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Van Essen

Ongediertebestrijding

Freek van Essen

Expert in ongediertebestrijding
Niets is vervelender dan in uw woning of bedrijfsgebouw
geplaagd te worden door ongedierte. Het zal u maar
overkomen: houtworm of boktor op zolder, een mierenplaag in
de tuin, kakkerlakken in de keuken, een wespennest onder de
dakpannen, bedwants in de slaapkamer of ratten om het huis.
Niet alleen hinderlijk maar in sommige gevallen ook schadelijk,
voor u, uw gezin of uw woning. Als u één van bovenstaande
situaties herkent dan nodigen wij u uit contact met ons op te
nemen.
U kunt bij ons terecht voor de bestrijding van:
houtworm - boktor - ratten en muizen - wespen zilvervisjes - ovenvisjes - papiervisjes - mieren kakkerlakken - bedwants - gevogelte - vliegen vlooien - zwammen - schimmels
Snel, vakkundig en discreet!

Bel 0578-628300
of 055-3561645
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of bezoek onze website:
www.freekvanessen.nl

Van de redactie
Geachte lezer,
En dan is er al weer een jaar voorbij. Een jaar met, opnieuw, helaas weinig muzikale activiteiten.
Twee bijzondere concerten hebben we gehad, waarin in het ene concert ons Summercamp alsmede
het afscheid van onze dirigent Hans Verheij centraal stonden. Het tweede concert was het Alzheimer
benefietconcert. Over beide concerten kunt u uiteraard meer vinden verderop in dit blad.
Wat we elk jaar met dit blad willen doen is onder andere weergeven waar alle geledingen van de
vereniging mee bezig zijn geweest het afgelopen jaar. Dit jaar is er geen pagina over Dickens Orkest
Emst, de Heuischudders en de Slagwerkgroep, simpelweg omdat hier geen activiteiten mee hebben
plaats gevonden. Gelukkig hebben we ondertussen niet stil gezeten, want er zijn bijvoorbeeld wel
nieuwe leden bij gekomen, er zijn leerlingen geslaagd. Ook is de sollicitatieprocedure gestart voor een
nieuwe dirigent.
Wat ons betreft dus alsnog genoeg om u, de lezer van dit blad, te informeren over de ontwikkelingen
binnen onze vereniging. Net als andere jaren, wensen we u dan ook veel leesplezier toe!
Namens de commissie,
Eibertine Holubek - Brummel
Ruth Zweers – Küpers
Nicole Karssen

Eibertine Holubek - Brummel

Agenda & Bingo’s 2022

Ruth Zweers – Küpers

Agenda 2022 (onder voorbehoud)

5 februari
Muziekdag

Mei
Bloemenmarkt

12 maart
Winterconcert

20 mei
Intocht WIOS Epe

2 april
Jeugdconcert

Juni
Reünieconcert

9 april
palmpaasoptocht

Eind juni
Avond fiets 4 daagse

April
Concert met muziekverenigingen uit
de Gemeente Epe

Begin juli
Zomermiddagconcert

26 april
Koningsavond Lampionoptocht
30 april
Concert met Looft den Heere

Nicole Karssen

19 november
Sinterklaasintocht Emst

Bingo’s
(onder voorbehoud)

- 25 februari
- 8 april
- 10 juni
- 9 september
- 14 oktober
- 18 november

26 november
Concours
December
Dickens Orkest Emst Tour 2022
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Van de voorzitter

