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Van de voorzitter

Beste leden, ereleden en vrienden van Harmonie Constantia

U bent weer begonnen met het lezen van het lijfblad ’Constantje’ van 
Harmonie Constantia. Traditie getrouw uitkomend op de laatste Harmonie-
avond van het (school)jaar. En het ’Constantje’ mag er weer wezen! Het staat 
weer boordevol anekdotes, verslagen, opmerkzaamheden van de dirigenten, 
en wat dies meer zij.
De vakantie staat weer voor de deur. Een welverdiende vakantie, want de 
afgelopen weken hebben we weer flink van ons laten horen. Heel vroeg op 
Hemelvaartsdag tijdens het Dauwtrappen, in Breda op het ponton tijdens het 
Spanjaardsgat Festival, sportief tijdens het binnenhalen van de Wandelvierdaag-
se, gezegend tijdens het 60-jarig priester jubileum van Pastor Gerard Baeten, 
voor altijd samen tijdens de bruiloft van onze paukenist en eerste klarinettist 
Wibout en Marjolein van Dort, met de hele Ulvenhoutse gemeenschap tijdens 
het derde Midzomeravond Festival, counterend en scorend tijdens de Jubi-
leumwedstrijd van kampioen UVV tegen NAC, en last but not least met de 
schooljeugd bij het slotconcert van het scholenproject ‘Blaasmuziek is Cool’. 
Kortom in 6 weken tijd hebben we met elkaar weer volop vorm gegeven aan 
onze slogan van het beleidsplan  “Met de muziek voorop!”

Na de zomer gaan we de andere kant van onze slogan vormgeven en dat is 
dat we ook muzikaal inhoudelijk ‘voorop willen lopen’. Op het Dorpencon-
cours, dat op 1 november plaats vindt in het Ginneken, willen we een bij-
zondere en mooie uitvoering neerzetten. Wij zullen onze muzikale krachten 
meten met Bavel, Chaam, Alphen, Ginneken, Baarle-Nassau en Riel en gaan 
strijden om de Jac. Bouman trofee. Onze dirigent Ton Grevenbroek geeft ons 
alvast wat tips mee voor de zomermaanden. Nu al een fameuze uitspraak: 
Zelfs met 1 hele noot kun je nog muziek maken! We gaan het de komende 
maanden met de nodige humor beleven.

Wij zijn met zijn allen onderweg naar ons 110 jarig jubileum. Met ruim 100  
leden(!) gaan we hier een feestelijk jaar van maken.  Zo komt onze jubileum-
reis naar Vélines in Frankrijk dichter en dichterbij. Hopelijk lukt het iedereen 
om met Pinksteren 2016 een paar dagen vrij te nemen, zodat we met zijn 
allen een onvergetelijke reis gaan beleven.
Het jubileumjaar 2016 wordt in ieder geval goed ingeluid met een 
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gezamenlijk optreden met het Gemengd Koor Ulvenhout. Tijdens de donker-
ste dagen van het jaar, zullen wij de geboorte van het Kerstkind extra luister 
bijzetten tijdens de Hoogmis van 21.00 uur. 
Een lang gekoesterde wens sinds de gezamenlijk uitgevoerde Misa Brevis 
tijdens ons 100 jarig jubileum in 2006, destijds met Pastoor Baeten als voor-
ganger.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat dit gezegde de waarheid spreekt 
bewijst onze Harmonie. Onze Harmonie groeit en bloeit en dat is mede te 
danken aan onze jeugdleden. Onze vereniging telt inmiddels 35 leden van 
onder de 19 jaar, dat is een derde van ons leden aantal! De meeste van hen 
zitten nog in het Leerlingenorkest en het Opstaporkest, dat in maart na 
carnaval opnieuw is opgericht. Jan van den Brandt is de dirigent van beide 
jeugdorkesten en zo heeft onze Harmonie, ook met de komst vorig jaar van 
Ton van Grevenbroek, een compleet nieuwe artistieke leiding gekregen. We 
zullen er voor zorgen dat de jeugd aan zijn trekken komt! Leuke repetities, 
aantrekkelijke muziekprojecten en groepsactiviteiten zullen hand in hand gaan. 
Het is dan ook bijzonder fijn dat een aantal ereleden deze activiteiten financi-
eel ondersteunen! In ons jubileum jaar krijgt de jeugd een prominente rol. Een 
aantal jeugdige leden heeft zelfs ook al bewezen creatief en organisatorisch 
talent te hebben en hebben zitting genomen in de diverse commissies die 
onze vereniging rijk is, waarvoor hulde! Zo blijft onze Harmonie ook met de 
muziek voorop lopen na 2016!
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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Van de dirigent

Beste allemaal,
Inmiddels ben ik een jaar dirigent van het leerlingenorkest van Constantia. 
We hebben flinke progressie gemaakt in muzikaliteit maar ook in discipline. 
Een graadmeter dat we op de goede weg bezig zijn, baseer ik op de repetities 
die vaak volledig bezet zijn. Een aantal kids hebben het afgelopen jaar een 
A-diploma gehaald of zitten er dicht tegen aan.  

De repetities van het leerlingenorkest zijn ook goed voor het groepsproces. 
Regelmatig wordt door mij een muzikaal thema besproken, zoals algeme-
ne muziekleer of de eigenschappen van een specifiek blaas- of slagwerkin-
strument. Er is tijd voor een grap en een grol, maar er moet WEL gewerkt 
worden. De belangrijkste reden dat we bij elkaar zijn is het spelen van blaas-
muziek. 

En……. we willen verder en meer…!!!!
Met deze groep is het streven vanaf het nieuwe seizoen een heus opleidings-
orkest te formeren. Hierbij mag/kan ondersteuning vanuit het groot orkest 
niet ontbreken. Zeker in het zwaar koper (maar eigenlijk op alle instrumen-
ten) willen we het orkest verstevigen, zodat we een leuk repertoire kunnen 
gaan spelen. Wie wil er meedoen???? Repetities zijn van 18.45 tot 19.40 uur, 
dus vooraf aan het groot orkest.

Na carnaval is het opstaporkest gestart met repeteren. Deze jonge muzikan-
ten worden middels samenspel voorbereidt voor het opleidingsorkest. 
Zij mogen/kunnen doorstromen na het behalen van het A-diploma of 
wanneer ze op dat niveau zijn. Ook hier zijn de repetities goed bezocht.
De resultaten van aanmeldingen nieuwe leerlingen voor 2015 zijn op dit mo-
ment nog niet bekend, maar het aantal kinderen (13) die ingeschreven hebben 
voor de drie proeflessen, stemmen mij hoopvol.

In het eerste oriënterende gesprek, dat ik had met Jan Rops en Wil Graau-
mans, sprak ik de doelstelling uit binnen 3 jaar een opleidingsorkest van 30-35 
muzikanten te formeren. We lopen op koers!!
Fijne vakantie allemaal.

Jan van den Brandt, dirigent opleidings- en opstaporkest
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Van de dirigent

Hoe te studeren?

Nu de zomervakantie voor de deur staat, hierbij een stuk om gezonde ambi-
tie de zomermaanden mee door te komen: over hoe te studeren.
Het doel van het studeren thuis is het gaan beheersen van het muzikale ma-
teriaal wat gespeeld wordt tijdens de repetities en concerten, maar ook het 
bevorderen van het speelplezier op zich. We zijn ten slotte niet voor niets lid 
van een amateur muziekgezelschap. Dit streeft naar een zo goed mogelijk mu-
zikaal niveau wat toegespitst is op ieders persoonlijke kwaliteiten en mogelijk-
heden. Dit natuurlijk met het behoud van een goede sfeer, want we beoefenen 
onze hobby natuurlijk voor ons plezier.

