stomen voor groot orkest
blijft bestaan.
Jan van den Brandt,
dirigent opstap- en opleidingsorkest.
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Bestuur- en commissiesamenstelling per 1 juli 2017
Harmonie ʻConstantiaʼ Ulvenhout

Jan
Voor

Marieke Frijters
Penningmeester
Sharon van Opstal
1e Secretaris
Jody van Miert
Commissievoorzitter
MUZIEK
Jan Pijpers
Rianne Janssen
Joop Sprangers
Iris van Campen
Ad Leuris
Dirigent

Kees de Bont
Commissievoorzitter
ACTIVITEITEN & PR
Kees de Vries - organisatie
Wil Graaumans - organisatie
Wim de Constant Rebecque - beeld en geluid
Jody van Miert - muzikale invulling
Asko Andrik - social media

Con Eeckhout
Commissievoorzitter
INSTRUMENTEN
Tom Bekkers
Kees de Vries

Sharon van Opstal
Commissievoorzitter
UNIFORMEN
Marie Thérèse Sluijters
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Rops
rzitter
Kees de Vries
Vicevoorzitter

Con Eeckhout
2e Secretaris
Wil Graaumans
Commissievoorzitter
OPLEIDING & WERVING
Ad Koijen
Tom Bekkers
Ilse van Opstal
Jan Rops
Jennie van Knotsenburg

Wim de Constant Rebecque
Commissievoorzitter
FINANCIËN
Marieke Frijters
Kees de Bont

SPONSORING
Kees de Vries
Kees de Bont
Wim de Constant Rebecque
+ ad hoc leden (projecten)

REDACTIE CONSTANTJE
Bindert Blauw - vormgeving
Kees de Vries - coördinator
Jan Pijpers - tekst correctie
Wippel Houben - tekst correctie

VRIENDEN
Nico van Lier
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Secretariaat heeft het druk
Het secretariaat voert diverse activiteiten uit. Alle inkomende en uitgaande
post wordt verzorgd, van welke aard ook. We registreren de aanwezigheid
c.q. afwezigheid bij repetities en uitvoeringen. Deze registratie wordt geregeld
besproken in het bestuur. Tevens verwerkt het secretariaat vele telefoontjes,
e-mails en brieven. Daarnaast maken we ook de notulen op van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering.
Het bijhouden van de ledenlijst en de agenda van activiteiten is ook een vast
onderdeel van het werk. Door het invoeren van de nieuwsbrief, inclusief agenda, zijn de werkzaamheden verlicht. Wij hebben de indruk dat deze nieuwsbrief op prijs wordt gesteld.
Naast deze secretariaatswerkzaamheden hebben we nog twee functies. We
zijn verantwoordelijk voor de Commissie Uniformen en Instrumenten. We
moeten zorgen voor de uitstraling van de harmonie, voor wat betreft de kleding. Die moet er goed blijven uitzien. Emmy van Bijnen heeft helaas afscheid
genomen van de Commissie Uniformen. We danken haar voor haar inbreng.
Gelukkig heeft Thérèse Sluijters haar taak overgenomen.
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Ook het beheer van de instrumenten valt onder onze verantwoordelijkheid.
Wij, Tom Bekkers, Kees de Vries en Con Eeckhout, houden de administratie
van de instrumenten en toebehoren bij. Ook schaffen wij, met toestemming
van het bestuur, nieuwe instrumenten aan, waaronder bijvoorbeeld afgelopen
jaar een nieuwe xylofoon en saxen. Wij moeten ervoor zorgen dat de instrumenten goed in orde zijn.
De laatste tijd zijn er reparatiekosten voor instrumenten door de reparateurs
in rekening gebracht waarvan wij niet op de hoogte waren. Daarom hanteren
we nu een formulier waarmee wij onze toestemming kunnen geven voor de
reparatie. Dan komt onze penningmeester niet meer voor verrassingen te
staan.
Sharon van Opstal en Con Eeckhout,
namens het secretariaat en Commissie Uniformen en Instrumenten
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Commissie muziek
De muziekcommissie van de harmonie bestaat uit 6 leden. Jody van Miert is
de voorzitter en als dusdanig ook algemeen bestuurslid. Joop Sprangers,
Rianne Janssen, Ad Leuris, Jan Pijpers en Iris van Campen zijn lid van de
commissie. Een ander vast lid van de muziekcommissie is de dirigent.
De muziekcommissie houdt zich bezig met het repertoire bij de verschillende
concerten en de inhoud van het marsenboekje.Verder is de commissie
verantwoordelijk voor een goed gebalanceerde bezetting van het orkest.
Het laatste jaar heeft de harmonie verschillende soorten concerten gegeven.
Na de zomer was het Novembierfest het eerste wapenfeit. Een deel van het
repertoire kwam tijdens het Nieuwjaarsconcert ook weer aan bod om het
bij de Oeledienst nog eens dunnetjes over te doen. In het voorjaar stond het
filmconcert Ulvenwood op het programma. Filmmuziek was het vanzelfsprekende thema en het vuur werd de muzikanten behoorlijk aan de schenen
gelegd. Met een succesvolle avond tot gevolg.
Het midzomeravondconcert is de gebruikelijke muzikale afsluiter van het jaar
en daar hebben we op 24 juni met zijn allen van kunnen genieten.
De muziekcommissie wil graag Ton van Grevenbroek bedanken voor zijn
bijzondere inzet in de muziekcommissie in de jaren van zijn digentschap.
Wij wensen hem dan ook veel succes en muzikaal plezier toe in zijn verdere
carrière als muzikant, dirigent en arrangeur/componist!
Jody van Miert,
voorzitter commissie muziek
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Commissie opleiding & werving
De commissie bestaat uit zes leden waarin ieder zijn eigen taak heeft. Jenny
en Ilse zijn belast met de concerten en het muziekweekend. Jan , Tom en Ad
zorgen ervoor dat het contact met de scholen goed verloopt. Hierbij zijn de
scholenprojecten voor groepen vier, vijf en zes van belang. Het project start al
in juli met een bijeenkomst met de scholen en de coördinator van de ‘Nieuwe
Veste’ en eindigt in april het jaar daarop.
De laatste jaren hebben gemiddeld tien leerlingen zich opgegeven voor het
volgen van proeflessen.
Niet altijd blijven er veel leerlingen over, maar gezien het feit dat we nu over
een opstap- en een opleidingsorkest beschikken mogen we niet klagen.
Als de kinderen aangeven dat ze willen doorgaan met de opleiding worden ze
lid van onze harmonie en gaan op les bij een docent van de ‘Nieuwe Veste’.
Na een half jaar is het tijd om aan te sluiten bij de ‘Boskuikens’ en na de carnaval bij het opstaporkest. Dan leren ze spelen in groepsverband o.l.v. dirigent
Jan van den Brandt. Die bepaalt in een later stadium of de kinderen voldoen
aan het niveau om over te stappen naar het opleidingsorkest. Ook komt het
voor dat kinderen het snel oppakken. Die repeteren dan het eerste half uur
met het opleidingsorkest mee.
Wij zijn er als commissie van overtuigd dat het sociale aspect bij onze harmonie zowel bij de senioren als bij de jeugd van het grootste belang is. Daarom
gaan de leerlingen een keer per jaar langs de Ulvenhoutse deuren om te
collecteren voor Jantje Beton, waarna we gezellig afsluiten bij De Nippel.
Vorig jaar was er de jumelage naar Vélines en ook dit gebeuren heeft de onderlinge band versterkt.
Dit jaar staat weer het muziekweekend bij camping Rops op het programma.
Het opstaporkest bestaat momenteel uit acht leerlingen en het opleidingsorkest uit twintig leerlingen, waarvan twee tamboers een aparte opleiding
volgen.Vanaf 31 oktober 2017 komt een aantal leerlingen het groot orkest
versterken. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed zal verlopen.
Wil Graaumans,
voorzitter commissie opleiding & werving
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Constantia heel actief met opleiding leerlingen
In het ‘Constantje‘ van het vorig jaar (nr. 17!) werd verteld op welke manier
onze harmonie de werving van jonge muzikanten organiseert. Wij doen dat
middels het inmiddels bekende scholenproject ‘Blaasmuziek is Cool – Windkracht 6’, dat op beide Ulvenhoutse basisscholen plaatsvindt.
Dit jaar gaat de samenwerking tussen muziekschool Nieuwe Veste en de
scholen weer erg goed. We hebben inmiddels de evaluatie van dit schooljaar
2016/2017 achter de rug. Iedereen was erg tevreden hoe het is gelopen en
besloten is om het schoolproject ‘Windkracht 6’ in 2017/2018 opnieuw te
gebruiken bij de groepen 5 en 6. Het project eindigt met proeflessen, samenspeellessen en een eindconcert, waarna leerlingen zich kunnen opgeven voor
muzieklessen bij de Nieuwe Veste.
Afgelopen jaar kwam het ‘Mysterie van het verdwenen geluid’ erbij voor
groep 4. Dit was een erg geslaagd project, dat werd verzorgd door een
cultuurcoach van de Nieuwe Veste, Lizette van Beek.Via filmbeelden en muziek door onze harmonieleden en leerlingen werd een verhaal verteld over
een baron die geluid/noten stal. De kinderen van groep 4 waren interactief
betrokken bij dit verhaal. Op een speelse en spannende manier kwamen de
kinderen erachter welke geluid uit welk instrument kwam.
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Tussen de bassischool De Rosmolen, Harmonie ‘Constantia’ en de Nieuwe
Veste is overlegd over een doorlopende muziekleerlijn voor instrumentale
blaasmuziek:
Groep 4:

‘Mysterie van het verdwenen geluid’.

Groep 5:
		

‘Windkracht 6’- muzieklessen op school , een instrumenten
carrousel en een schoolconcert.