Beste Lezer,
Het jaar 2021 is weer voorbij, het jaar waarin we
hoopten dat weer meer zou kunnen en mogen
op allerlei gebied. Maar helaas, we hebben een
mooie zomer gehad waarin veel weer kon en
mocht maar dat was in het najaar snel voorbij.
Maar wat willen we als Prins Bernhard graag weer
terug naar het ‘oude normaal’. Een optocht lopen
tijdens bijvoorbeeld het Emsterfeest, met publiek
rijen dik langs de kant. Of een concert geven voor
een volle zaal met applaus en een gezellige nazit.
Waar het kon en mocht, hebben we afgelopen
jaar van ons laten zien. Begin dit jaar was
het alleen online mogelijk, maar dat hebben
we dan ook volop gedaan. Zo hadden we een
online nieuwjaarsbingo voor leden, en later
hebben we ook nog een online bingo gehouden
om de kas te spekken. Daarnaast hebben alle
muzikanten een nummer thuis ingespeeld en dat
is professioneel gemonteerd en online gezet. Ook
de bloemenmarkt ging dit voorjaar online, net als
in het najaar de worstactie. Leuke initiatieven en
alternatieven om binding te houden met elkaar
en met mensen die ons een warm hart toedragen,
maar het haalt het eerlijk gezegd niet bij echt
contact.
Toen we in juni weer mochten beginnen met
musiceren na een lange periode van niets doen,
is het idee ontstaan om in de zomer door te
repeteren met het jeugdorkest. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd was de gedachte. We hadden
een tijdlang niets gedaan, dus was het ook goed
voor de sfeer binnen het orkest. Tijdens deze
‘PB Summercamp’ besloot onze dirigent Hans
Verheij dat hij de samenwerking wilde beëindigen.
Dat was heel erg jammer vanwege het moment
waarop hij het deed, maar ook omdat daarmee
vrij abrupt een einde kwam aan bijna 10 jaar
samenwerking. Zijn afscheid wilden we ondanks
de toen geldende beperkingen niet ongemerkt

voorbij laten gaan. We hebben daarom eind
augustus ‘PB Summercamp’ afgesloten met een
concert, waarbij we ook uitgebreid stil hebben
gestaan bij onze samenwerking met Hans
Verheij. Over hoe dat was en over hoe verder
met een nieuwe dirigent kunt u verderop in dit
Notengebalk lezen.
Onze laatste activiteit van dit jaar, al wisten we
dat op dat moment nog niet, was voor mij het
absolute hoogtepunt. We hebben 14 november
een benefietconcert gegeven voor Alzheimer
in de Grote Kerk in Epe. Een volle zaal (dat
mocht toen onder voorwaarden nog) en een
afwisselend programma bleken de opmaat naar
een fantastisch eindbedrag. Het concert had als
ondertitel ‘Een concert om nooit te vergeten’ en
wat mij betreft is dat meer dan gelukt. Niet alleen
vanwege de sterke persoonlijke link, maar ook
vanwege het feit dat het leek alsof er heel even
geen corona was en we weer in het ‘oude normaal’
leefden. Een volle zaal met publiek en echt
applaus, hopelijk kan dat in 2022 snel weer!
Daarmee sluit ik voor de laatste keer deze ‘Van de
voorzitter’ af, ik ga in 2022 de voorzittershamer
overdragen. Prins Bernhard is een vereniging
waar we met z’n allen trots op mogen zijn en kan
niet zonder vrijwilligers, donateurs en andere
supporters. Dat ik daar de afgelopen jaren
sturing aan heb mogen geven, was een grote eer
maar had ik niet zonder diezelfde vrijwilligers,
donateurs en supporters gekund. Dank daarvoor,
blijf gezond en hopelijk tot snel!

Muzikale groet,
Arnoud Zweers
Voorzitter Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’
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Benefietconcert Alzheimer
In 2019 besluiten de broers Rico, Bert en
Arnoud Zweers dat ze een benefietconcert gaan
organiseren aan het eind van de Alzheimerweek,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan
Alzheimer Nederland. Prins Bernhard wordt als
eerste gevraagd om hieraan mee te doen en er
worden andere musici gevraagd ook een bijdrage
te leveren. Aanleiding is dat de vader van de drie
broers, Anne Zweers, het jaar daarvoor te horen
heeft gekregen dat hij Alzheimer heeft.

Maar dan is het toch echt zondag 14 november
2021. De Grote Kerk in Epe is tot de nok toe gevuld
met 250 bezoekers en 50 musici, zangers en zangeressen. Het werd vrijdag 12 november nog even
spannend of het concert wel door kon gaan met
nieuwe Covid maatregelen. De persconferentie en
het lijstje met maatregelen was lang, maar uiteindelijk bleek dat het concert met 300 bezoekers én
een Coronatoegangsbewijs gewoon door mocht
gaan.