Het studeren klinkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Van af onze eerste 
lessen worden we heel vaak geconfronteerd met lesmateriaal wat heel vaak 
wordt voorgespeeld door de leraar of we krijgen een cd mee om lekker mee 
te spelen. De kunst is het om zelf een muziekstuk te kunnen interpreteren. 
Dit houdt in dat we toch enige kennis van toonladders moeten hebben. De 
toonladders tot en met 3 of 4 kruisen en mollen hebben we meestal nog wel 
paraat maar daarna moeten we vaak diep graven. 
Het is vaak heel saai om een tijd lang toonladders te gaan oefenen maar toch 
onontbeerlijk. Ik geef hierbij een tabel met allereerst de majeurtoonladders. 
Thuis kunnen we dan af en toe eens een toonladder pakken die eens niet 
voor de hand ligt. Het gaat dan niet alleen om de snelheid maar ook om toon-
vorming. Als we naar de radio luisteren en we horen een saxofoon of trompet 
moeten we eens kritisch luisteren en eens nagaan of de klank die we horen 
wel overeenkomt met het geluid wat we zelf produceren. 

Voordat we beginnen letten we op onze houding. Als we staande spelen is 
dat eigenlijk het beste. We hebben dan het minste kans dat we de adem vast 
zetten. Ga rechtop staan met de voeten iets uit elkaar. Laat de schouders 
zakken en kijk recht vooruit. Zet de ellebogen niet vast in de zij. Op deze ma-
nier is de luchtstroom het minst gehinderd. Haal adem terwijl je je schouders 
probeert laag te houden. Doe alsof je aan een bloem ruikt. De borstkas mag 
nauwelijks uitzetten. Bij het blazen moet je er zoveel mogelijk voor zorgen 
voor een zo gelijkmatig mogelijke luchtstroom. Dit kun je oefenen met een 
rietje in een glas water. 
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Zorg dan voor een regelmatige stroom belletjes. Bij het spelen van een 
blaasinstrument zorgt je tong alleen voor het onderbreken van de lucht-
stroom. De snelheid van het wegtrekken van de tong beïnvloedt de aanzet 
van de toon. Het sterker en zachter spelen wordt dus niet bepaald door de 
tong maar door de snelheid van het uitblazen. 

Zittend repeteren kan ook. Hier is de houding net zo van belang. Ga dus 
recht op zitten (niet met de benen over elkaar), schouders laag en ellebogen 
niet vastzetten in de zij. Gebruik bij voorkeur een stemapparaat. Speel van 
de toonladder elke noot 8 keer en probeer elke aanzet precies hetzelfde te 
spelen. Lukt dit niet, begin opnieuw met dezelfde noot. Na 8 dezelfde goede 
aanzetten ga je verder met de volgende noot van de toonladder tot we de 
hele toonladder gedaan hebben. Op deze manier dwing je jezelf geen genoe-
gen te nemen met veel gemiste noten.

Het instuderen van een stuk kan allereerst gebeuren zonder instrument. Kijk 
naar de toonsoort en de maatsoort. Kijk naar het tempo. Bij ingewikkelde 
maten kun je alvast de onderverdeling aantekenen in de partij. Studeer niet 
de meest simpele stukken want die lukken over het algemeen wel. Gebruik bij 
voorkeur een metronoom en studeer de lastige passages langzaam in, ook al 
is dat in een kwart van het tempo. Probeer niet 2 uur achter elkaar een moei-
lijk stukje erin te stampen. Op een gegeven ogenblik bereik je een grens en 
kom je niet verder. Je kunt veel beter zo’n stukje een tijdje repeteren en dan 
het instrument weg leggen. Na wat anders gedaan te hebben of een volgende 
dag pak je het zelfde stukje weer in een langzaam tempo en bouw het tempo 
weer op. Je merkt dat je na een aantal keer hetzelfde stukje gerepeteerd hebt 
dat de grens wat opschuift. 



Ik ga er niet van uit dat iedereen alle muziek zal beheersen maar we moeten 
er naar streven om dit zo goed mogelijk te doen. Het geeft veel voldoening 
als je eerst in de veronderstelling was dat een passage onspeelbaar leek en 
later blijkt dat het toch mogelijk werd. Allereerst zijn wij tevreden met alle 
goede noten op een rij met de juiste lengtes. Dan begint het eigenlijk pas. 
Mooie afgepaste noten op een rij dat doet de geluidskaart van mijn pc ook. 
Probeer achter deze noten een verhaal te zien. Dus niet van maatstreep naar 
maatstreep maar van begin tot het eind van een muzikale zin. Zie de muziek 
als een verhaal, dus met komma’s, vraagtekens, uitroeptekens en punten. Als 
we met z’n allen hetzelfde verhaal vertellen maken we pas echt muziek. 
Dit alles kan niet van de een op de andere dag. Maar als we met z’n allen hier 
aan werken komen we een heel eind.  
PS. De Toonladders zijn bij mij op te vragen!

Ton van Grevenbroek, dirigent groot orkest
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Commissie Muziek

De mooie concerten en andere muzikale optredens die Harmonie ‘Constan-
tia’ het afgelopen jaar heeft  uitgevoerd zijn bij jullie allen bekend. Evenals 
de vele muziekwerken die wij hebben gespeeld. Bovendien wordt hiervan in 
diverse stukjes in dit ‘Constantje’ met tekst en/of foto’s verslag van gedaan. 
Daarom wil ik nu vooruit kijken wat er dit jaar nog staat te gebeuren. De 
grootste muzikale uitdaging die ons te wachten staat is het Dorpenconcours 
op 1 november in het Ginneken. 
De muziekcommissie heeft daarvoor de drie werken uitgekozen. Jullie hebben 
op de laatste repetitie voor de vakantie alvast kunnen kennis maken met deze 
muziekwerken. Muziek maken is eigenlijk het vertellen van een verhaal. Om 
de muziek en dus het verhaal te kunnen begrijpen vind je hierna een korte 
beschrijving er van.

Inspeelwerk: ‘Antiphon’,  componist: Anton Bruckner.
Het muziekwerk is eigenlijk een motet, oorspronkelijk geschreven voor tenor 
solo met koor en orgel. Een rustig, gedragen en ook wel romantisch werk, 
zeer geschikt als inspeelwerk voor een concours.  

Verplicht werk: ‘Antarctica’, componist: Carl Wittrock
Carl Wittrock liet zich voor dit muziekwerk inspireren door de grote ijsvlakte 
om en nabij de Zuidpool. Schilderachtige en majestueuze klanken geven deze 
compositie een fascinerend beeld van dit ‘6e’ werelddeel. ‘Antarctica’ is een 
vrije, muzikale impressie van de spectaculaire gezichten op de Zuidpool. Me-
lodieën zijn aan elkaar verbonden om zo de verschillende aspecten van het 
landschap over te brengen. Samen met eenvoudige harmonische begeleidingen 
is dit werk een genot voor zowel luisteraar als muzikant.

Vrij werk: ‘The Legend of O’Donoghue’,  componist: Hans van der Heide
Dit muziekwerk voor harmonieorkest is gebaseerd op een oude Ierse legen-
de. In een tijd zeer lang geleden heerste een vorst, genaamd O’Donoghue 
over een zeer welvarend gebied in het zuiden van Ierland (Intro). Op een van 
zijn bekende hoffeesten (Allegretto), vertelt de vorst over een visioen, waarin 
hij de toekomst ziet van zijn volk. Verbaasd, beschaamd en bang reageren zijn 
toehoorders (Recitativo). Na zijn verhaal loopt O’Donoghue het meer in en 
lost op in het niets (Andante espressivo). Het leven hervat zich (Allegro Leg-
giero), waarna nog vaak met weemoed wordt teruggedacht aan O’Donoghue 
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en de gedenkwaardige avond van zijn verdwijning.
Er wordt geloofd, dat tijdens elke zonsopgang in de maand mei (de maand 
waarin hij “vertrok”), O’Donoghue zijn onderdanen bezoekt. Het gladde wa-
ter van ‘Lake Killarney’ borrelt op (Presto Misterioso) tot een grote golf, die 
de vorm heeft van een krijger in een door witte paarden getrokken strijdwa-
gen. In zijn wilde rit rond het meer brengt O’Donoghue geluk aan allen die 
getuige zijn van deze imposante verschijning.

Hopelijk kan deze toelichting bijdragen aan de studie en oefening voor deze 
concourswerken.
Om te weten hoe je moet studeren verwijs ik je naar desbetreffende stukje 
van Ton hiervoor.
Als we met z’n allen zijn raad opvolgen en onze schouders eronder zetten 
kunnen we op het Dorpenconcours een mooi resultaat behalen. Het zou 
prachtig zijn als we de wisseltrofee weer eens weten te winnen, zoals in 1987, 
toevallig ook in het Ginneken.
Dat is de uitdaging!!!