Groep 6:
Workshop slagwerk door een docent van de Nieuwe Veste
		en schoolconcert.
Groep 7 en 8:
		
		
		
		

Dit wordt nog verder uitgewerkt. Gedacht wordt aan een
blazersklas, waarbij goedkope instrumenten (speciaal van
plastic) worden gebruikt in lessen op school.
Op een speelse manier leren de kinderen instrumenten
bespelen. En er is veel aandacht voor improvisatie.
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Opleiding
We hebben in onze harmonie een opstaporkest (beginners), een opleidingsorkest (gevorderden) en een overkoepelend project met alle eerstejaars leerlingen. Die vormen samen met de voorgaande orkesten tijdens carnaval ‘De
Boskuikens’.
Er vindt dit najaar een doorstroom plaats van een grote groep leerlingen uit
het opleidingsorkest naar het groot orkest.Vervolgens gaan leerlingen van het
opstaporkest doorstromen naar het opleidingsorkest. Na carnaval komen de
eerstejaars leerlingen in het opstaporkest.
Opleidings- en opstaporkest hebben regelmatig optredens. Alles staat onder
de bezielende leiding van dirigent Jan van de Brandt, verantwoordelijk voor de
hele orkestopleiding van de leerlingen.
Tom Bekkers,
Commissie opleiding en werving
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Jeugduitje
Op 16 september 2016 was het uitje voor de jeugd van de harmonie. Er was
een fotospeurtocht uitgezet. De kinderen gingen in kleine groepjes opzoek
naar bekende plaatsen in Ulvenhout. Halverwege de tocht hebben de kinderen pauze gehouden bij de familie Vissers, daar kregen de kinderen iets te
eten en te drinken. Het was een leuke en gezellige avond.
Ilse van Opstal
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Nog geen sousafoon voor Nick
Ik ben Nick Verpaalen, 9 jaar en ik ben sinds een half jaar lid van de harmonie.
Ik zit nu in groep 5 van de Rosmolen en woon met mijn papa, mama en zus in
de Anneville-laan. Ik zit al vanaf vorig jaar op tromboneles.
Al vanaf dat ik kon lopen, vind ik muziek maken het leukste wat er is. Met
carnaval heb ik al eens met de grote trom mee mogen slaan en ook een keer
op de trommel. Maar het mooiste van alles vind ik toch de sousafoon. Dat
instrument wilde ik eigenlijk gaan spelen.
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Toen ze me uitlegden dat ik nu nog echt te klein ben om zo’n groot instrument te tillen, moest ik kiezen voor een wat kleinere variant. En omdat Koen
Rops ook trombone speelde, heb ik hiervoor gekozen. Bij het opstaporkest
probeer ik ijverig mee te doen, maar soms bak ik er nog niets van en doe ik
zomaar wat.
Mama zegt dat ik gewoon mijn best moet blijven doen en dat het dan echt
wel een keer goed gaat. Zij speelt zelf trompet en weet gelukkig dat het dus
hartstikke moeilijk is in het begin. Maar inmiddels kan ik tijdens de tromboneles bij Hans op donderdag al een paar melodietjes spelen.
Met carnaval mocht ik eigenlijk al meespelen met de Boskuikens, maar toen
het zover was durfde ik niet meer. Ik zat toen ook net voor de eerste keer in
de Jeugdraad, dus ik vond het allemaal net iets te spannend. Nu maar hopen
dat het weer gauw carnaval wordt en ik dan wel mee kan doen met de Boskuikens!
Groetjes van Nick
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Koen heeft het naar zijn zin
Hallo allemaal. Ik ben Koen Rops (zie foto met Nick), ik ben 9 jaar oud en zit
in groep 5 van De Rosmolen. Ik speel (alt) trombone. Ik heb op onze school
les van Hans Aernouts. Ik zit nu bijna 3 jaar bij de harmonie. Ik zit twee jaar
bij het opstaporkest. Ik vind het leuk bij de harmonie, omdat je leuke liedjes
speelt en het is er heel gezellig.
De andere trombonisten bij de harmonie, Finn en Nick, zijn heel aardig. Nick
zit ook bij mij in de klas. Finn was ook mee naar Frankrijk. Dat was heel leuk.
Mijn favoriete nummers zijn ‘Chinaman in Paris’ en ‘The Music Mill’.
De barbecue vind ik ook altijd leuk, want je krijgt lekker eten en je kunt leuk
spelen. Ik heb ook al veel zin in het kamperen (weekendje voor de jeugd bij
camping De Beekhoek). We gaan dit jaar in tenten slapen. Met Jan van den
Brandt maken we muziek voor de ouders.Vorig jaar waren we ook langs de
caravans gegaan om te mensen uit te nodigen. Er waren best veel mensen
gekomen!
Groeten van Koen
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Even voorstellen...
Ik ben Els, 61 jaar, waarvan 41 jaar getrouwd met Piet en samen hebben we
twee kinderen en drie kleinkinderen. Toen ik veertig jaar was ben ik muzieklessen gaan volgen, eerst de noten en het ritme leren en daarna heb ik
klarinet leren spelen.
Na een tijdje ben ik gaan meespelen in de blaaskapel ‘De Lapzwansen’. Deze
kapel bestaat voornamelijk uit familie en vrienden, en mijn man Piet is een van
grondleggers ervan. Na ongeveer vier jaar klarinet ben ik overgestapt op de
tenorsax, nog steeds een leuk instrument, vind ik.
Sinds zeven jaar speel ik ook bij het seniorenorkest van ‘Amor Musea’ uit
Prinsenbeek. Dat repeteert op maandagmorgen, mooi om de week te beginnen met muziek maken. En dan nu bij ’Constantia’ waarvan mijn broer Christ
en zwager Wim ook lid zijn. Zij hebben ons aangemoedigd ook aan te sluiten.
Verder werk ik al 36 jaar op de Nassauschool in Breda als medewerkster
facilitaire dienst. Hiernaast help ik een ochtend in de week mijn moeder van
87 en ik pas een dag in de week op mijn kleinkinderen. Piet en ik badmintonnen een keer per week en we wandelen elke maand een keer samen met een
groep vrienden, waarbij de gezelligheid voorop staat. Ik lees ook graag, altijd
non-fictie. Tot slot, we houden van avontuurlijke vakanties. Ieder jaar binden
we onze ski’s onder om een afdaling te maken in Italië.
Ik voel me al een beetje thuis bij de harmonie en ik hoop er nog veel plezier
aan te mogen beleven.
Els van Gurp
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Mijn naam is Petrus Emanuel Antonius Maria van Gurp, maar ze noemen mij
gewoon Piet. Ik ben gehuwd met Els en samen hebben we twee kinderen en
drie kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn tuinieren, badmintonnen, bourgondisch
wandelen, skiën en muziek maken. Ik speel vanaf mijn dertigste jaar trombone
en heb geblazen bij de ‘PTT Harmonie’, ‘De Galderlanders’ en bij de ‘Grand
Mix Bigband’. Maar nu speel ik alleen nog in muziekkapel ‘De Lapzwansen’.
Ik werk 38 jaar bij de KPN in de buitendienst en ik hoop eind september met
pensioen te gaan.
Omdat ik dan meer vrije tijd krijg voor de muziek heb ik besloten om me
alvast bij Harmonie ‘Constantia’ aan te sluiten, te meer omdat hierin al twee
zwagers van mij spelen.
Els en ik werden beiden vriendelijk ontvangen bij de harmonie en we hopen
zo onze muzikale nootjes aan ‘Constantia’ bij te dragen, al is het wel even
wennen aan de vele muziekstukken die we gemaild kregen. En marcheren
en tegelijkertijd spelen op je instrument is ook even wennen, maar oefening
baart kunst.
Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen dat het allemaal
gaat lukken.Voorlopig hebben we het beiden prima naar onze zin. Ik hoop dat
dit nog lang zo zal blijven.
Piet van Gurp
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Mijn naam is Sjors Verheijen, maar in Ulvenhout ben ik beter bekend als ‘de
Mechel’. Elly Koks en ik zijn al ruim veertig jaar getrouwd en wij hebben drie
zonen: Roddy, Nicky en Stevy.
Jarenlang ben je vriend van Harmonie ‘Constantia’ en nu ben je er lid van.
Zowat heel mijn leven loop ik achter deze harmonie en nu loop ik ineens
voorop! Graag wil ik mij als ‘nieuwe’ vaandeldrager aan u voorstellen.
Inmiddels ben ik gepensioneerd na een lang arbeidzaam leven als vertegenwoordiger in tropisch hout en gipsvezelplaten. Mijn hobby’s zijn op een laag
niveau badminton en in het dorp daar waar dat nodig is hand-en-span diensten verlenen.
Veruit de meeste vrije tijd gaat uit naar onze ‘Stichting Lutoban’ (www.
lutoban.nl) die als doelstelling heeft het bouwen en renoveren van scholen op
de Filippijnen. Daarbij komt ook dat wij zeer arme individuelen, die bij onze
projecten betrokken zijn, ondersteunen in schoolopvang. Dit kan zeer breed
zijn. Elk jaar ga ik naar de Filippijnen om onze projecten op eigen kosten te
bezoeken en om nieuwe projecten op te zetten.
Als vaandeldrager moet je ook een goede conditie hebben en daarom loop
ik dit jaar voor de zevende keer de Nijmeegse Vierdaagse. Het voordeel van
vaandeldrager is wel, dat hij er altijd als eerste is, maar het nadeel is dat hij als
eerste moet weggaan.
In de familie Verheijen ben ik de tweede vaandeldrager. Mijn oom Koos Verheijen was al eerder in de jaren 50 de vaandeldrager van Harmonie ‘Constantia’. Persoonlijk vind ik het een hele eer om het vaandel te mogen dragen,
want het vaandel is wel het visitekaartje van een harmonie en vertelt ook de
historie door haar ‘kroonjuwelen’.
Gezien ook de zeer prettige en collegiale sfeer binnen deze vereniging vind