Gezocht wordt naar een mix van musici om een
afwisselend programma te krijgen. Daarnaast
worden diverse musici gevraagd die in het
verleden met Anne Zweers samen muziek hebben
gemaakt. Er wordt lang getwijfeld om het concert
wel door te laten gaan. Als aan het einde van de
zomer de maatregelen steeds minder worden en
de vooruitzichten steeds beter, wordt de knoop
doorgehakt en gaan ze ervoor.

Nadat Prins Bernhard het concert geopend heeft,
neemt Bert het woord en bedankt hij de bezoekers
voor hun komst. Prins Bernhard neemt het eerste
deel van het concert voor haar rekening. Hoogtepunt is het eerste deel uit het Trompet concert
van Haydn, met als solist op trompet Henk Jonker.
Hij had kort van tevoren besloten om op de Bach
trompet van Anne Zweers te spelen. Dit gaf het
nummer een extra emotioneel tintje, maar wat
klonk het mooi in de kerk!

Er volgt een periode van veel Teams-overleggen,
app contact en groepstelefoontjes, maar het
programma krijgt steeds meer vorm. Als half
oktober de kaartverkoop start, wordt het natuurlijk
spannend. Hoeveel mensen willen komen of
durven te komen in coronatijd?
En is het muzikaal allemaal haalbaar en past het
bij elkaar?
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Vanuit Alzheimerstichting Regio Noordoost Veluwe is Arnout Korteweg gevraagd om een korte
toelichting te geven over het werk van de regionale afdeling Oost Veluwe. Na de eerste korte pauze
waar ook loten werden verkocht door de Rotary,
vervolgt Ane Mulder het programma met drie
nummers op het prachtige Meere Orgel.

Ook voor jong talent is een plek tijdens het
concert. Selena, Margriet en Reinder zingen en
spelen vier liederen. De kerk luistert aandachtig
en denkt mee over de herkomst van de moderne
muziek. Het laatste deel van de middag staat
in het teken van zang met orkest. Zwier van der
Weerd, Jaap Kramer en Remon Holubek spelen
afwisselend met orkest en solo nog een aantal
nummers. Hoogtepunt hierin is Blaosmuziek,
waarin Zwier van der Weerd zingt over een orkest
wat op een zondagmorgen op een dorpsplein
speelt.

Voordat iedereen huiswaarts ging, moest
natuurlijk eerst nog de cheque worden
overhandigd aan de Alzheimerstichting.
Uiteindelijk bleek met het concert € 8.000,- te
zijn opgehaald, een prachtig bedrag en met recht
“Een concert om nooit te vergeten”. Nadat Prins
Bernhard en Jaap Kramer Con te Partiro als toegift
hadden gespeeld, keerde iedereen dan ook weer
tevreden huiswaarts.
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paradijS

dE kopErEn EzEl

EzEltochtEn

SpEEl- En doE

gratiS

toEgang

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!
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Koperenmolenweg 4
8161RM Epe
tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

Even voorstellen
Bert Zweers
Toen begin dit jaar
duidelijk werd dat
in november het
Benefietconcert
voor Alzheimer zou
plaatsvinden, had ik
voor mezelf al redelijk
snel besloten dat
ik daaraan mee zou
willen doen, als lid
van Muziekvereniging
Prins Bernhard. Op dat
moment was er nog
voldoende tijd om te
oefenen. Vervolgens werd het zomer en was het
inmiddels ook wel duidelijk dat het concert door
zou gaan, en dat ik dus echt moest gaan spelen,
en dus ook oefenen. Gelukkig had de vereniging
daarvoor een mooie oplossing: het Prins Bernhard
Summercamp. Laagdrempelig, je kunt zo
binnenlopen en meedoen en als je een beetje kunt
toet’n, komt het wel goed!