Namens de muziekcommissie,
Jan Pijpers.
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Erelid Koos van den Ring

Op dinsdag 10 maart werd tijdens de Algemene Ledenvergadering oud be-
schermheer Koos van den Ring vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot 
erelid van Harmonie “Constantia”.  

Na het agendapunt bestuursverkiezing verzocht de voorzitter Koos van den 
Ring om zich naar de Taveerne te begeven waar zijn vrouw met een prettige 
boodschap op hem wachtte. Intussen stelde de voorzitter namens het bestuur 
aan de vergadering voor om Koos te benoemen tot erelid. Bij acclamatie 
stemde de vergadering hiermee in. Met een staande ovatie werd Koos met 
zijn vrouw Marijke terug de vergaderzaal binnen geleid. Voorzitter Jan Rops 
sprak Koos toe en memoreerde zijn grote en vele verdiensten voor de har-
monie.    

Koos is van 1973 tot 1983 spelend lid geweest van Harmonie “Constantia” 
op de besbas. Daarnaast was hij ook nog enkele jaren bestuurslid in 1978 en 
1979. In november 1995 werd hij aangezocht tot beschermheer en werd door 
de algemene vergadering bij acclamatie benoemd. Koos wilde zich daarmee 
beschikbaar stellen als klankbord voor bestuur en leden. In 1996 stond hij aan 
de wieg van de Stichting “Vrienden van Harmonie Constantia”. De stichting 
werd opgericht op 19 september 1996 waarbij Koos de functie van voorzitter 
van de stichting op zich nam. 
De stichting had een drieledig doel: 1) het mogelijk maken om op een gepas-
te wijze het eeuwfeest in 2006 te vieren; 2) het bekostigen van aanschaf van 
instrumenten en uniformen; 3) vooral het ondersteunen van de opleiding van 
leerlingen en jeugdige muzikanten om daarmee een bijdrage te leveren aan de 
toekomst van de harmonie.
Degenen die zich als vriend aanmeldden zouden 10 jaar lang daarvoor jaarlijks 
fl. 100,-- doneren aan de stichting.

Koos was een stimulator en mentale kracht voor het bestuur en de leden 
van de vereniging. Hij nam op zijn eigen manier de vereniging als het ware in 
bescherming als er zich moeilijke of vervelende dingen voordeden. Hij was 
een echte beschermheer. Niet alleen mentaal maar ook financieel gaf hij steun 
aan de harmonie. Twee voorbeelden van de laatste jaren zijn de schenking in 
2010 van zijn sousafoon aan de harmonie en in 2012 van de schenking van de 
aanhangwagen voor het vervoer van de muziekinstrumenten bij uitvoeringen. 
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In al zijn bescheidenheid wilde hij daar  echter weinig ruchtbaarheid geven. 
In 2012 gaf Koos aan dat er naar een opvolger voor hem mocht worden 
gezocht. Hij legde zijn functie als beschermheer neer, maar bleef wel bij de 
Harmonie betrokken als ondersteunend lid. 
Koos is nu erelid van Harmonie “Constantia”. Jan Rops overhandigde hem de 
daarbij behorende oorkonde en Marijke ontving een boeket bloemen. Koos 
bedankte de voorzitter voor de mooie woorden en de vergadering voor de 
hem toebedeelde eer. Hij zei dat hij als beschermheer nooit op de voorgrond 
heeft willen treden, maar wanneer nodig aanbevelingen heeft willen doen en 
adviserend wilde zijn. Hij wenste de harmonie veel succes toe en een mooie 
toekomst.

Jan Pijpers
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Commissie Opleiding & Werving

Ook dit jaar is de commissie Opleiding en Werving weer druk in de weer ge-
weest voor de leerlingen.  De routinezaken zijn besproken en wij zijn aan de 
slag gegaan om het scholenproject in gang te zetten. Dit project levert altijd 
leuke reacties en enthousiaste nieuwe leerlingen op. Zo zijn op de basisscho-
len instrumentencarrousels georganiseerd. Hier konden de leerlingen instru-
menten  uitproberen en hun talenten ontdekken. Als afsluiter van het project 
op de basisscholen is het Scholenconcert gegeven en ook dit jaar is dat weer 
druk bezocht. Na het Scholenconcert stroomden de aanmeldingen binnen, 
waardoor er na de meivakantie 14 jongeren zijn begonnen met de proefles-
sen!

Naast dit alles, is het vanuit de federatie mogelijk gemaakt dat de ‘fanfare Gar-
de Grenadiers en Jagers’ nog een muzikale ochtend voor de basisscholen or-
ganiseren. De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) maakt 
deel uit van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Ze bestaat uit 
een koperensemble met slagwerk en een koperkwintet. De belangrijkste taak 
is de begeleiding van militair ceremonieel, zoals commando-overdrachten. 
Hoewel deze ochtend nog niet heeft plaatsgevonden tijdens het schrijven van 
dit stukje, belooft het een groot succes te worden. Voor een recent verslag 
van deze dag, kan je terecht bij een van de leden van onze commissie. 
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Tot slot was vorig jaar het muziekweekend voor de jeugd, dat mede mogelijk 
is gemaakt door Cor en Sjanneke Voeten, een hoogtepunt  in het programma. 
Hier hebben de jeugdleden een leuk weekend gehad waar zij naast het samen 
muziek maken leuke buitenactiviteiten hebben gedaan zoals een speurtocht. 
Nadat er achteraf vele enthousiaste reacties zijn gekomen van de leerlingen, 
konden wij als commissie natuurlijk niet achterblijven. Daarom zal ook dit jaar 
weer een muziekweekend worden georganiseerd, maar door de drukke plan-
ning van de basisscholen houden wij dit weekend in september. De pret zal 
dus nog even op zich moeten laten wachten maar de datum houdt ons niet 
tegen om er ook dit jaar een spektakel van te maken met onder andere een 
vossenjacht en een watermiddag. Wij hebben er al veel zin in en er zal zeker 
een verslag van komen in het volgende Constantje! 

Voor de rest kijken wij er naar uit om de nieuwe leerlingen te verwelkomen 
in onze Harmonie. En deze leerlingen te ondersteunen in de opleiding, zodat 
het grote orkest weer genoeg jonge aanwas zal houden.

Femke Sprangers, namens de commissie Opleiding & Werving.
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Schenking Trombone

Het was vorig jaar 21 juni 2014 tijdens het Midzomeravondfestival in 
Ulvenhout. Ik werd aangesproken door Cees Kappelhoff, een enthousiaste 
Ulvenhoutse inwoner.
Hij was zeer positief over de organisatie en de uitvoering van het festival in 
het Grimhuijsenpark, met een speciale “dorpse sfeer”.
Al pratende vertelde hij mij dat hij nog een oude trombone thuis op de 
zolder had liggen waar niets meer mee werd gedaan, of dit iets voor de 
Harmonie was?
Ik heb hem direct geantwoord dat we erg behoefte hebben aan een 
trombone voor onze leerlingen en toekomstige leerlingen, omdat we met 
onze muziekprojecten op de basisscholen op steeds meer leerlingen kunnen 
rekenen die muzieklessen via onze Harmonie gaan volgen op muziekschool  
Nieuwe Veste.
Met plezier heb ik de trombone bij Cees Kappelhoff thuis opgehaald, schoon-
gemaakt, geolied en gepoetst. Hij ziet er weer prima uit en kwalitatief was er 
ook niets mis mee. Cees, nogmaals bedankt!
Tijdens de afgelopen carnaval heeft hij al goed dienst gedaan bij De Bosuilen, 
bespeeld door Martijn van Gils.
Momenteel is de trombone in gebruik bij de trotse leerling Thijs Mol. 
Mochten er nog inwoners van Ulvenhout (of elders) een instrument thuis 
hebben liggen dat niet meer wordt gebruikt, dan houdt Harmonie Constantia 
zich aanbevolen om dit te ontvangen en dan in te zetten voor de leerlingen-
opleiding binnen de Harmonie en voor de scholenprojecten.

Kees de Vries, namens de Commissie Beheer Instrumenten & Uniformen
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Even voorstellen...