ik zeer zeker dat mijn besluit vaandeldrager van Harmonie ‘Constantia’ te
worden een verrijking van mijn leven is. Daarom hoop ik nog lang gezond te
mogen blijven om als ‘voorganger’ u te mogen (bege)leiden bij muzikale rondwandelingen en naar diverse serenades.
Sjors Verheijen,
uw vaandeldrager
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De eenzaamheid van de vaandeldrager
Het zou een mooie titel voor een thriller kunnen zijn, maar soms is dit werkelijkheid.
Als vaandeldrager van een harmonie loop je meestal twee meter voor het
bestuur, ereleden en muzikanten uit. Eenzaam en alleen heb je de opdracht de
route voor te lopen en de rest volgt.
Het is een erebaantje want hoe je het ook bekijkt, alle muzikanten, bestuur
en ereleden staan of lopen allemaal ‘achter’ je aan. In eenzaamheid draag je
het vaandel met alle eer en respect. Het visitekaartje van een harmonie die
‘Constantia’ heet.
Als nieuwe vaandeldrager krijg je ook een ‘doop’. Dan loop je voor de harmonie uit, op een rotonde sla je volgens de routebeschrijving keurig rechts af
……. maar de harmonie loopt keurig ‘rechtdoor’ op de rotonde. Daar loop je
dan alleen als vaandeldrager met het vaandel in een straat zonder harmonie.
Dat noem je dan ook de ‘eenzaamheid van een vaandeldrager’.
Als vaandeldrager ben je ook het presenteerblaadje van een harmonie. Je bent
het boegbeeld want tenslotte is het vaandel, met zijn kroonjuwelen, de enige
en de trots van een harmonie die nooit vals speelt. Fier en statig zal het vaandel van harmonie ‘Constantia’ in de straten van Ulvenhout altijd zijn.
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Niet blazen
Toen het bestuur mij met de Nieuwjaarsreceptie 2017 polste om bij de harmonie ‘Constantia’ te komen was mijn eerste reactie: “Ik zou heel graag willen
maar ik kan niet blazen”. De reactie: “Geen probleem, jij hoeft niet te blazen,
alleen het vaandel te dragen”. De boodschap was duidelijk en het probleem
van het blazen was opgelost.
Op 17 juni kwam ik terug van een serenade voor het bruidspaar Joris en
Babette Rops. Na een gezellige en goed verzorgde receptie reed ik met mijn
auto naar huis met ons vaandel op de achterbank. Niet veel later werd ik
door de politie aangehouden en die vroeg mij om te blazen.
Heel neutraal vertelde ik dat het bestuur van Harmonie ‘Constantia’ mij had
verteld dat je als vaandeldrager niet behoeft te blazen. De agenten keken
elkaar aan en ze gaven mij gelijk. Een vaandeldrager hoeft niet te blazen in een
harmonie
Eenzaam met het vaandel, mijn grote trots op de achterbank ben ik veilig thuis
gekomen.Volgend jaar is het huidige vaandel 35 jaar jong. Misschien een idee
om een echt vaandelfeest te geven. Het vaandel zal in onze vereniging nooit
eenzaam zijn, want alle leden dragen in principe dit pronkstuk op handen en
voeten. Ik hoop ik in alle gezondheid u nog lang te mogen voorgaan.
Uw nieuwe vaandeldrager,
Mechel Verheijen
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Evenement moet verrassend zijn
Op de Algemene Ledenvergadering van maart j.l. werd ik voorgedragen en
door de leden benoemd als commissievoorzitter Activiteiten en PR. Ik ben
inmiddels twee jaar lid en heb ervaring kunnen opdoen bij de voorbereiding
van verschillende evenementen zoals ‘Met de Franse Slag’, ‘Novembierfest’ en
‘Filmconcert Ulvenwood’. Er is veel werk te verrichten bij de organisatie van
dit soort evenementen en gelukkig zijn er steeds veel leden die daarbij een
handje uit de mouwen steken.Vele handen maken licht werk!
Wat er nodig is voor een succesvol evenement
1.
Het muzikale/creatieve deel:
Een evenement moet verrassend zijn, moet vernieuwend zijn, moet de toeschouwers kunnen boeien. Gelukkig zijn we er in geslaagd bij de recente
evenementen hieraan een goede invulling te geven.
Bij het concert ‘Met de Franse Slag’ wilden we aan het Ulvenhouts publiek
tonen wat Harmonie Constantia in Vélines zou gaan presenteren, en dit in een
typische Franse sfeer met wijn, kaas etc.
Het ‘Novembierfest’ was van een heel andere orde. Het was een feestavond
voor de afsluiting van het jubileumjaar. De leden en bezoekers hadden het
geweldig naar hun zin.
Een goed voorbeeld van vernieuwing/verrassing was het filmconcert ‘Ulvenwood’. De samenwerking met de Ulvenhoutse Toneelvereniging was een voorbeeld van wat in het beleidsplan bedoeld wordt met ‘cross-overs’: samenwerken met andere verenigingen in Ulvenhout. Ook voor de uitnodigingen voor
het concert werd samengewerkt met verscheidene verenigingen.
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2.
De organisatie en de aankleding van de avond:
Denk hierbij aan zaalaankleding/beeld en geluid/promotiemateriaal etc. Gelukkig is er door onze voorgangers in de commissie een uitgebreide checklist samengesteld die uitstekend van pas komt. Met behulp hiervan komt dit
meestal goed voor mekaar. Af en toe zijn er kleine mankementjes, daar leren
we weer van.
Vele handen maken licht werk. Evenementen moeten iedere keer geheel
nieuw en verrassend zijn. Een vast team met altijd dezelfde personen werkt
niet. Natuurlijk, er moet een vaste kern zijn die op basis van ervaring de organisatie van evenementen kan sturen, maar belangrijker zijn de nieuwe ideeën,
de creativiteit, de verrassing waarbij de input van steeds andere, vaak jongere
mensen kan komen. De evenementen van het afgelopen jaar zijn hiervan een
goed voorbeeld. Het streven zal zijn om steeds andere leden van de Harmonie of mensen van andere verenigingen hierbij te betrekken.
De Commissie Activiteiten en PR hoopt en rekent op veel medewerking van
vele leden.
Kees de Bont,
voorzitter commissie Activiteiten en PR.
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Commissie Financiën
Vorig jaar eindigde ik mijn stukje in dit periodiek met:
“Daarnaast is er een belangrijke rol voor de Stichting Vrienden van harmonie
Constantia. De stichting vraagt vrienden van de harmonie zich te verplichten
tot een vaste jaarlijkse bijdrage. Hierdoor kan de stichting de harmonie
jaarlijks ondersteunen met een aanzienlijke bijdrage.”
In ons beleidsplan hebben we de ambitie uitgesproken meer vrienden en
vriendinnen te maken. Ons doel hebben we toen gesteld op 250 vrienden in
2020. De afgelopen ALV heb ik nogmaals de noodzaak van dit aantal vrienden
benadrukt. Net zoals bij u hebben de uitgaven van onze harmonie de onhebbelijke neiging harder op te lopen dan onze inkomsten.Veel vrienden kunnen
ons helpen dat evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te bewaren zodat we
het c-woord wat verder naar achter kunnen schuiven in de tijd.
Op het moment van schrijven, zoals gewoonlijk ben ik de laatste met mijn
stukje, hebben we dit jaar 23 nieuwe vrienden mogen bijschrijven maar helaas
zijn er ook 7 vrienden die om verschillende redenen geen vriend meer zijn. U
begrijpt dat met een toename van 16 vrienden het tempo te laag ligt om de
doelstelling te halen.
Dat tempo moet omhoog want anders zal het c-woord eerder ter sprake komen op onze ALV dan u en mij lief is. Daarom blijf ik de meerderjarige leden
vragen om zich in te spannen voor het maken van nieuwe vrienden.
Wim de Constant Rebecque
Voorzitter commissie financiën
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Overzicht Vrienden
Autobedrijf van Hooijdonk
Dhr. Mr. J.L.M. Arts
Dhr. J.F.J. van Baardwijk
Dhr. J. Bavinck
Dhr. T.G.H. Bekkers
Dhr. A.J.J.M. van Bijnen
Dhr. R. Boer
Dhr. M.M.M. van Bokhoven
Dhr. C.J.A.M. de Bont
Dhr. J.S.M. ten Bosch
Brillenzaken (opticien)
Mevr. P.M.W. Broeders-Kooijmans
Gebr. Brouwers
C. Bogaerts B.V.
Mevr. D. Christianen
Dhr. J.V.I.M. de Constant Rebecque
Dhr. W.D.J.M. de Constant Rebecque
Dhr. J.G. Coppens
Dhr. A.V.J.M.Coppens
Mevr. M.M. Cotterink
De Bosuilen (B. Blauw)
Dhr. P. Delahaye
Mevr. A.M.A.J. Delhez
Dhr. N.H.G. Dhondt
Dhr. E. van Dijk
Dhr. B.M. Dirven
Dhr. C. Dirven
Dhr. A.M. van Doorn
Dhr. H. van Dorst
Mevr. T.H. van Dort-Haentjens
Mevr. Drs. A.J. Douwes
Dhr. J. van Dun
Dhr. Ir. B. Dusseldorp
Dhr. C. Eeckhout
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Dhr. H.M.F.M. Elisen
Dhr. A.P.M. van Etten
Dhr. B.H.M.J. Fleuren
Dhr. C. van Garderen
Dhr. H.P.A. Geerts
Dhr. F.J.M. van Gils (België)
Dhr. A.P.M. Goos
Dhr. H. Goos
Dhr. C.P.J. Goosen
Dhr. W.J.A. Goosen
Dhr. C.J. Goossens-Machielsen
Dhr. A.A. van derGraaf
Dhr. W.C.A. Graaumans
Dhr. A.M.W.M. Graaumans
Mevr. M. Graaumans-van Dorst
Dhr. A.F.C. Gulickx
Dhr. L.N.G. Hablé
Bergamo & Havando Print en Sign
Dhr. J.C.C. Heestermans
Dhr. M. Heijblom
Dhr. A.M.C.M. Heijblom
Dhr. C. van der Heijden
Dhr. J.A.Herben
Dhr. A.A.J.R. van den Heuvel
Dhr. M.B. van der Hoek
Dhr. H. van Hool (Hogo Groen)
P.A.J.M. van Hooijdonk
Mevr. M.A.H.F. van Hooijdonk
Mevr. G.J. Hop
Mevr. M.A.W.Houben-Timmermans
Dhr. Pieck van Hoven
Andy Huijbregts Bouwbedrijf
Dhr. R.J.S.M. Jacobs
Dhr. D. Jansen