ging het steeds beter en al met al heeft het een
paar weken geduurd voordat ik zelf het gevoel had
dat het wel goed zou gaan komen. Ondertussen
heb ik het gevoel dat ik prima mee kan komen en
vind ik het erg leuk om weer muziek te maken.
In het dagelijks leven ben ik docent Technische
Bedrijfskunde aan Hogeschool Saxion in Enschede
en Deventer. Vanuit Twello (waar ik samenwoon
met Mieke en m’n kinderen Simon en Silke) kachel
ik elke dag naar Enschede en doe ik mijn best om
de studenten wat bij te brengen over het wel een
wee van producerend Nederland.

Zogezegd, zo gedaan. Na thuis een paar liedjes
gespeeld te hebben, heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en heb ik me op donderdag gemeld
in De Hezebrink in Emst. Toch wel weer een
beetje wennen, want ik heb zo’n dertig jaar geen
muziek gemaakt, afgezien van vorig jaar een paar
maanden. In het begin onzeker, maar na een paar
wat eenvoudigere nummers kwam de boel wel
weer een beetje los. Duidelijk was wel dat ik nog
een lange weg te gaan had. In de zomerweken
Anne-Wil van Eek-Dekker
Hallo!
Ik ben Anne-Wil, 21 jaar oud en woonachtig in Nijbroek. Ik ben sinds
afgelopen zomer lid van Prins Bernhard Emst en speel dwarsfluit in het
jeugdorkest en grote orkest, met erg veel plezier! Zelf heb ik eerst gespeeld
bij de Vriezenveense Harmonie in het jeugdorkest, maar sinds ik in Nijbroek
woon is dat wat te ver. Ik was op zoek naar een nieuw orkest en ben erg blij
dat ik bij jullie terecht ben gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het leuke en
warme ontvangst en kijk uit naar nog veel muzikale jaren samen!
Groetjes,
Anne-Wil
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Stichting Broken Wings ’40 -‘45
‘geeft vrede een gezicht’
Poppy Day herdenkingen in gemeente Epe
Sinds 1998 vinden er in onze gemeente z.g. Poppy
Day herdenkingen plaats in met name Vaassen en
vanaf 2009 ook in Epe. Het initiatief daartoe ontstond tijdens de 50e herdenking van de bevrijding
van Vaassen op 17 april 1995. Tijdens een indrukwekkende herdenkingsdienst in de Dorpskerk
werd stilgestaan bij het hoogste offer dat deze
jonge mensen brachten: hun leven, opdat wij in
vrijheid zouden leven !

2017 de muzikale begeleiding voor haar rekening
te nemen. Een ongelooflijke meerwaarde was
alleen al dat het orkest ‘Nimrod’ van
Edward Elgar live ten gehore bracht ! Dit moeilijke
en in de openlucht lastig te spelen muziekstuk is
een ‘must’ tijdens herdenkingen op Remembrance Sunday in het Verenigd Koninkrijk en is sinds
2017 een vast en niet meer weg te denken onderdeel geworden van de Poppy Day herdenking in
Epe.

Om gehoor te geven aan de wens van de nabestaanden nl., om de nagedachtenis van de gesneuvelde vliegers te blijven gedenken, besloten
enkele initiatiefnemers van stichting ‘Vrij Vaassen
‘95’, tot oprichting van stichting Broken Wings
’40 -’45, hetgeen op 28 november 1997 werd
gerealiseerd.

Wat doet stichting Broken Wings verder ?
De boodschap van vrede, vrijheid en veiligheid
doorgeven o.a. via :
• Kennisoverdracht (scholen) - 12 lesbrieven,
gastlessen, rondleidingen, historische wandeling;
• Verschijning van een 4-tal boeken onder auspiciën van Broken Wings;
• Historisch onderzoek - lokaliseren van vliegtuigcrashes en aan WOII gerelateerde onderwerpen;
• Plaatsing van gedenktekens - (10) zuilen/
monumenten/plaquette/gedenkplek; Stolpersteine;
• Exposities & Documentatie - in Museum Vaassen Historie;
• Inventarisatie van graven van oorlogsslachtoffers in Epe, Oene en Vaassen.