Hallo allemaal,

Mijn naam is Margo Rops. De redactie van Constantje heeft mij gevraagd om 
als nieuw jongste lid mezelf voor te stellen.
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Mijn hobby’s zijn synchroon zwemmen en 
dwarsfluiten. Ik speel sinds begin dit jaar mee met het groot orkest. Samen 
met Okke ben ik toen begonnen. Met Okke speel ik ook nog in het Leerlin-
genorkest. Ik heb ook nog een konijn Guusje en een cavia Kiwi.  
Hele schattige beestjes. Na de zomer ga ik naar de middelbare school.  Mijn 
vriendinnen Maaike, Demi en Mathilde zitten ook op de Harmonie.
Ik vind het heel leuk om bij het groot orkest te spelen, want we spelen moei-
lijkere muziek dan bij het leerlingenorkest.  Er zitten ook wel grappige mensen 
bij. Tot nu toe vond ik het Spanjaardsgatconcert het leukste. We speelden 
leuke muziek en de zangers konden goed zingen. Het podium was indrukwek-
kend groot en iedereen had ook een eigen microfoon gekregen. Er kwamen 
mensen uit bootjes speciaal naar ons luisteren. En die nog een nat pak kregen 
ook!
Heel veel groeten! Doei!

Margo Rops
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Graag wil ik me voorstellen als nieuw lid van Harmonie Constantia.
Mijn naam is Wim Vriens ben 58 jaar oud, ben bijna 30 jaar samen met mijn 
vrouw Marian. We hebben 3 meiden, Laura 26 jaar, Miranda 24 jaar, en San-
dra 22 jaar. Ik ben de oudste van 4 jongens en heb mijn jeugd doorgebracht 
op Strijbeek. Mijn Vader had een tuinderij aan de Strijbeekseweg. Vanaf mijn 
trouwen 21-2-1986 woon ik in Prinsenbeek. Christ Musters is een broer van 
mijn vrouw. Hij zei tegen mij ga eens een keer mee naar de repetitie, en zo is 
het begonnen! 

Mijn hobby’s zijn: trompetblazen, al bijna 30 jaar bij de Lapswanzen (een kapel 
uit Prinsenbeek) en verder sporten, motorrijden en muziek. 
Ik werk al bijna 30 jaar bij Brabant Water als onderhoudsmonteur. Bij Harmo-
nie Constantia voel ik me erg thuis, ik hoop dat het wederzijds is. Mijn opa 
Louis Machielsen, mijn oom Kees Machielsen en mijn tante Corry Machielsen 
hebben jarenlang bij Harmonie Constantia gespeeld. Ik hoop de familietraditie 
voort te zetten. 

Het zal nog even tijd vergen voordat ik iedereen bij naam ken, maar ik doe 
mijn best. Mijn droom was om ooit nog eens in een harmonieorkest te spelen. 
Die droom is nu uitgekomen en ik ben erg gemotiveerd om er muzikaal het 
beste van te maken. 
Ik hoop dat we met elkaar heel veel plezier hebben en samen een mooi 
stukske muziek mogen maken!

Wim Vriens
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Mijn naam is René Boer, 62 jaar oud. 
Ik ben getrouwd met Alma en samen hebben we 3 zoons. 
In 1984 zijn we in Ulvenhout komen wonen, eerst in de Vogelsanck en vanaf 
1998 in de Mgr. van Hooijdonkstraat. 
Mijn “muzikale carrière” begon in 1991; daarvoor was ik een analfabeet op 
muziekgebied. 

De muzieklessen die mijn kinderen aan de muziekschool Nieuw-Ginneken 
volgden werkten aanstekelijk. Beter laat dan nooit, de keus viel op de klarinet. 
Tot 1997, jaar van de annexatie door Breda, zat ik als vertegenwoordiger van 
de leerlingen in het bestuur van de muziekschool Nieuw-Ginneken . 
Behalve het volgen van klarinetles, speelde ik ongeveer 18 jaar bij het 
klarinet/saxofoonensemble van Jan Chomicki en ook vele jaren bij het hetero-
geen ensemble van Jan Vos op de dinsdagavond. 

Twee jaar geleden ben ik gestopt met werken, werd “ambteloos burger”. 
Dat betekende veel vrije tijd. 
Ik maakte de overstap naar het seniorenensemble ONVP van Muziekschool 
De Nieuwe Veste op de woensdagochtend. De dinsdagavond kwam vrij. 
In augustus 2014 ben ik als zij-instromer begonnen op 2e klarinet bij Constan-
tia en dat geeft bijzonder veel plezier. 

René Boer 
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Het zit een beetje in de familie. Mijn vader speelt trombone, in het verleden 
bij CV de Turfstekers, en ‘t Achste, schrijft arrangementen en dirigeert. 
Mijn broer speelt de trompet bij ‘t Zooike, Pirelli’s en nu bij de Flanellen. In 
het verleden heb ik gespeeld op de tenorsaxofoon, maar na een aantal jaren 
was de passie over. Sinds oktober 2012 woon ik samen met mijn vrouw Ilse 
Lameijer-Andrik aan ‘t Hofflandt. Heerlijk midden in het dorp waar altijd wel 
iets te beleven en te ontdekken valt. Ik wilde graag weer muziek maken maar 
wel met een ander instrument. Ik kreeg de tip om eens te gaan kijken en luis-
teren bij Harmonie Constantia. Repetitie- avond, iedere dinsdag van 20:00 tot 
22:00 uur. Ik, op mijn fiets daar naar toe en sprak hier, heel toevallig, Jan Rops. 
In het kort uitgelegd wat ik wilde. Jan zei: “slagwerkers kunnen we ALTIJD 
gebruiken en het is nog gezellig ook bij de Harmonie”.

Omdat ik nog nooit met trommelstokken wat heb gedaan ben ik in januari 
2014 slagwerk lessen gaan volgen bij de Nieuwe Veste. Mijn leraar, Djuri den 
Tuinder, is met mij aan de slag gegaan. Eerst de kleine-trom oefeningen. Een 
hele noot, een halve, een kwart, een achtste en nu ook nog zestiende en de 
diverse roffels. De pauken, xylofoon, drumstel, het komt allemaal aan bod. Het 
valt niet mee maar oefening baart kunst zeggen ze. Dus op 6 juli dit jaar ga ik 
proberen mijn A-diploma slagwerk te halen. 

Sinds december 2013 speel ik mee bij de slagwerksectie in de Harmonie, tus-
sen Stijn en Wibout. De eerste maanden waren voor mij erg onwennig maar 
met de perfecte ondersteuning van deze twee is het gelukt. We zorgen voor 
goede muzikale ondersteuning en hebben achterin samen ontzettend veel lol. 
Stijn heeft het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat de jeugdige tamboers op 
een mooi muzikaal niveau zijn komen te staan. Iedere vrijdag middag kregen 
we les van Stijn. Super dat je dit gedaan hebt Stijn, dit wordt erg gewaardeerd. 
Komend seizoen ga ik mij verder ontwikkelen op het drumstel en de kleine 
trom. Om zo samen met de tamboers o.a. buiten mooie muziek te kunnen 
maken. 
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Er is nog genoeg om mijzelf voor in te zetten, zo ook bij de activiteiten binnen 
de Harmonie. Dat staat voor het komende seizoen op het programma. Het is 
ongelofelijk wat er in zo’n korte tijd allemaal wordt gedaan.
Ik heb het erg naar mijn zin bij de Harmonie. Het is een mooie club met 
diverse mensen bij elkaar, die voor iedereen wat moois ten gehore brengt. 
Namelijk: MUZIEK!

Asko Andrik

         Asko links vooraan met de Bosuilen & Dimph
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Wederom hadden ondergetekenden het genoegen om voor onze Harmonie 
als ad hoc commissie Koningsdag 2015 in goede banen te leiden.
Na de voorbereidende besprekingen met de direct betrokken gedecoreerden
en met het Oranjecomité kon alleen het (te verwachten) slechte weer nog
koninklijk roet in het (chinees) eten strooien.
Voor de zekerheid werd (met medewerking van Christ Vissers) de bus
van de Stichting Rollerisuit gecontracteerd om niet nat te worden en om
de grotere afstanden te overbruggen. Gelukkig werden de weersvoorspellin-
gen met de dag zonniger en verzamelden we vanaf 08.30 uur bij café 
Christianen, waar de nieuwe eigenaars Kees en Mary een eerste indruk van 
onze Harmonie kregen bij de oranjestropdassenceremonie.
Nieuw dit jaar waren drie zeer jeugdige tamboers bij hun vuurdoop met het 
grote orkest. Ons nieuw bestuurslid Willem de Constant Rebecque gaf acte  
de presence met een geheel nieuw jacquet en een speciale (wat de maat 
betreft) zijden hoge hoed geïmporteerd uit Italië.