Dhr. H. Jansen
De Oranjevereniging
Dhr. L.P. Keijzers
Tegelzetbedrijf P.C.M. Rasenberg & Zn
Dhr. P.J.A. van Kleef
Mevr. C.P. Peeters
Mevr. M.L.P.L. Knipscheer
Dhr. F. Peeters
John de Kort Coiffures
Dhr. G. Peeters
Dhr. G. Kuitert
Dhr. M.J.A.M. Pijnenburg
Dhr. R.J.G. Lameijer
Dhr. J.J. Pijpers
Dhr. N.E.M. van Lier
Dhr. J.M.J.P. Rademakers
Dhr. A.G.A.J. van Loenhout
Dhr. P.F. van Rijen
Dhr. A.M.C.S. van Loon
Dhr. Ing. J. van den Ring
Mevr. J.L.M. van den van den		
Mevr. Ph. Rodenburg-Geuskens
Maagdenberg
Mevr. H.P.J.M. Rompa
Dhr. K. van den Maagdenberg
Mevr. A.J.M. Roovers
Dhr. A. Machielsen
Dhr. J.A. Rops
Fietsen aan de Mark
Dhr. W.M.J. Rops
(Odin Gelens)
Dhr. A.C.J. Rops
Gebr. Martens
Dhr. Ir. F.J.C. Ruijs
Dhr. Chr. A. Martens
Dhr. H. Schoenmakers
Mechel B.V.
Mevr. I.J.M. SchoenmakersDhr. H.J.M. Meeren
van Mechelen
Dhr. L.W.J. Mertens
Mevr. M.J.A.C. Sintnicolaas
Dhr. R.J. Messemaeckers
Dhr. F.W.J. Sluijters
Dhr. Drs. F.C.J.M. vd Meulen
Dhr. C.C. Smeekens
MFL Accountants
Dhr. A.P.J. Smeekens
Dhr. J.A.M. Mulders
Dhr. O.G.M. Smits
Dhr. J.S.T. Nelemans
Dhr. F. Stevens
Dhr. E.A.F.T. Nelemans
Dhr. A.C. Stevens
Dhr. A.M.M. van Nispen
Dhr. P.J. Stijnen
Dhr. H.W.M. Nooren
Dhr. N. Stoffelen
Dhr. A.J.G. Nous
Dhr. C.J.J.M. Stroeve
Dhr. P.G. Nuijten
Dhr. A.A. Tak
Dhr. Drs. J.J.G.M. Oomen
Dhr. P.J.M. van Tilburg-van Opstal
Dhr. A.A.M. van Oploo
Dhr. F. Timmermans
Dhr. S.M.L. van Opstal
(Cafe Flamingo)
Mevr. J.D. van Opstal
Dhr. C.M.M. Timmers
Mevr. C.C. van Opstal-Kleemans Dhr. T.W. Troost
34

Ulvenhout Wooncenter
V en V Visumdienst
Dhr. Th.G. Valkenburg
Mevr. A.M.J. van Bilsen-Joppen
Mevr. M.H. van der HeijdenBastiaansen
Mevr. S. van Doorn
Mevr. M.J.M. van FrankfoortVoesenek
Dhr. A.A.J. van Opstal
Mevr. P. Vangeel
Dhr. H.G.Verdaasdonk
Dhr. J.J.A.Verheijen
Mevr. C.E.Verhulst-van Gils
Mevr. M.Verkooijen
Mevr. J.Verplanken
Mevr. J.A.E.Verschueren-Engbersen
Dhr. A.H.M. Verschuren
Dhr. J.M.Verzijl
Gebr. de Voer
Dhr. A.J.Voesenek
Dhr. J.A.C.Voesenek
Dhr. J.H.Voeten
Dhr. C.H.Voeten
Dhr. J.A.M.Vos
Dhr. P.H.A.Voskuil
Mevr. M.I.Voskuil-v.d.Zande
Mevr. H.Vriens
Dhr. C.J.A. de Vries
Dhr. A. van Vucht
Mevr. M.C. Waas (Café Marie)
Mevr. A.M.A. Werther
Mevr. Drs. T.E. Westerterp
Dhr. C.S. Westerterp
Mevr. H.M. Willems-Hoorn
Mevr. A.G.M. Wouters
Dhr. F.J.B. Zeegers
35

Financiële acties brengen mooi bedrag op
In de voorbije maanden heeft de harmonie aan diverse acties deelgenomen,
die samen een prachtig bedrag hebben opgebracht voor onze vereniging.
Hierbij een overzicht:
- Collecte door de leerlingen voor Jantje Beton:
50% van de collecteopbrengst (€ 491,24) voor de harmonie

€

245,62

- Jumboactie: ‘Spek de kas’ totale opbrengst voor de harmonie

€

312,37

- Rabobank:
		
		

- Clubkas Campagne				
- Extra Kasklapper				
totaal voor de harmonie			

€
€
€

677,98
150,00
827,98

- Anjeractie, collecte door negen leden van de harmonie:
- 50% van de collecteopbrengst (€ 818,24) 			
- extra voor de harmonie, mocht niet in collectebus!		

€
€

409,12
5,00

		
Totaal voor de harmonie			
€ 414,12
								=========
		
Totale opbrengst van de acties 			
€ 1.800,09
									
Collecteren voor het Anjerfonds heeft twee voordelen, enerzijds het direct
ontvangen van 50% van de collecteopbrengst, anderzijds het ontvangen van
subsidie voor de aanschaf van instrumenten of uniformen. De aanvraag moet
acceptabel zijn en de vereniging moet het nodig achten.
Het Anjerfonds is vaak bereid om de aanvraag voor een subsidie positief te
beantwoorden, als de vereniging zich inzet om te collecteren voor de Anjeractie.Vorig jaar nog heeft Harmonie ‘Constantia’ € 545,-- subsidie ontvangen
van het Anjerfonds voor de aanschaf van de xylofoon.
Jan Pijpers
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Mijmeringen van een oud voorzitter
Het was nog in de periode dat bestuursleden van harmonie ‘Constantia’ met
kwitanties langs de deur gingen om donateursgeld op te halen.Van de afdeling
bevolking van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken kreeg ik een bijgewerkte adreslijst met alle hoofdbewoners van de straten In Ulvenhout. Dat
waren nog eens tijden. In het kader van de privacywetgeving is dit al jaren
niet meer toegestaan. Wel blijft mij bij dat die persoonlijke contacten met de
bewoners van Ulvenhout van groot belang waren. Dit was de manier om er
achter te komen hoe Ulvenhout dacht over ‘Constantia’.
In de bestuursvergaderingen nadien werden de mooie en minder mooie
opmerkingen van de bewoners over de harmonie besproken. ‘Constantia’
stond midden in de samenleving. Opmerkingen van hier heb je vijf gulden “dan
kunde wir un pilske pakken”, werden hartgrondig weerlegd.
Door Cor Voeten (sr) werd ieder jaar bij elk bestuurslid een stapeltje blanco
kwitanties met een looplijst met daarop de toegezegde donaties bezorgd,
waarna thuis de kwitanties moesten worden uitgeschreven. Bewoners die
nog geen donateur waren kregen een aanmeldingskaart in de bus en werden
nadien opnieuw bezocht. Het was ieder jaar een opgave waar je niet naar uitkeek, maar weigeren kwam niet in je op. Dit temeer niet omdat ‘ome Cor’, in
zijn hoedanigheid van penningmeester, veruit het merendeel van de klus voor
zijn rekening nam. Op pagina 135 van ons jubileumboek ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan zie je Cor nog aan het werk.
Donateursactie
Als bestuurslid en later als voorzitter ben ik ook jaren langs de deur gegaan om te
innen en nieuwe donateurs te werven. In die periode zijn ook enkele nieuwe donateurs, juist vanwege deze wervingsactie, lid geworden van ‘Constantia’. Zo ook Guus
Broeders die woonachtig was in de Haamstraat op huisnummer 15, alwaar zijn
klarinet in de hal stond opgesteld.Wanneer ik bij hem aanbelde voor het donateursgeld, kon hij altijd leuk vertellen over zijn periode als jeugdig lid van de Teteringense
harmonie ‘Euphonia’.
Het verlangen om lid te worden van de Ulvenhoutse harmonie was aanwezig,
maar als drukbezet leraar aan de tekenacademie in Rotterdam ontbrak het
hem aan tijd. Wel was hij inmiddels toegetreden tot de carnavalskapel Mak Zat
en dat was volgens Guus nodig om zijn ‘fingerspitzengefühl’ op de klarinet niet
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te verliezen. Hij beloofde mij dat hij lid van ‘Constantia’ zou worden zodra hij
meer vrije tijd zou krijgen. Op 1 mei 1999 deed Guus met zijn klarinet zijn
belofte gestand. In 2005 ging hij saxofoon blazen, toen hij de plaats innam van
de veel te vroeg overleden muzikant Ad Mertens, zoon van de oud-secretaris
van ‘Constantia’ Janus Mertens.
Guus was ook een groot liefhebber van oude auto’s en dan in het bijzonder
van een cabriolet. Bij zijn huis onder de carport en onder een dekzeil stond
zijn blauwe pronkstuk gestald. Een cabriolet, naar ik meen een Peugeot. Bij
mooi weer en met open kap reden Guus en zijn vrouw Erna door Brabants’
dreven, genietend van al het moois wat de natuur te bieden heeft.
Opleidingsorkest
Guus was een begenadigd muzikant en daarnaast zeer actief binnen de vereniging.
Niet alleen als muzikant, maar ook als dirigent van het opleidingsorkest, beheerder
van het instrumentarium, schrijver in ‘Constantje’, lid van de ‘Bosuilen’ en medesamensteller van het hierboven vermelde jubileumboek. Juist als dirigent van het
opleidingsorkest was Guus erg gedreven. Hij zocht geschikte muziek uit, arrangeerde
en kopieerde, niets was hem teveel. Met volle overgave probeerde hij aankomende
muzikanten de vaardigheden van het samen muziek maken bij te brengen, maar
bovenal hen van de muziek te laten genieten. Zelf genoot hij dan het meest.
Als beheerder van het instrumentarium beschikte hij over een zodanige technische gave, dat hij kleine reparaties zelf regelde.Vaak was hij hiermee bezig
tijdens de pauze van de repetitie. Een schroefje vastdraaien, een beugeltje bijstellen, een klep van een nieuw kurkje voorzien of een ander rietje opzetten.
Voor dit laatste adviseerde hij in overleg met de muzikant over de rietkeuze.
Voor Guus was niets te veel, als het maar in het belang van de muzikant en
uiteraard ‘Constantia’ was.
Tradities
Binnen de vereniging was Guus een bijzonder gewaardeerd lid. Hij vond dat ‘Constantia’ muziek altijd zo mooi mogelijk moest spelen en dat tradities zo enigszins
mogelijk moesten blijven bestaan. Het dragen van het jacquet door de bestuursleden
getuigde volgens Guus van niveau. Zijn streven was om dit alles op een waardige
wijze inhoud te geven en op een zo hoog mogelijk niveau. Indien het goed was, zei
hij tegen de toenmalig voorzitter Ati Graaumans : “Voorzitter, het was vandaag weer
des Constantia’s”. Overigens, indien het andersom was, bij een mindere motivatie of
bij een mindere muziekprestatie, was het van: “Voorzitter, het was vandaag niet des
Constantia’s”.
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Evenals voor zijn muziekvriend Jan van den Broek, over wie ik in het vorige
‘Constantje’ heb mogen mijmeren, was het jubileumjaar 2006 ook het overlijdensjaar van Guus. Hij heeft nog intens kunnen genieten van de jubileumuitvoering op Tweede Paasdag tijdens de eucharistieviering in de kerk van
Ulvenhout. Ook aan de uitvaartdienst van Jan van den Broek op 10 mei 2006
heeft hij zijn muzikale bijdrage nog kunnen verlenen.