Ruimschoots op tijd waren we op de Pekhoeve voor onze eerste officiële 
plichtpleging n.l. het hijsen van de Nationale Driekleur met bijbehorend Wil-
helmus, gevolgd door de traditionele rondgang met kinderen en hun versierde 
fietsjes.

Koningsdag 2015
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Bij terugkeer op de Pekhoeve was het tijd voor onze jaarlijkse serenade aan 
de verzamelde huidige en voormalig gedecoreerden.
Nadat onze Harmonie het Oranjecomité financieel had ondersteund middels 
het aanbieden van een aantal gratis enveloppen (voor het ordentelijk uitnodi-
gen van de gedecoreerden) was het hoog tijd voor de eerste consumpties in 
de vorm van koffie of iets sterker alcoholisch.
We hadden van ons nieuw bestuurslid het verzoek ontvangen om op land-
goed Anneville een serenade te verzorgen voor de gedecoreerden van de 
gemeente Alphen-Chaam. Vol goede moed vertrokken we te voet naar Anne-
ville (waarbij opgemerkt werd, dat dit een goede warming up was voor het 
dauwtrappen naar Meersel-Dreef).
Onze serenade werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld en we maak-
ten een goede beurt in het kader van onze PR.

Rond de klok van 11.45 uur was het tijd om met de bus de gemeentegrens 
weer over te steken naar Ulvenhout. Iedereen gehoorzaamde het 
fluitsignaal van Jan Pijpers en was op tijd in de bus, behalve Kees Dirven, die 
nog uitgebreid zijn verhaal aan het doen was (maar ja, hij kan beter praten dan 
luisteren) en voor hem zat er dus niets anders op dan te voet naar Ulvenhout 
terug te keren.  Vast onderdeel natuurlijk de lunch bij De Golden Rose, waar 
de communicatie in het voortraject moeizaam verliep, immers de nieuwe 
eigenaren spraken zeer gebrekkig Nederlands. Zij begrepen in eerste instantie, 
dat de paarden van de Ridders van de Ronde Tafel hun dorst kwamen lessen 
in plaats van de Ridders zelf, maar dat hebben we maar snel gecorrigeerd.



26

Nadat onze penningmeester de rekening financieel had afgewerkt (contant 
want de pinautomaat werkte pas na 16.00 uur volgens de uitbaters) togen we 
te voet naar de nieuw gedecoreerde heer Jan Rademakers in de Kraaijenberg.
Reeds in 2010 bracht onze Harmonie hem al een serenade vanwege zijn 
onderscheiding De Platte Buis (een onderscheiding voor zijn verdienste op 
sociaal en maatschappelijk werk binnen onze leefgemeenschap) en nu was het 
dus een serenade voor de officiële Koninklijke Onderscheiding. Hij stelde de 
serenade zeer op prijs en keek al vol verlangen uit naar onze concertreis in 
2016 naar Vélines in Frankrijk in het kader van de Jumelage.
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Vervolgens werd omstreeks 14.30 uur in de bus plaatsgenomen voor onze 
laatste serenade bij de ons wel bekende familie Vissers op Valkenburg. Immers 
Ria Vissers was reeds in juli 2014 Koninklijk onderscheiden (Ria is zoals u 
waarschijnlijk wel weet de echtgenote van onze trompettist Christ Vissers, de 
man met zijn warme klanken volgens hemzelf).
Na onze entree middels de mars Servus memoreerde de dagvoorzitter 
uitgebreid de verdiensten van Ria voor zowel de gemeenschap als voor onze 
Harmonie en de conclusie was dan ook, dat het volkomen terecht is, dat ze 
de Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen. Het feit, dat vele partners van 
onze harmonieleden ook aanwezig waren gaf een extra dimensie aan onze 
serenade voor Ria. Na het gezellige samenzijn en het gebruikelijke natje en 
droogje (we kwamen niets tekort) was het omstreeks 16.00 uur de hoogste 
tijd om terug te keren naar onze thuisbasis, café Christianen, voor de afslui-
ting.  

Zoals gewoonlijk volgde er nog een gezellige nazit voor een aantal muzikan-
ten, inclusief evaluatie van de dag en er kon geconcludeerd worden, dat het 
weer een geslaagde dag was geweest voor onze Harmonie. Namens de 
Harmonie werd de nieuwe eigenaresse Mary door onze Willy van de Wijn-
gaard nog “ludiek “ onderscheiden (met de hoge zijden hoed op van Willem 
de Constant Rebecque, die tot zijn kin kwam). Mary sprak tot Willy: “Gezellig, 
dat moeten we nog eens doen”. Waarop Willy gevat antwoordde: “Hoezo, 
hebben wij het als eens gedaan dan?”
 
Ati en Jan, dagvoorzitter en dagsecretaris
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Onze gewaardeerde dirigent Ton van  Grevenbroek is een creatieve man. 
Dat blijkt niet alleen uit zijn vele arrangementen, maar ook uit zijn beeldend 
taalgebruik. Als er een nationale verkiezing zou bestaan voor de meest origi-
nele kreten, zou hij geheid de finale bereiken, met nog een goede kans op de 
eindoverwinning ook. 

Bij een van zijn vorige orkesten, de Koninklijke Harmonie Delft, hebben enkele 
leden in de loop der jaren tijdens repetities veel spaakmakende uitlatingen van 
dit taalgenie genotuleerd. Het betreft in zijn flitsende brein ontstane vergelij-
kingen om aan te geven hoe het orkest of groepjes daaruit voor hem klinken. 
Van dit taalgenie met een baton hebben wij het laatste jaar ook mogen genie-
ten. En gelukkig heeft ons Ulvenhouts harmoniegeluid hem ook geïnspireerd 
zijn lijst met kwalificaties over onze repetitie-inzetten uit te breiden. 
Het kan bijna niet anders of de kretologie van Ton gaat nog eens tot het cul-
tureel erfgoed van Nederland Muziekland behoren. Hierbij een korte bloem-
lezing uit het nog niet uitgebrachte handboek voor beginnende dirigenten.

Een strak tempo:
* ‘Graag de bretels omhoog en tempo houden’. 
* ‘Effe de rollator in zijn vier’. 
* ‘De norrit gewoon thuis laten en lekker laten lopen’. 
* ‘De pacemaker op 10 en gaan’. 

Over het samenspel:
* ‘Telefoonpalen tellen’.
* ‘Dit is heel mooi, een plaatselijke mistbank’. 
* ‘Volg je de stok of de schaduw?’ 
* ‘Niet spelen of we uit de kibboets komen’. 
* ‘Dat doen we even heel rustig in twaalfeneenhalven’

* ‘We spelen om zo te horen nu in de maatsoort 7,5 – 39’.
* ‘We beginnen bij Birk’  Waar?? ‘Bij de de B van Birk!’ 
* ‘Oei, vijf mollen.. Kruisbessentaart!’

Het moet klinken als...
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Te weinig beleving:
* ‘Dit is een aquariumgeluid, lauw eten’. 
* ‘Wat zachter en zuiverder, voor de rest is ’t goed’. 
* ‘Even aanstippen en dan wegwezen, net als bij het wrattenspreekuur’.

Wat hij van het spel vindt:
* ’Het klinkt als een kettingzaag’.
* ‘Het klinkt naar een kist frikadellen’. 
* ‘Het klinkt als een verkouden neushoorn’. 
* ‘Van alle maten die niet gaan, kun je een heel muziekstuk schrijven’. 
* ’t Klinkt of het van Mars komt’. 
* Over het lied Brabant van Guus Meewis: ‘’t Komt niet uit Groningen’. 
* ‘Dit is spelen als pantoffels met naaldhakken’. 