Guus is geboren op 16 maart 1939 in Ginneken en Bavel. Op 3 augustus 2006
is Guus overleden in Breda. Op 9 augustus was de uitvaartdienst in de kerk
van Ulvenhout. Een erehaag bij de aanvang van deze dienst en een optreden
van zijn harmonie in de kerk, was het laatste dat ‘Constantia’ voor Guus heeft
kunnen betekenen. Ook toen blies Anke Berg ‘The Last Post’, terwijl ik een ‘In
Memoriam’ heb mogen uitspreken. Terecht mag gezegd worden dat het leven
van Guus gedurende de laatste zeven jaren “des ‘Constantia’ ’s” was.
Sjef Coppens,
oud-voorzitter
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Activiteiten seizoen 2016 - 2017
2016
- 19 augustus: 		
Serenade aan Harry en Nelleke Goos i.v.m.
			overdracht Taveerne
- 10 september:		
Serenade aan Familie Nelemans t.g.v. 50 jaar
			
bestaan van de zaak
- 10 en 11 september: Medewerking van veel leden aan de Vlooienmarkt
- 16 september:
Jeugduitje voor de leerlingen
- 17 september:		
Donateurswandeling
- 9 oktober: 		
Optreden door opleidings- en opstaporkest bij de
			
KAM in Chassétheater en gezamenlijk optreden met
			
de jeugdleden van de FBVB
- 30 oktober: 		
Herdenking Poolse militairen in het Ginneken
- 5 november:		
Novembierfest, afsluiting van het 110 jarig jubileum
- 13 november: 		
Muzikale opluistering intocht Sinterklaas
- 19 november: 		
Serenade aan Toon en Cobi Voesenek t.g.v. hun
			50-jarig huwelijk
- 20 december:		
Kerstborrel met muzikale opluistering door
			opleidings- en opstaporkest
- 24 december: 		
Muzikale opluistering Kerstviering in de kerk door
			
het harmonieorkest m.m.v. Corné Reinieren
2017
- 8 januari:		
Nieuwjaarsconcert
- 13 januari:		
Deelname door een delegatie van de harmonie aan
			de Dorpsquiz
- 12 februari:		
Muzikale opluistering van de Oeledienst in de
			
grote kerk van Breda
- 24 t/m 28 februari:
diverse muzikale carnavalsoptredens van de Bosuilen
			en de Boskuikens
- 21 maart:		
Algemene ledenvergadering
- 28 maart:		
Muzikale bijdrage aan muziekproject in groep 4 van
			de basisscholen
- 7 april:			
Filmconcert Ulvenwood
- 9 april:			
Muzikale opluistering palmpasenoptocht
- 11 april:		
Scholenconcert ter afsluiting van het scholenproject
			Blaasmuziek is Cool
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- 21 april:
Serenade aan het gouden bruidspaar Scheerhorn
- 27 april:
Muzikale bijdrage aan de viering van Koningsdag
		
- Aubade aan de voorheen gedecoreerden van Ulvenhout
		
- Serenade aan de Oranjevereniging t.g.v. het 85-jarig jubileum
		
- Serenade aan het nieuwe bestuurslid Kees de Bont
		
- Serenade aan dhr. N. van Aalst t.g.v. zijn Koninklijke
		onderscheiding
- 4 mei:		
Muzikale opluistering Dodenherdenking
- 11 mei:
Serenade aan Jan en Toos Pijpers t.g.v. hun 50-jarig huwelijk
- 14 t/m 21mei: Collecte door een aantal leden van de harmonie voor de
		Anjeractie
- 25 mei:
Dauwtrappen naar Meersel-Dreef
- 17 juni:
Serenade aan het bruidspaar Babette Dielemans en Joris Rops
- 24 juni:
Concert op het Midzomeravondfestival
- 27 juni:
Slotconcert door opstap- en opleidingsorkest en de
		
proeflesleerlingen
- 2 juli:		
Concert door opleidingsorkest te Meersel-Dreef
Jan Pijpers
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Barbecue 2016
Dinsdag 12 juni, de laatste (repetitie)-dinsdag voor de vakantie, werd traditioneel de jaarlijkse barbecue gehouden als afsluiting van het seizoen. We waren
weer te gast bij Christ en Jeannet Smeekens op de Koekelberg. Op deze
dinsdag even niet met muziek bezig zijn, maar op een vriendschappelijke en
gemoedelijke manier bij elkaar zijn, ondertussen genietend van menige drankjes en lekker eten. Naast het muzikale is dit het ook zo belangrijke sociale
aspect van de harmonie.
Vanaf ’s morgens om 10.00 uur was er een werkploeg (zoals gebruikelijk
bestaande uit dezelfde mensen) druk in de weer om alles in te richten en
te versieren. Omdat de weersvoorspellingen niet zo goed waren, werd de
schuur omgetoverd tot en sfeervolle feestzaal. Ook werden er tenten opgezet
waaronder de barbecues konden staan en ook voor de mensen die toch graag
in de buitenlucht wilden vertoeven. Alle leden (met eventuele partners) en
leerlingen waren voor de barbecue uitgenodigd.
Een aantal sponsoren zorgde ervoor dat de prijs voor de barbecue heel
schappelijk was.Voorzitter Jan Rops opende de gezellige bijeenkomst met een
toespraak. Hij bedankte de sponsoren en iedereen die heeft meegewerkt om
de barbecue tot stand te brengen en weer tot een succes te laten worden.
Speciaal bedankte hij gastheer en gastvrouw Christ en Jeannet voor het
beschikbaar stellen van hun tuin, erf en schuur. Zij ontvingen een bloemenbon.
Traditiegetrouw worden op deze bijeenkomst de leerlingen die een muziekdiploma hebben behaald in het zonnetje gezet. Onder applaus ontvingen zij hun
felicitaties, vergezeld van een cadeaubon.
Het A-diploma is behaald door: Bas van de Maagdenberg (altsax), Sophie
Veggelers (klarinet), Manuela Alcazar Duffhues (klarinet), Olivier Valkenburg
(hoorn), Mirte Goosen (dwarsfluit), Hannah van Doremalen (trompet), Ilse
Rops (hobo) en Iris van Campen (drums). Het B-diploma is behaald door:
Okke Messemaeckers (fagot) en Margo Rops (dwarsfluit).
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Tijdens de barbecue vertoonde Wim de Constant Rebecque films van activiteiten van het afgelopen seizoen. Tot slot ontving elke lid en elke leerling het
verenigingsblad ‘Constantje’. Tijdens het lezen hiervan kan iedereen met veel
plezier in gedachten het seizoen aan zich voorbij zien trekken.
Jan Pijpers
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Novembierfest met hoogstandjes
Op 5 november sloot Harmonie ‘Constantia’ de festiviteiten in het kader
van het 110-jarig bestaan af met een concert in Beierse stijl. De grote zaal
van Jeugdland was omgebouwd tot een heuse biergarten met lange tafels
waar drank en klank met elkaar verenigd werden. Het werd een memorabele
avond.
De muzikale klanken werden geheel in stijl verzorgd door uiteraard Harmonie ‘Constantia’, die een speciaal repertoire voor deze avond had ingestudeerd, en door haar kapel ‘De Bosuilen’. Maar ook de Oostenrijks geschoolde
band ‘Strudel und Streifen’ en de Böhmischer kapel ‘Blech Bizarr’ gaven geweldige muzikale solistische hoogstandjes ten beste.
Het bier dat geschonken werd kwam onder meer van het ‘Ulvenhouts Bier
Collectief’. Zij hadden vier speciale bieren gebrouwen die werden geschonken
in een speciaal voor die avond ontworpen glas. Samen met de warme worst
van ‘Dr. Worst’ vormde dit een prima combinatie. Alles bij elkaar was het in
vrolijke stijl een heel feestelijke afsluiting van het jubileumjaar.
Jan Pijpers
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Kerstborrel
Op 20 december werd de traditionele kerstborrel van Harmonie ‘Constantia’
gehouden.
De jeugdleden mochten hun vorderingen delen met het publiek. Na een
optreden van het opstap- en opleidingsorkest zette voorzitter Jan Rops twee
mensen in het zonnetje vanwege hun betrokkenheid bij de harmonie.
Thomas is tien jaar vaandeldrager geweest. Bij zijn afwezigheid nam huisfotografe Josien een ‘six pack’ harmoniebiertjes in ontvangst, met op de labels
afbeeldingen van diverse vaandeldragershoogtepunten.
Kees de Bont is ‘van buiten de harmonie’ en is al anderhalf jaar ‘op structurele
ad-hoc basis’ betrokken bij diverse commissies. Hij was zeer in zijn nopjes
met de fles ‘Vélines’-wijn die hij als dank hiervoor ontving.
De avond werd afgesloten met een gezellige nazit, waarbij onder het genot
van een hapje en drankje werd teruggeblikt op 2016, het jaar waarin ‘Constantia’ haar 110-jarig jubileum vierde.
Speciaal voor deze gelegenheid had Wim de Constant Rebecque een compilatiefilm van de jumelagereis naar Vélines gemaakt. Ook waren er beelden te
zien van het ‘Novembierfest’.
Genoeg om over na te praten dus.
Jan Pijpers
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Nieuwjaarsconcert
Harmonie ‘Constantia’ gaf op 8 januari 2017 haar traditionele nieuwjaarsconcert. Het voorprogramma werd geopend door het Gemengd Koor Ulvenhout.
Aansluitend traden het opstap- en opleidingsorkest van de harmonie op,
onder leiding van dirigent Jan van den Brandt.
Het groot orkest stond onder leiding van zijn dirigent Ton van Grevenbroek.
‘Constantia’ maakte er een traditioneel nieuwjaarsconcert van, dat bestond
uit licht klassieke aan nieuwjaar gerelateerde muziek. Daarbij was ook een rol
weggelegd voor het publiek dat meeklapte en zong. Een verrassingsact was
het optreden van het koperensemble.
Na het nieuwjaarsconcert volgde de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de
dorpsraad.
Jan Pijpers
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Oeledienst in de Grote Kerk
Zondag 12 februari vond in de Grote Kerk te Breda de traditionele Oeledienst plaats. Harmonie ‘Constantia’ verleende voor het tweede achtereenvolgende jaar haar medewerking aan dit carnavalsgebeuren.
De Oeledienst is geen mis, maar een carnavalsviering met een serieuze
ondertoon. Daarom is de voorganger van de dienst op de eerste plaats een
pastor, maar wel bijgestaan door zijne hoogheid prins Daan van Breda.
Vorig jaar nam de voor ons welbekende pastor Rob van Uden na jarenlange
trouwe dienst, afscheid. ‘Wie wordt dit jaar zijn opvolger?’ was voor iedereen
een vraag. Maar wat schetste ieders verbazing. Rob van Uden kwam van achter uit de kerk ten tonele en leidde weer als vanouds humorvol de dienst. Hij
kon er geen afscheid van nemen.
Een belangrijke rol in de Oeledienst was weggelegd voor onze harmonie.Vorig
jaar was zij voor het eerst van de partij en dat was kennelijk goed bevallen.
Dat is niet gek, want spelen voor een stampvolle Bredase Grote Kerk geeft
natuurlijk wel een speciaal gevoel. De bijdrage van ‘Constantia’ zorgde vanzelfsprekend voor een ander geluid dan de carnavalsklanken van ‘Bloaskaoken’ en
‘Tworwelwa’.
Naast de traditioneel gespeelde ‘Bredasche Mars’, beter bekend als het Bredase volkslied ‘Te midden van de paarse heide’, bracht ‘Constantia’ een viertal
wat minder carnavaleske nummers ten gehore met een hoog ‘meedein en
meeklap’-gehalte.
Jan Pijpers
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De Bosuilen 66 jaar
De boerenkapel de Bosuilen werd in 1951 opgericht door een select gezelschap van de harmonie. In die tijd gingen de Bosuilen nog door het leven als
de Boerenkapel.
Het 66-jarig bestaan kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten
gaan.Vandaar dat we op vrijdag met carnaval het Bosuilenblaasfestijn een feestelijk tintje hebben gegeven door een spelletjes-blaas-feestavond te organiseren bij café/zaal de Flamingo.
Verschillende carnavalsverenigingen gingen met elkaar de strijd aan in het
openingsspel. De Bosuilen en Ulvolume waren verantwoordelijk voor de
muzikale tinten van de avond. De avond werd afgesloten door Dj Loars en
Plaatjesdroaier Robin. Het was een goed feest waar wij als Bosuilen nog lang
van kunnen genieten.
Het jubileumjaar is nog niet over en door het jaar heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dit jaar is voor het eerst de ‘Bosuilse Terrassentocht’
geïntroduceerd. De Paters en Toontje Schoen werden op een zonnige junizondag aangedaan waar bij Toontje Schoen nog een soort bierproeverij volgde.
Ook in het najaar gaat het jubileum niet zomaar voorbij. In september zullen
de Bosuilen afreizen naar de wijnfeesten in Wolf in Duitsland.
Wat verder in het najaar nog in het verschiet zit houden we nog even geheim,
maar houd vooral de facebookpagina in de gaten op
www.facebook.com/debosuilen.
Ook de Boskuikens hebben zich afgelopen jaar weer geroerd. De Boskuikens
zijn een aantal jaren geleden opgericht om ook onze jonge muzikanten met
de carnaval een podium te kunnen bieden. Die mogelijkheid laat de jeugd natuurlijk niet zomaar aan zich voorbijgaan. Elk jaar groeien de Boskuikens weer
en afgelopen jaar hebben ze zo goed als zelfstandig hun optredens gedaan bij
de Donk, het VLUGbal en Baronie TV.
Er komt een tijd dat de Boskuikens door gaan groeien, maar tot die tijd kunnen we jaarlijks nog genieten van twee versies van de Bosuilen: een oude en
een jonge!
De Bosuilen en de Boskuikens wensen iedereen een fijne vakantie!
Jody van Miert
Voorzitter de Bosuilen
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Filmconcert ‘Ulvenwood’ groot succes
Vrijdag 7 april gaf Harmonie ‘Constantia’ in samenwerking met Toneelvereniging Ulvenhout een filmconcert met de titel ‘Het mysterie van de
verdwenen kroonjuwelen’. Hiermee werd de lang gekoesterde droom
van de harmonie vervuld om muziek te kunnen spelen tijdens haar
eigen film.
Het groot orkest en het opleidingsorkest verzorgden prachtige filmmuziek, visueel ondersteund op het grote scherm. Het filmverhaal ontvouwde zich deels ook live in de zaal, met als resultaat een interactief
muzikaal spektakel en een geweldige belevenis. De popcorngeur in de
Taveerne van Jeugdland zorgde samen met de tot bioscoop omgetoverde grote zaal voor een passende ambiance voor het filmconcert.

50

De rode draad door het concert was het verhaal over de zoektocht
naar het eremetaal dat het vaandel van de harmonie sinds jaar en dag
siert. Het speelde zich grotendeels af in Ulvenhout, voor deze gelegenheid omgedoopt tot ‘Ulvenwood’. Een negenkoppig rechercheteam
kamde wekenlang heel Ulvenwood uit. De vaak hilarische scènes die
dit opleverde, vormden het verbindende filmische element voor de elf
muzieknummers van het concert. En wat voor verrassende ontknoping!
Het filmconcert was net afgesloten toen een van de rechercheurs goed
nieuws kwam brengen: de dief van de kroonjuwelen was opgepakt. Er
bleek echter sprake te zijn van een misverstand. Sjors Verheijen, de
nieuwe vaandeldrager van de harmonie, had de kroonjuwelen alleen
maar mee naar huis genomen om ze te poetsen.
Zo kreeg het mysterie toch nog een happy end. Na een dankwoord
aan alle deelnemers, sponsoren, Wim de Constant Rebecque voor het
opnemen en samenstellen van de films, en JG Sound & Vision voor de
audiovisuele ondersteuning, werd de avond onder een staande ovatie
afgesloten met het eerste officiële optreden van vaandeldrager Sjors op
de tonen van Constantia’s eigen clublied ‘Servus’.
Jan Pijpers
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Koningsdag bevordert samenhang
Namens het bestuur mochten Jan Pijpers en Ati Graaumans ook dit jaar als
dagsecretaris en dagvoorzitter functioneren. In tegenstelling tot vorig jaar
waren de weersvoorspellingen gunstig. Toch moesten we uitwijken naar Plan B
omdat er maar één koninklijke onderscheiding was uitgereikt in Ulvenhout.
Om 08.45 uur verzamelden we in ons nieuwe vertreklokaal ‘Café/zaal Flamingo’, waar gastvrij koffie en thee werden aangeboden door de uitbater
François.
De oranje (gewassen en gestreken) stropdassen werden uitgedeeld en het
gezelschap was gereed voor het vertrek naar de Pekhoeve.
Klokslag 09.00 uur volgde op het voorterrein van de Pekhoeve het hijsen
van de nationale driekleur door de gedecoreerde, de heer Niek van Aalst, en
voorzitter Diederik Jansen van het Oranjecomité, uiteraard tijdens het spelen
van het Wilhelmus.
De aansluitende rondgang door een gedeelte van het dorp, samen met de versierde fietsjes van de kinderen, verliep vlot en om 09.50 uur laafden de eerste
dorstige muzikanten zich reeds aan de alcoholische drank en de geheelonthouders aan het fris.
Na de gebruikelijke serenade in de Pekhoeve aan de aanwezige eerder gedecoreerden en de bijbehorende toespraakjes van de huidige ‘Constantia’-voorzitter en de voorzitter van het Oranjecomité, werd overgegaan tot Plan B.
Dat voorzag in een tussenstop met een ’welkomstserenade’ aan ons nieuwe
bestuurslid Kees de Bont en diens echtgenote Ria Voeten. Om 10.45 uur werd
opgesteld achter onze nieuwe vaandeldrager Sjors Verheijen en werd koers
gezet naar ‘t Hoekske, het huisadres van Kees en Ria.
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Vuurdoop
Voordat we daar aankwamen volgde eerst nog de traditionele vuurdoop voor
de nieuwe vaandeldrager. Bij de eerste rotonde, waar onze Sjors heel plichtgetrouw rechtdoor liep, geheel conform de opdracht door de dagvoorzitter,
marcheerde de harmonie eerst een volledige ronde om de rotonde.
Na een vijftiental meters kwam Sjors er echter achter, dat hij helemaal alleen
liep met het vaandel zonder harmonie. Hij had dus zijn vuurdoop ondergaan.
Overigens op de vraag, wanneer hij in de gaten kreeg dat hij alleen liep, kwam
onmiddellijk zijn gevatte antwoord: “Ik dacht een meter of vijftien voorbij
de rotonde, ik zal toch niet doof zijn aan mijn linkeroor, want ik hoor Frank
Sluijters niet meer”.
Bijzondere band
Op ’t Hoekske aangekomen brachten we de serenade voor Kees en Ria met
het bekende tranentrekkende ‘Chodounska’ op verzoek van Cor Voeten. De
dagvoorzitter memoreerde in zijn toespraak de bijzondere band van Harmonie ‘Constantia’ met de familie Voeten en hun verdiensten voor de vereniging
(Ome Cor, zoon Jos, Ome Willem, zoon Cor jr.). Kees de Bont beaamde dit
en hij memoreerde dat leden van de familie Voeten al meer dan negentig jaar
lid zijn van Harmonie ‘Constantia’. Op het terras van hun woning genoten we
van de gastvrijheid van Kees en Ria en kwamen daar niets tekort.
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Om 12.15 uur werd het sein gegeven om koers te zetten naar ons lunchadres
‘Golden Rose’.
Daar hadden de ’Ridders van de Ronde Tafel’ weer het hoogste woord. Het
eten was goed en de drankrekening was lager dan vorig jaar. Dus met een
tevreden penningmeester en welgemoed en weldoorvoed werd omstreeks
14.00 uur opgesteld voor de serenade aan de gedecoreerde heer Niek van
Aalst in de Beekhoek.
Kees de Bont had een drukke dag, want hij offerde zich op om het vaandel te
dragen (Sjors had voor de laatste maal zijn verplichtingen als hoofdscheidsrechter bij het Jeu de Boules toernooi op het Pekhoeveterrein). Omstreeks
14.15 uur werden we hartelijk ontvangen door de familie Van Aalst.
Bier = bier
De dagvoorzitter memoreerde de grote verdiensten van de heer Niek van
Aalst (te veel om op te noemen), waarna de heer Van Aalst ons hartelijk
bedankte voor de serenade en ons aanspoorde de Koningsdagtraditie tot in
lengte van jaren voort te zetten.
De dagvoorzitter prees ook nog de gastvrijheid van mevrouw Van Aalst, want
bij het vooroverleg stelde zij de vraag, of de muzikanten ook nog voorkeur
hadden voor een bepaalde biersoort na de serenade. De dagvoorzitter gaf als
antwoord dat het niet zoveel uitmaakte welke biersoort, want na de middag
zouden de meeste muzikanten het verschil toch niet meer proeven.
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Perfecte counter
Om 15.00 uur werd opgesteld om bij de Pekhoeve een laatste optreden te
verzorgen op verzoek van onze nieuwe vaandeldrager. Hij wilde zo laten zien
dat de repetitie voor het counteren wel degelijk nut heeft gehad. Sjors werd
bij de Pekhoeve uit het scheidsrechtersoverleg gehaald, nam het vaandel over
van Kees de Bont en bij de hoofdingang werd onder de leiding van Sjors een
‘perfecte counter’ uitgevoerd.
Na deze korte, maar plezierige tussenstop werd rond 15.30 uur de terugreis
aanvaard naar ‘Café/zaal Flamingo’ ter afsluiting. Bij een laatste ‘afzakkertje’ in
de bar was eenieder het erover eens dat Harmonie ‘Constantia’ wat betreft
saamhorigheid en gezellig samenzijn kon terugzien op een letterlijke en figuurlijke zonnige dag.
Ati Graaumans (dagvoorzitter) en Jan Pijpers en (dagsecretaris)
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Waarom Dauwtrappen
Onze harmonie gaat al jaar en dag met Hemelvaart dauwtrappend naar Meersel-Dreef.
Waarom die matineuze expeditie naar het buitenland? En waarom op die dag?
Is het alleen voor de gezelligheid, of zit er misschien toch een wat diepere
betekenis achter?
Altijd nieuwgierig heb ik geprobeerd op die vragen een zinvol antwoord te
krijgen. En dat was nog niet zo eenvoudig.
Ulvenhoutse muzikanten stappen die dag voor dag en dauw met frisse tegenzin uit hun warme bed om snel een douche te nemen (of niet), een kop thee
te drinken met misschien een beschuitje erbij, zich in het harmoniekostuum
te hijsen en met hun instrument en hun marsenboekje in de hand naar de
Dorpstraat te haasten.
Is het uit nostalgie, willen ze misschien de ‘vroegmis’ bij de paters halen of
heeft het te maken met samen iets bijzonders doen? Of is het toch een vorm
van devotie die de club naar bedevaartsplaats Meersel-Dreef trekt? Zonder
kijf staat vast, het is een gezonde activiteit. Negen kilometer wandelen zou je
best vaker kunnen doen en een frisse neus halen is ook nooit weg.
Volksgeloof?
Hoe lang de traditie van het dauwtrappen bestaat, is niet bekend. Aangenomen
wordt dat het gebruik teruggaat tot de Germaanse tijd en dat het volksgeloof
leerde dat op bepaalde lentedagen in de vroege morgen op blote voeten door
bedauwd gras lopen ‘een magische en genezende werking’ had.
Historici gaan ervan uit dat het niets te maken had met het christendom,
maar eerder met de Meifeesten van de Germanen. Dan vierden de Germanen
elk jaar de komst van het nieuwe leven in de natuur. De koppeling met Hemelvaartsdag kan toeval zijn, maar kan ook als iets ‘magisch’ uitgelegd worden.
Want feit is dat de gezonde ochtendwandeling met livemuziek inspirerend
werkt en je nieuwe energie geeft.
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Het christendom leert dat de hemelvaart van Jezus op de veertigste dag na
Pasen was, de opstanding van Jezus uit het graf. Hemelvaartsdag is tien dagen
voor Pinksteren, de neerdaling van de Heilige Geest, en de laatste keer dat hij
zich aan zijn volgelingen laat zien. In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een
apart feest. In de middeleeuwen ontwikkelde het zich tot het afsluitend feest
van de paasperiode.
Door de opkomst van de viering van Maria-Hemelvaart (15 augustus) en het
instellen van veel andere kerkelijke feesten werd de betekenis van Hemelvaartsdag steeds kleiner. In kerkelijke kring werd en wordt nauwelijks iets aan
de viering gedaan. In het katholieke zuiden werden voorheen processies ter
herinnering aan de gang van Jezus met zijn leerlingen naar de plaats van zijn
Hemelvaart gehouden. Uit deze buitenprocessies zijn de ommegangen ontstaan die met Hemelvaartsdag op velden en akkers plaatsvonden.
Tot ongeveer 1925 trokken in Brabant veel muziekgezelschappen die dag er
vroeg op uit. In elke dorp dat men passeerde werd luide muziek gemaakt en
werden cafés bezocht.Vaak was men pas laat in de middag weer thuis.
Twijfels
Archivaris Jan Pijpers weet nog het volgende te melden:
In het jubileumboek ‘Harmonie Constantia – 100 jaar’ bij de kroniek op pag.
220 onderaan vind je: ‘1986-05-08 Voor het eerst dauwtrappen naar Meersel-Dreef, oude traditie wordt in ere hersteld.’
Ik ben in 1971 bij de harmonie gekomen.Vanaf die tijd tot 1986 is er zeker
geen dauwtrappen geweest. De traditie moet van voor 1971 zijn, misschien
wel van voor de oorlog.Van na de oorlog tot aan ± 1970 is erover in het
archief weinig te vinden.
Er is wel altijd een goede relatie geweest met Meersel-Dreef. Er zijn vroeger
muzikanten geweest die bij beide verenigingen lid waren. Een levend voorbeeld daarvan is Cor Voeten.
Was het idee om naar Meersel-Dreef misschien van hem??
De verenigingen leenden ook muzikanten uit aan elkaar uit als er problemen
waren met de bezetting voor een concert e.d. Er waren ook wel uitwisselingsconcerten met elkaar, overigens ook wel met andere korpsen van net
over de grens.
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Op pag. 133 van het jubileumboek staat: Jan van Gils was penningmeester van
1948 – 1963. Hij werd de Belse Jan genoemd. Hij had namelijk ook de Belgische nationaliteit, evenals zijn kinderen. Misschien ligt daar een link naar Meersel-Dreef, kwam hij daar vandaan? Zijn drie zonen en ook zijn vier schoonzonen waren allemaal lid van ‘Constantia’.
Zijn schoonzonen moesten lid worden, anders mochten ze niet met zijn
dochters trouwen!
Uit de notulen
Uw schrijver heeft de notulen van Constantia vanaf het eerste jaar (1907)
globaal doorgenomen. Dat heeft eigenlijk alleen opgeleverd dat de harmonie
vroeger sporadisch naar Meersel-Dreef ging. De eerste keer was het meteen
twee keer raak: in mei 1913 om mee te doen aan de jaarlijkse processie daar
en in juli van dat jaar als deelnemer aan het Dreefse muziekfestival.
Tien jaar later ging ‘Çonstantia’ erheen als begeleiding van de leden van de
Heilige Familie. Een jaar later gebeurde dat nog een keer en dat jaar trad onze
harmonie er ook op tijdens het muziekfestival. Dat laatste gebeurde op in
april 1932 met kennelijk heel slecht weer. In 1938 nog een keer deelnemer
aan het festival; aldaar en in 1963 gebeurde dat voor de laatste keer.
Op de valreep heeft Wim Goosen een tip van de sluier opgelicht. Hij had bij
de toenmalige hofkapel ‘De Spijkers’ dauwtrappen meegemaakt. Hij heeft dit
gebruik in1986 bij zijn komst in ‘Constantia’ aangemeld en zo is het gekomen.
Of zijn er soms leden die nog oudere herinneringen aan het dauwtrappen
hebben?
Wippel Houben