Hoe ’t moet klinken:
* ‘Het moet klinken als een leverworst die je uitknijpt’
* ‘Als een onderhuidse boer’. 
* ‘Als algen in een aquarium’.
* ‘Als een betonschaar’. 
* ‘Het is haast voor de zomerbanden’. 
* ‘t Is nu alleen maar bot ….. iets meer vlees’.
* ‘Dat moet klinken als het braamstruikse binnenpad…’

Wippel Houben
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Weer een jaar voorbij en bij het schrijven van mijn mijmeringen weer herin-
neringen ophalen uit de periode dat ik nog actief was binnen Harmonie Con-
stantia. Iedere keer kom ik na het leveren van mijn bijdrage voor Constantje 
tot de slotsom dat deze actieve periode bij de Ulvenhoutse harmonie nog zo 
vers in mijn geheugen ligt. De conclusie hiervan kan niet anders zijn dat er van 
genoten is en ik ben de laatste om dit te ontkennen. 

Dit jaar wil ik in herinnering roepen Sooi van Gils. Een markant en veelzijdig 
mens die van 1923 tot 1986 lid is geweest van Constantia. Sooi werd op 22 
april 1910 in Meerle (B) geboren als oudste zoon van Jan van Gils, of zoals 
deze in Ulvenhout door het leven ging “den belse Jan”. Alle drie zijn zonen 
Sooi, Charles en Miel zijn lid geweest van Constantia, alsook zijn drie schoon-
zonen Janus Bogers, Domien Verhulst en Hein Deckers. Het praatje ging in 
Ulvenhout dat je lid moest zijn van Constantia om bij den Belse Jan resultaat 
te hebben bij het vragen van de hand van een van zijn drie dochters. Sooi was 
dus uit het echte Constantia hout gesneden. 

Naast een actief lid op zijn bariton was Sooi in mijn tijd ook bestuurslid. Hij 
was een gedreven mens op alle gebied. Altijd proberen met een grote mate 
van inzet het maximale te bereiken. Hij vertelde mij eens dat hij als aannemer 
bijna half Ulvenhout gebouwd had en daarom niet altijd tijd vrij kon maken 
om thuis te blazen, maar voegde hij er aan toe, in de voorbereiding op een 
concours maak ik altijd tijd vrij om de moeilijke delen voor een bariton partij 
uit de concourswerken thuis te repeteren. 

Sooi was een levensgenieter en was er graag bij. Dit was op te maken omdat 
hij, naast het bespelen van zijn bariton, ook een verdienstelijk biljarter, kruis-
boogschutter, duivenmelker en visser was. Naast al deze hobby’s was Sooi in 
zijn jonge jaren ook een getalenteerd wielrenner, zowel op de weg als op de 
baan. Daarin aangemoedigd door oud wielercoureur Jaan Braspenning reed 
Sooi, in de jaren dertig van de vorige eeuw, driemaal de wielerklassieker Den 
Haag - Brussel. 

Mijmeringen van een Oud-Voorzitter
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Het resultaat mocht er zijn: een tweede, een vierde en een negende plaats. De 
liefde van Sooi voor de wielersport heeft in mijn voorzittersperiode ook nog 
een venijnig staartje gekend. Nog maar pas voorzitter moest er in 1983 een 
huldiging plaats vinden van 4 jubilarissen die allen 60 jaar lid waren van Con-
stantia. Sooi van Gils, Janus Bogers, Cor Voeten (Ome Cor) en Willem Voeten. 
Toen in het bestuur de voorbereiding op dit feest aan de orde kwam, maakte 
Cor Voeten de opmerking dat Sooi nog geen zestig jaar lid was. In zijn periode 
als wielrenner was hij gestopt als muzikant. Met meer dan stemverheffing en 
met de vuist op tafel, waarbij het glaswerk van tafel veerde, bestreed Sooi dit 
ten stelligste. Inderdaad zijn muzikale inbreng in deze periode was minder, dit 
gaf hij toe, maar hij was altijd lid gebleven en had altijd zijn contributie betaald. 
Ook dit laatste werd door Cor Voeten ontkend. Ook met harde stem riep 
Cor dat hij dit kon bewijzen met een verwijzing naar het oude contributie-
schriftje dat hij in zijn bezit had gekregen bij het aanvaarden van het penning-
meesterschap. En voegde hij eraan toe, dit schriftje werd bijgehouden door 
de vader van Sooi, de voorganger van Cor als penningmeester. Als beginnend 
voorzitter heb ik in een onderonsje met ome Cor de lucht geklaard en op 
24 september 1983 werden de “vier musketiers”, zoals ze binnen de Har-
monie werden aangeduid, gehuldigd. Door de afgevaardigde van de toen nog 
West-Brabantse en Zeeuwse muziekbond werden gouden insignes met 
circonia opgespeld, door de Harmonie werd een tinnen wandbord met 
opschrift aangeboden en door de toenmalig burgemeester van Nieuw-Gin-
neken Mart van de Ven werd het wapen van Nieuw-Ginneken in glas en lood 
aan de jubilarissen overhandigd. Als muzikaal cadeau van Constantia werd een 
concert aangeboden door Harmonie “Cecilia” uit Princenhage. In de loop der 
jaren werd bij alle vier een Koninklijke onderscheiding opgespeld voor hun 
verdiensten voor Constantia. 

v.l.n.r. Janus Bogers, Willem Voeten, (ome) Cor Voeten, Sooi van Gils, Sjef Coppens
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Sooi was ook in staat de hele Harmonie te laten schrikken. Zo was daar 
de deelname aan een bondsconcours toen Sooi, al zittend op het podium, 
constateerde dat hij zijn mondstuk van zijn bariton kwijt was. Paniek in de 
harmonie toen ook in zijn instrumentkoffer en in de zakken van zijn uniform 
het mondstuk niet te vinden was. Willem Goosen, de dirigent, was radeloos 
dat zijn beste baritonblazer zijn concourspartij niet mee kon blazen. Toen de 
naast hem gezeten muzikant de bariton van Sooi zijn stoel oppakte viel het 
mondstuk uit de beker. Na afloop van het concours werd hierover nog meer 
gepraat dan over het concoursresultaat. 

Na iedere repetitie moest er gebiljart worden. De tijden zijn nog niet veran-
derd. Sooi kon goed biljarten maar kon verlies moeilijk een plek geven. Een 
keer werd hij zo kwaad bij het bestrijden of die bal “het wel of niet gedaan 
had”, dat hij zijn keu kapot sloeg op de rand van het biljart. Met een rood 
oplopend hoofd en de opmerking dat hij de volgende week wel zou betalen, 
verliet hij het café. Ik ben er van overtuigd dat toen hij thuis kwam hij al spijt 
had van zijn biljartaffaire. 

Als het voor de Harmonie was, was bij Sooi niets teveel. Zo werd ik op een 
ochtend door Kees van Etten van de Harmoniezaal opgebeld, dat er tijdens 
de sloop van het oude repetitielokaal een gedenksteen van de Harmonie 
onder het oude stucwerk vandaan gekomen was. Later bleek mij dat het een 
gedenksteen betrof vanwege de eerste steenlegging op 23 november 1907 
voor de nieuwe repetitiezaal bij het café van Theo Verdaasdonk nu aan de 
Dorpstraat 55. Als de Harmonie deze steen terug ingemetseld wilde hebben 
moesten ze hem morgen schoongemaakt en wel terughebben. Immers, de 
metselaars waren op hoogte. Snel Sooi gebeld en een kwartier nadien stond 
hij met steen en al bij mij op de kamer in het gemeentehuis. Sooi deed de 
toezegging dat hij de kalk met zoutzuur van de steen zou verwijderen en bij 
de steenhouwer Verheijen in Chaam de letters zou laten bijwerken. Zo werd 
de volgende dag in mijn bijzijn de steen weer opnieuw ingemetseld. Op pagina 
11 van ons jubileumboek is de steen afgebeeld. 

Sooi was getrouwd met Riet van Rooij uit Ulvenhout. Hun derde zoon Frans 
is jarenlang trompettist bij Constantia geweest en was, vanwege zijn conserva-
toriumstudie, de eerste dirigent van het leerlingenorkest. Sooi is overleden op 
16 januari 1986 in het St.lgnatiusziekenhuis te Breda. 