58

Speculaties in Meersel-Dreef
Zoiets verzin je niet zelf, dat wordt buiten je medeweten, aan de stamtafel
gedaan en dat krijg je dan een dag later schriftelijk bevestigd. Wel met een
toezegging van ‘vrije meningsuiting’, hoe tolerant kan een bestuur zijn! Toch
was de tijdgeest door het bestuur goed aangevoeld want in mijn buurgemeente, Meersel-Dreef, heerste begin mei enige onrust.
Er bleek een ‘Ollander met snor’ gesignaleerd te zijn in café ‘t Jachthuis en
toen kwamen de speculaties op gang. Zouden ze weer komen, die muzikanten
van dat andere kleine dorp aan de Mark? Onder het mom van ‘we komen
ontbijten’ zouden ze het hele dorp wakker blazen.
De gemeenschap deelde zich, zoals te doen gebruikelijk, in twee kampen: de
‘Pro’s’, verenigd rond de uitbater van het café en de overige middenstand, en
de ‘Contra’s’, zij voor wie de nachtrust op Hemelvaartsdag tot minstens 10.30
uur moet duren.
Openlijk verzet is in het Vlaamse echter niet gebruikelijk, dus werden er door
de ‘Contra’s’ in het geniep sabotagemaatregelen voorzien. Er werd een Baviaan ingehuurd om de stoet voor de grens te doen keren. En voor het geval dit
niet zou lukken, werd de bakker verzocht zijn broodjes alvast weken tevoren
en ‘zo droog mogelijk’ te bakken en de slager werd gevraagd zijn ham met behulp van erin geperst kraantjeswater van elke smaak te ontdoen. De kaasboer
werd wijsgemaakt dat zongedroogde plakjes kaas door de noorderburen als
delicatesse worden beschouwd.
De vraag aan de uitbater om de koffie die de laatste maanden was overgebleven voor Hemelvaartsdag op te warmen (alsdan a volonté te verkrijgen) werd
‘als overbodig’ weggestemd. Zal het allemaal helpen? De middenstand knikt en
bedoelt daarmee dat het allemaal aangehoord is.
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Dubbelspel?
De dag breekt aan, de van een mooie Hemelvaart dromende ‘Contra’s’ draaien zich nog een keer om maar de ‘Pro’s’ brengen alles voor de ontvangst in
gereedheid. Ze vertrouwen erop dat de Baviaan het tij niet kan keren (dubbelspel?) en krijgen gelijk. Toen zijn drank op was (er was niet voldoende om de
boel lam te leggen) vervolgde de stoet zijn weg en bereikte verder ongehinderd de bestemming.
De entree in Meersel-Dreef was majestueus. De vaandeldrager die, getuige
zijn korte stapjes, met toegeknepen billen (het was zijn eerste optreden op
Hemelvaartsdag), de stoet aanvoerde, keek regelmatig likkebaardend naar zijn
kroonjuwelen waar een niet te versmaden worst tussen bungelde, maar dit
terzijde.
De stoet van muzikanten werd afgesloten door een drietal muzikanten met
indrukwekkende sousafoons met daarachter nog een groep meegewandelde
supporters. Opgemerkt moet nog worden dat baritonsectie kennelijk besloten had deze keer haar sterspeler niet met hun aanwezigheid te hinderen,
zodat die dan eens extra kon schitteren. Die kans liet de sterspeler natuurlijk
niet ongemerkt voorbijgaan.
Feestvreugde
Onder het spelen van een vrolijke deun werd halt gehouden bij ’t Jachthuis’
en gingen de muzikanten aan het ontbijt dat, naar achteraf bleek, niet alléén
met koffie maar ook met nogal wat gele rakkers (muzikantenjargon voor
onze onvolprezen pint) werd weggespoeld. Dit verhoogde de feestvreugde
aanmerkelijk, want na het ontbijt werd er voor het inmiddels ontwaakte en
toegestroomde volk nog een wervelende demonstratie van het muzikale en
sportieve kunnen gebracht.
Hiertoe stelde men zich, op aanwijzing van een zogeheten marsleider, in gesloten gelederen op. Dit had wel wat voeten in aarde (gevolg van de gele rakkers?) maar uiteindelijk kwam de stoet in beweging nadat de marsleider een
ware symfonie op zijn scheidsrechtersfluit had geblazen. Onder het spelen van
het klassieke marsrepertoire ging het los. De marsleider (enkele omstanders
dachten in hem Louis de Funès te herkennen, maar dat kon weerlegd worden)
sprong regelmatig, al zwaaiend met een muziekboekje, uit het gelid waarna er
weer een ander stuk werd ingezet.
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Countermoment
Hoogtepunt van het sportieve deel was echter het ‘countermoment’.
Voor niet ingewijden: bij het counteren keert eenieder, op hetzelfde punt en
al spelend, om en loopt dan tussen de gelederen terug in de richting vanwaar
men kwam. Niet iedereen begrijpt het doel daarvan want, eerst heen en dan
terug, dat trekt toch op energieverspilling.
Na een aantal, door niet iedereen goed begrepen, fluitsignalen en verbale en
fysieke aanwijzingen van de marsleider zette de vaandeldrager het ‘countermoment’ in. Maar hij aarzelde bij de keuze van zijn route, want daar waar men
met drie naast elkaar loopt ontstaat een keuze: de opening tussen de gelederen links of rechts, maar al doende leert men en alles kwam goed.
Vaderlandsliefde
Muzikaal hoogtepunt was de finale. Enkelen hadden gehoopt op uitvoering van
een van de recent ingestudeerde stukken maar gekozen werd voor ‘Servus
met zang’. In deze klassieker wordt de liefde voor de plaats van herkomst uit
volle borst (zoals bij het volkslied) en met grote hartstocht bezongen.
Dit was een slimme keuze want de ‘Contra’s’ werden door het vertoon van
zoveel vaderlandsliefde gerustgesteld, ze zagen nu dat de invasie maar tijdelijk
en feitelijk onschuldig was. Alhoewel...... het duurde toch nog wel een poos
voor alle muzikanten weg waren, want van al die inspanningen kun je wel eens
dorst krijgen en zover wilden ze het nou ook weer niet laten komen.
Al met al is de indruk dat de tocht volgend jaar zonder veel weerstand van
de ‘Contra’s’ terug ondernomen kan worden, want het is ten laatste ook best
goed voor ‘den commerce’. Maar ‘Pro’ en ‘Contra’, alsmede een aantal
omstanders is toch iets ontgaan en is blijven hangen: “Wat is er gebeurd met
die worst van tussen de kroonjuwelen!?”.
Willem van Bostelen,
uw Belgische correspondent.
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Midzomeravondfestival
Gelukkig hoefde het Ulvenhouts Midzomeravond Festival niet net als vorig
jaar door de slechte weersvoorspellingen te worden verplaatst naar Jeugdland.
Het bleef nog wel even spannend, maar uiteindelijk kon het eerste lustrum
gewoon plaatsvinden in het Grimhuysenpark. Na een nog wat druilerige start,
bleef het verder droog. De paraplu’s konden dus grotendeels ingeklapt blijven
en de avond verliep in een geweldige sfeer. De gezellige buitenbars, de sfeervolle verlichting en het gevarieerde programma droegen hier zeker aan bij.
Jong en oud samenbrengen en plezier laten beleven aan muziek is een belangrijkste doelstelling van het Midzomeravondfestival, dat hierbij bewust samenwerking tussen verschillende gezelschappen uitdaagt.
Het opleidingsorkest van Constantia opende met het vrolijke ‘Balada’ van Gustavo Lima de muzikale viering van de zomer, die jaarlijks door de harmonie
georganiseerd wordt.Voor deze gelegenheid was een cross-over aangegaan
met de Bredase band Cluster, waardoor de jonge muzikanten zich eens van
een heel andere kant konden laten horen. ‘High way to hell’ van AC/DC is
tenminste niet het eerste nummer waar je aan denkt bij een opleidingsorkest
van een harmonie.
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Aansluitend zette Daphne Donkers van dansschool The Wall of Dance met
haar leerlingen een dance-compilatie neer, waarbij zelfs de allerjongsten een
geweldige attitude uitstraalden.Vervolgens vermaakte Ulvolume met vrolijke
klanken het publiek terwijl het podium werd ingericht voor het optreden van
Constantia.
Onder leiding van scheidend dirigent Ton van Grevenbroek bracht de Ulvenhoutse harmonie eigentijdse nummers ten gehore in samenwerking met
meidenkoor Joy en de band Cluster, waaronder Superduper Love, Hey Jude en
Greased Lightning. Een passend muzikaal afscheid voor Ton, die zeer gemist zal
worden.
Na de samenwerkingsverbanden eerder op de avond, begon Cluster hierna
aan een swingend solo-optreden. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom
deze band al twee keer de Jazz at the Castle Talent Award gewonnen heeft.
Mc Mess sloot de avond af met een uur lang gezellige rock & roll in een
bijzondere bezetting, met muzikanten van: blaaskapel Ulvolume, de Estrella’s,
het Spanjaardsgat Festival, Funjazztic, Leuk!, Cluster, Constantia en met een
gastoptreden van Clara Meier van Joy.
Al met al een bijzonder geslaagde jubileumeditie van het Midzomeravondfestival, die onmogelijk was geweest zonder de sponsoren en de bijdrage van JG
Sound en Vision.
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Wel en wee van de ‘De Jonge Heren’
Belofte maakt schuld.
Een aantal jaren geleden had ik al eens aangegeven een artikeltje te zullen
schrijven in ‘Constantje’ over onze Harmonie Biljartvereniging ‘De Jonge Heren’, maar door mijn drukke agenda is het er nog niet van gekomen.
Eerst een stukje geschiedschrijving. Zo’n 12-13 jaar geleden opperde een muzikant een biljartvereniging op te richten en dat kreeg een enorme bijval. We
zijn met acht man de competitie ingegaan.
We zijn begonnen in café De Harmonie, vervolgens zijn we bij Den Bert
terechtgekomen (dat waren mooie jaren daar in de Beatrixzaal, echt intiem).
Jammer genoeg is Den Bert ons enige jaren geleden ontvallen.Vervolgens
konden we in de Taveerne van Jeugdland terecht om van oktober tot april
onze donderdagse biljartmiddag door te brengen. De club is een zeer
pluriform (af en toe een moeilijk woord kan geen kwaad) gezelschap.
Als ik mijn gedachten zo eens laat gaan over mijn medebiljarters dan kom ik
tot de volgende typeringen.
Jos Voeten
Twee jaar heeft de winnaarsbokaal bij mij op de vensterbak gestaan, maar dit
jaar ben is hij onttroond door mijn volle neef Jos. Gelukkig bleef de beker
nog in de familie. Dit jaar is de beker bij de meest stabiele speler terechtgekomen en zijn eerste plaats is dan ook volkomen verdiend.
Maar Jos doet meer binnen de club dan alleen maar biljarten. Als secretaris
van de club verzorgt hij op eminente (af en toe een moeilijk woord kan geen
kwaad) wijze de hele administratie met uitslagen en standen, waarbij ik nog
wel wil vermelden, dat ik als computerexpert het volste vertrouwen heb in de
computer van Jos. De computer is volgens mij een degelijk exemplaar, zoals
Jos een degelijke vent is.
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Wim Goosen
Als voorzitter van de club regeert hij met vaste hand (streng doch rechtvaardig) en hij wit alles, hij was tenslotte schilder in de Ulvenhoutse gemeenschap.
Bij de evaluatie (af en toe moeilijk woord kan geen kwaad) van het Ulvenhoutse sociale leven voert hij op donderdagmiddag het hoogste woord en aan
lachen is er geen gebrek.
Wat biljarten betreft heeft hij betere jaren gekend, zijn sterke kant zijn de
caramboles over een bandje, maar hij heeft medegedeeld volgend jaar sterk te
zullen terugkomen.
Ati Graaumans
Deze ex-voorzitter van de harmonie speelt al jaren zeer wisselvallig en niet
adequaat (een moeilijk woord enz……..) en hij wil alleen maar mooi biljarten met de nadruk op driebanden en als hij dan een carambole net mist is hij
kwaad op zijn eigen (zichzelf).
Om in voetbaltermen te blijven: eerst scoren en dan pas mooi gaan voetballen.
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Christ Martens
Knap hoe Christ zich dit jaar heeft gemanifesteerd als biljarter. Want ondanks
het feit, dat Christ het dit jaar niet altijd even makkelijk had, heeft hij het toch
goed volgehouden. Af en toe zagen we oude Christ terug met de mooiste
caramboles.
Geestelijk was hij weer volledig op peil, want in het verleden was hij het niet
altijd met iedereen eens. Maar hij is wel wat milder geworden. Wat mij betreft
blijft hij nog lang in onze club.
Kees de Vries
Toen Kees begon met te biljarten bij ons, moest ik hem eerst nog uitleggen
met welke kant van de keu hij de bal moest stoten en aan welke kant hij de
keu moest vasthouden. In de loop der jaren is hij steeds beter gaan spelen en
heeft zijn streven waargemaakt om de laatste plaats te verlaten. Kees zal in de
toekomst een geduchte tegenstander worden. Bij ons staat hij bekend als de
‘kampioen ballendoorschieten met de tong ver uit de mond’. Kees die komt
er wel.
Nico van Lier
Hij slaagde er in het ene jaar kampioen te worden en het andere jaar als
laatste te eindigen.
Nico kan, in tegenstelling tot zijn karakter, nog wel eens heel donker kijken
als het niet gaat zoals hij het wil. Maar het komt wel goed met Nico na zijn
verhuizing, als het wat rustiger wordt voor hem.
Buiten het biljarten steken wij ook nogal eens wat op van hem op een ander
vlak. Regelmatig verrast hij ons. Zo geeft hij college seksuele voorlichting
inzake het voortplantingsgedrag van dieren, met als zijn specialisatie: het paard
(een moeilijke zin kan af en toe geen kwaad).
Als hij volgend jaar meer tegen de tegenstander speelt dan tegen zichzelf,
komt het wel goed.
Connie Eeckhout
In plaats van enkele regels, zou ik op biljartgebied over Connie een heel boek
kunnen schrijven.
Voor mij is hij al jaren de meest moeilijke tegenstander, met zijn virtuoze
(moeilijk woord……enz.) spel. Ik krijg de daver op mijn lijf als ik tegen hem
moet. Nachtmerries heb ik ervan. Ik maak dan ons Sjan wakker om weer tot
rust te komen.
Zelden win ik een wedstrijd van hem (zelfs niet bij een wedstrijdje
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bierdrinken) en voor mij is hij dus een ware ‘kwelgeest’ (oud Nederlands
woord, maar jullie zijn nooit te oud om te leren).
Binnen de club is hij de onbetwiste ’kuuskampioen’ (moeilijk woord voor
degene die geen verstand hebben van biljarten, makkelijk woord voor de
biljarters).
Echter als mens loopt er gene betere rond. Met een heel sociaal karakter,
staat altijd klaar voor iedereen. De meeste waardering heb ik voor hem als hij
mij complimenten maakt als ik goed speel, ondanks mijn gebibber.
Uiteraard mag ik niet vergeten de einstand van het seizoen 2016-2017 te
vermelden:
Eerste plaats en kampioen: Jos Voeten
Tweede plaats: Wim Goosen
Derde plaats: Ati Graaumans
Vierde plaats: Cor Voeten
Vijfde plaats: Nico van Lier
Zesde plaats: Christ Martens
Zevende plaats: Kees de Vries
Achtste plaats: Connie Eeckhout
Ik neem aan, dat ik hiermede mijn belofte heb ingelost. Ik ben meer ene
prater dan schrijver, dus als een en ander niet duidelijk is, dan ben ik gaarne
bereid dit mondeling met U te evalueren (laatste moeilijke woord).
Rest mij tenslotte nog om Ati te bedanken, die mij heeft bijgestaan bij het
schrijven van dit stukje.
Cor Voeten
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