Uw oud-voorzitter, 
Sjef Coppens. 
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Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan van Harmonie Constantia is 
het ondersteunen van culturele en sociale aspecten in de gemeenschap van 
Ulvenhout. Je moet hierbij denken aan de Dodenherdenking op 4 mei, Ko-
ningsdag,  Sinterklaasintocht, maar ook de vele serenades welke elk jaar weer 
worden verzorgd.
Het jongerenprogramma op de basisscholen is een jaarlijks terugkomende 
gebeurtenis waarvoor steeds grote belangstelling is en belangrijk voor de 
toekomst van onze Harmonie.

De samenwerking met vele andere verenigingen, met als hoogtepunt het Mid-
zomeravondfestival, laat de grote verbintenis van de Harmonie in Ulvenhout 
duidelijk zien. Dat onze betrokkenheid zeer gewaardeerd wordt door de Ul-
venhoutse gemeenschap blijkt uit de grote mate van bereidheid om financieel 
bij te dragen aan de kosten die nu eenmaal zijn verbonden aan een vereniging 
als de onze met zijn vele instrumenten en de uniformen.
Zo werd in 2014 bij 2100 gezinnen in Ulvenhout en de buitengebieden een 
donateurfolder in de brievenbus bezorgd. Naar aanleiding hiervan werden in 
ruime mate financiële bijdragen gestort. De bijgevoegde acceptgiro’s waren 
zo veel als mogelijk op naam van de inwoners gesteld. Het bijhouden van dat 
laatste is met alle verhuizingen in onze gemeenschap ieder jaar zeer moeilijk 
omdat hierover te weinig informatie beschikbaar is.

Gelukkig groeit het aantal vrienden van de Harmonie nog steeds en zij ver-
zorgen tezamen met de donateurs voor ruim 1/3 deel van de inkomsten van 
de Harmonie. Met deze inkomsten uit de Ulvenhoutse gemeenschap worden 
voornamelijk nieuwe instrumenten aangeschaft maar kan ook het jongeren-
project op de basisscholen ge inancierd worden.

Wim de Constant Rebecque, voorzitter commissie Financiën

Commissie Financiën
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Spanjaardsgatfestival
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Na 3 jaar adjudant van de Prins en 3 jaar Prins van het Bosuilendorp ben ik 
een beetje in een gat gevallen. Hoe kan ik hetzelfde gevoel weer terugkrijgen 
van: van feestje naar feestje gaan, van hoogtepunt naar hoogtepunt? 
Ik speel mijn hele leven al muziek, eerst blokfluit (toen ik 6-8 jaar oud was) en 
vervolgens piano (vanaf mijn 12e). Ik heb altijd veel bewondering voor car-
navalskapellen gehad; beetje jaloers wel denk ik. Als ik daar toch eens bij zou 
kunnen. Maar met piano gaat dat het niet worden, ik zal een nieuw instrument 
moeten leren. Trompet leek me dan wel leuk. Lekker mobiel en zowel bege-
leidend als solo mooi. Ik dus een proefles genomen (het was april); oei, dat 
is niet gemakkelijk. Ik krijg er niet eens geluid uit. Eind van de les kan ik twee 
tonen produceren, dat wordt een lastig traject. Maar toch was ik al een klein 
beetje verliefd geworden op dat instrument, veel oefenen dus. 
Carnaval 2015 zal wel niets worden, maar als ik veel oefen misschien in 2016. 
Jody had al gehoord dat ik was begonnen met lessen en vertelde me dat ik 
best bij de Bosuilen kon komen. Nou, had ik gezegd, als ik denk dat ik mis-
schien iets mee kan spelen kom ik wel een keer naar de repetitie. Ik denk dat 
ik bijna alle dagen gerepeteerd heb, ik had de trompet zelfs standaard in mijn 
auto liggen. Iedere keer als ik iets te vroeg was voor een afspraak zette ik 
mijn auto aan de kant en ging repeteren. 

Mijn carnaval met de Bosuilen
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In november heb ik een repetitie bijgewoond om een paar nummers op te 
nemen, deze oefende ik dan thuis. In december heb ik me gemeld met de
vraag of ik mee mocht repeteren. NATUURLIJK was het antwoord. In januari 
heb ik gevraagd of ik met Carnaval mee mocht doen; het ging inmiddels heel 
aardig en ook hier een heel hartelijk welkom! Op maandag repeteren met Ad 
en Christ in de kassen, op vrijdag met de Bosuilen op Jeugdland. Mijn vuur-
doop had ik twee weken voor Carnaval: een kapellenfestival bij Markzicht. 
Wauw, dat is gaaf. Nog een beetje moeite met het tempo, maar het lijkt echt 
ergens op. De dorpsvuurdoop was de week erna: de Sauwelavond. Heel leuk 
waren de verraste reacties die ik allemaal gehad heb. Hartverwarmend en 
motiverend om er een week later echt klaar voor te zijn. Carnaval: een aan-
eenschakeling van hoogtepunten en dat was wat ik zocht! Bedankt mannen, 
Carnaval was weer GEWELDIG!!!

Boelo Tigchelaar
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De Jonge Heren

Op  9 oktober ving ons 9e seizoen aan. Het is een seizoen geworden met 
vele ups maar ook met enkele downs. Allereerst is onze patron, den Bert, ons 
plotseling ontvallen. Hij zorgde altijd voor de vrolijke noot bij ons biljarten, 
vooral als hij met onze Nillus in de slag ging. Die twee hadden een mooie klik. 
Hun gesprek was nooit saai. Ook wij konden weer genieten van schitterende 
uitspraken van onze Cor. Ik heb ze niet meer allemaal paraat omdat ik er van 
uit ging dat Cor het verslag zou maken.
Hij beweerde zelfs dat hij er al eens eentje had geschreven, maar hij bedoelde 
het verhaal dat geschreven was door Wippel  in het vorige Constantje.
Gelukkig konden we weer wel starten met alle Jonge Heren.  Christ kon ook 
weer met ons meespelen. Hij was nog niet helemaal de oude, maar dat komt 
weer wel.
Enkele memorabele partijen waren die tussen de volle neven, waarin de oud-
ste de jongste inmaakte met een gemiddelde van 3,273, alhoewel Jos ook met 
een hoog gemiddelde (1.273) eindigde. Een andere bijzondere partij was die 
tussen Nico en Kees waarin Kees een gemiddelde haalde van 0,133. 
Na 2 roosters stond Cor al op kop, ondanks zijn handicap. Hij kreeg het 
steeds meer op zijn heupen. Het lopen ging hem steeds slechter af. Hij had 
een kleine voorsprong op Wim en wat meer op Con, Jos, Ati en Nico, en een 
nog wat grotere voorsprong  op Kees en Christ.

Ondertussen werd de fourage verzorgd door Jan Lambrechts, die Lauke 
afloste. In rooster 3 en 4 waren er eigenlijk geen bijzondere partijen meer die 
het vermelden waard zijn. Maar tijdens rooster 4 kwam Cor met de mede-
deling dat hij geopereerd moest worden. Hij eiste wel dat de operatie na ons 
biljartseizoen zou  plaatsvinden. Het kan ook een truc van hem geweest zijn 
want wij besloten tezamen om dan rooster 5 niet meer te spelen. Het was 
al een wonder dat hij in rooster 4 nog langs het biljart kon lopen.   En mis-
schien was het maar goed ook voor  Cor want bij de laatste partijen gingen 
zijn zenuwen weer parten spelen.  Vooral zijn laatste partij, waarin hij het 
kampioenschap zeker stelde, vergde veel  van zijn zenuwen. Wij waren het er 
allemaal over eens dat hij de ware kampioen van dit seizoen werd. Met tranen 
in zijn ogen ontving hij een bos bloemen en de geweldig mooie beker, die een 
mooie plaats voor het raam in het Groene Woud zal krijgen. Inmiddels is Cor 
geopereerd en loopt weer bijna als een kieviet.
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Een opmerkelijk detail  is dat van de 112 partijen er slechts één in remise 
is geëindigd. De eindstand was  als volgt: 1 Cor, 2 Wim, 3 Ati, 4 Con, 5 Jos, 6 
Nico, 7 Kees  en 8 Christ. Hierbij is nog op te merken dat Kees voor de eer-
ste keer niet op de laatste plaats is geëindigd.  Wij willen Lauke en Jan bedan-
ken voor de hapjes en het beschikbaar stellen van de Beatrixzaal.
Ondertussen is bekend geworden dat wij uit moeten gaan kijken naar een 
nieuwe zaal, daar de Beatrixzaal  gesloopt zal worden.
Ook Jos bedanken wij weer voor de voortreffelijke  administratie. 

De man uit Breda
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Bruiloft Wibout en Marjolein
Vrijdag 19 juni j.l was een heuglijke dag voor onze Harmonie.
Een jaar na het burgerlijk huwelijk gaven Marjolein en Wibout elkaar nogmaals 
het Jawoord.
Het vond plaats in de Martinuskerk in Princenhage en het bijzondere aan het 
geheel was, dat tijdens die plechtigheid ook zoon Jitze werd gedoopt.
Uiteraard was onze Harmonie uitgenodigd om ‘s avond een serenade te bren-
gen aan het bruidspaar in Hotel Princeville te Princenhage.
Groot was de opkomst (inclusief niet spelende leden) en om 19.30 uur wer-
den de schuifdeuren geopend voor onze serenade.
Na de gebruikelijke marsen nam vice-voorzitter Kees de Vries het woord en 
memoreerde de verdiensten van het bruidspaar.
Marjolein vanaf 1996 spelend lid op klarinet, een aantal jaren gefunctioneerd 
als secretaris van onze vereniging en thans zich inzettend voor onze jeugd.
Wibout door Marjolein meegetroond naar onze Harmonie ter versterking 
van de slagwerkgroep vanaf 2004. Tevens een aantal jaren gefunctioneerd als 
bestuurslid namens de Commissie Beheer Instrumenten en Uniformen en 
niet te vergeten heeft hij de opzet gemaakt voor onze Website.
Na  de gebruikelijke fles ‘Constantia’-wijn en het verzoeknummer van het 
bruidspaar (Servus incl.zang) was er nog tijd voor de individuele felicitaties 
en een gezellig samenzijn, waarbij niet onvermeld mag blijven, dat we niets te 
kort kwamen met een hapje en drankje.
Afsluitend van iedereen een individuele foto (voor het fotoboek) en geteken-
de wensen  op een wit laken waarmee onze Harmonie en zeker het bruids-
paar konden terugzien  op een geslaagde en welverdiende serenade.

Ati Graaumans
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Scholenproject

Dat onze Harmonie het nodige aan muziekopleidingen doet, dat weten we. Zij 
werkt al jaren mee aan het muziekproject ‘Blaasmuziek is Cool’ op de basis-
scholen in Ulvenhout. Dat mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant wekt 
zij bij kinderen belangstelling voor muziek. Aan de andere kant stimuleert zij 
meisjes en jongens om een opleiding bij de Harmonie te gaan volgen.

Muziek spelen is niet alleen leuk. Onderzoeken van de laatste jaren op de hele 
wereld hebben onomstotelijk aangetoond dat zelf muziek maken kinderen 
intelligenter en socialer maakt. Bij mensen die iets aan muziek doen zijn de 
linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter helft (gevoelstoestand) 
sterker met elkaar verbonden dan bij mensen die niets aan muziek doen. 
Hoe jonger kinderen muziek gaan spelen, hoe sterker die verbindingen op 
latere leeftijd zijn. Het abstractievermogen en het analytisch denken worden 
door zelf musiceren sterk verbeterd. Samen met anderen muziek spelen 
versterkt het groepsgevoel en de discipline, dus meer sociale en emotionele 
vaardigheden. De geheugencapaciteit groeit erdoor. 

In 1857 werd zingen in de klas per wet vastgesteld. In ons land is muziekon-
derwijs op scholen de laatste tientallen jaren steeds verder afgenomen. Een 
gevolg van de door de politiek opgelegde bezuinigingen. Steeds minder vak-
leerkrachten muziek, dus steeds minder aandacht voor muziek op de basis-
school. 
Sinds kort begint Den Haag in te zien dat die bezuinigingen catastrofale gevol-
gen heeft gehad. Theaterproducent Joop van de Ende heef 25 miljoen euro op 
tafel gelegd om een ommekeer te bereiken, weer aandacht voor muziek op de 
basisscholen. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker 
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begreep dat ze niet kon achterblijven en heeft eenzelfde bedrag beschikbaar 
gesteld. Er wordt nu nagedacht hoe dit geld het best besteed kan worden. 
Tegen deze achtergrond is het zonder meer verrassend dat het Ministerie 
van Defensie nu via haar afdeling militaire muziek de Regimentsfanfare ‘Garde 
Grenadiers en Jagers’ inzet voor educatieve concerten voor basisschool-
leerlingen. Dat deze 21 muzikanten dat met veel plezier en inzet doen, bleek 
dinsdag 30 juni jl. In Jeugdland konden 520 kinderen van De Klokkebei en De 
Rosmolen daarvan genieten. 

Het idee is naar voren gebracht door de ‘Federatie Bredase Verenigingen voor 
Blaasmuziek’, waarvan ons korpslid Wilfred van der Kloet voorzitter is.  De 
organisatie lag bij de Commissie Opleiding & Werving van ‘Constantia’. Voor 
de federatie was het een pilotproject om te achterhalen of zo’n afsluitend 
schoolconcert in Breda in een breder verband opgezet kan worden. 

Het optreden in Jeugdland bestond uit twee delen. De groepen 1 tot en met 
4 werd met muziek en een mooi verhaal voorgehouden dat er verschillende 
soorten helden bestaan. Het sprookje eindigde met de trouwerij van prinses 
Liselotte, dochter van de wrede en oorlogszuchtige koning Ruben, met de 
voor vrede strijdende soldaat Harm-Jan. De laatste werd de grote winnaar.

Alle groepen van de basisscholen kregen een meer op de militaire muziek 
geënte show gepresenteerd. Zij konden daar vol overgave aan mee doen en 
grepen die kans enthousiast aan. Zingen (liedjes uit Kinderen voor Kinderen), 
marsritme meespelen door te klappen en met de voeten te stampen en zelfs 
dansen op chique hofmuziek uit de late middeleeuwen. Thijs Mol uit het op-
leidingsorkest van ‘Constantia’ durfde het aan om het orkest zelf nog even te 
dirigeren. En daar genoot hij volop van.

Wippel Houben



42

Plattegrond groot orkest per 01-07-2015
Harmonie ʻConstantiaʼ Ulvenhout

Trombones

Marjolein Oprins

Marjolein vd Kaa

Rianne Janssen

Henk Bertens

Goof Stroeve Marieke Frijters

Hanneke Valkenburg

Babette Dielemans

Anne van Doremalen
Jan Rops

Jan Pijpers

Willie vd Wijngaard
Hanneke Stroeve

Bas Dusseldorp

Casper Bielders

Ilse van Opstal

Wippel Houben

Femke Sprangers

Lenneke Frijters

Rinus Santbergen

Cees vd Heijden

Bindert Blauw

Ad van Bijnen

Robin van Nijnatten

Theo QuaarsLeny OomenAlex Tigchelaar

Con Eeckhout

Tom Bekkers

Dorian Rovers

Therèse Sluijters

Sharon van Opstal

Thea Meijvis

Emmy van Bijnen Joop Sprangers

Wilfred vd Kloet

Wil Graaumans

Willem van Bostelen

Ati Graaumans

Christ Musters

Frank Sluijters

Kees de Vries

Titia van Vucht

Henk RaatsJody van Miert
Ilse de Graauw

Jos Voeten

Wim Goosen

Ad Koijen

Christ Vissers

Frans Voesenek

Stijn Valkenburg Wibout van Dort

Margot Rops

Mado Bogers

René Boer

Okke Messemaeckers 

Ellis Bastiaanssen

Wim Vriens

Asko Andrik

DwarsfluitenKlarinetten

Hobo
Altsaxen

Tenorsaxen

Baritonsax

Fagot

Basklarinet

Hoorns

Trompetten

Bassen

Euphonium

Slagwerk
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Hoogtepunten

Vrienden van ‘Constantia’ Live!

Spanjaardsgatfestival
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Midzomeravondfestival

Jubileumwedstrijd UVV 40’ tegen NAC
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Sponsoren
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TA
VEERNE

Jeugdland
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