Gezien de nationaliteit van de vliegers (Verenigd
Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw Zeeland)
werd als moment van herdenking gekozen Remembrance Sunday (ook wel Poppy Day / Klaproosdag genoemd), de Britse variant voor 4 mei,
die jaarlijks op de 2e zondag in november, het
dichtst bij 11 november (gerelateerd aan de beëindiging van WOI op 11/11/1918), plaatsvindt.
Op 14 november 1998 vond de eerste officiële
Poppy Day herdenking plaats op de begraafplaats
in Vaassen. In 2009 gevolgd door een ceremonie
in Epe.
Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’
Door omstandigheden gedwongen moest Broken
Wings in november 2017 op korte termijn een muziekgezelschap vinden dat de muzikale begeleiding tijdens de Poppy Day herdenking in Epe zou
kunnen verzorgen. Broken Wings kwam heel snel
in contact met Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’
die graag bereid bleek op zaterdag 11 november
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2022 - Jubileum 25 jaar
stichting Broken Wings ’40 – ‘45
Komend jaar staat in het teken van de viering van
25 jaar stichting Broken Wings. Dat doen we o.a.
met activiteiten en aandacht voor o.a.: onlangs
onthulde Stolpersteine, gedenkplek familie van
Essen, plaatsing en onthulling van een plaquette
nabij voormalig Hotel De Witte Raaf (Renderklippen) in Epe enz. enz..

The Marx Brothers anno 2021
Vóór de verbouwing van dorpshuis De Hezebrink
werden de muren van de foyer en de bar
opgesierd met afgedankte muziekinstrumenten.
Ze hingen er misschien al wel 20 jaar en meest
opvallend was de grote ringbas. Deze bas had
trouwens nooit dienstgedaan in het korps. Ons lid
Roel Pannekoek had al jaren geleden de ringbas
herkend als dezelfde die onderdeel vormde van
een foto van The Marx Brothers. Nu zal u als
lezer niet meteen met een oh ja reageren, maar
The Marx Brothers was de naam voor een groep
Amerikaans-Joodse komieken uit de eerste helft
van de twintigste eeuw, die ook werkelijk broers
waren. Hun carrière ving aan in het theater, maar
zij werden in die tijd wereldberoemd door hun
films. De broers op de foto zijn v.l.n.r. Groucho,
de meest gevatte grappenmaker en bekend om
zijn waggelende loop en dikke sigaar, in het
midden Chico, de meest normale van het trio en
getalenteerd pianospeler, maar speelt ook wel
een louche oplichter in films. En rechts Harpo, de
stomme die in films nooit praatte, maar alles met
gebaren uitdrukte, de meest vreemde spullen uit
z’n jas toverde en vrouwen achtervolgde met z’n
saxofoon.
Roel zag destijds de gelijkenis van de broers
met drie muzikanten van Prins Bernhard en bij
hem ontstond het idee de foto uit de jaren 30
opnieuw te maken, nu met de drie nieuwe Marx
Brothers. Het idee raakte echter in de slaapstand
en na de verbouwing van de Hezebrink waren

alle oude muziekinstrumenten verdwenen.
Totdat de collectie op een repetitieavond op het
podium uitgestald stond en de muzikanten die
er belangstelling voor hadden een instrument
konden uitzoeken. Dit was dus de laatste kans
om de ringbas voor de bewuste foto te kunnen
gebruiken, dus het instrument ging die avond tot
hilariteit van de overige muzikanten mee met een
trompetspeler naar Harderwijk. Behalve de drie
spelers wist namelijk niemand van het idee van
de foto.
Na veel overleg werd het laatste weekend van
november geprikt om in Vaassen dan eindelijk
de foto te maken. De accessoires zoals kledij
en pruik, gelijkend met de originele foto, waren
ooit bijvangst bij het kledingdepot van het Leger
des Heils toen daar passende kostuums gezocht
werden voor het Dickens Orkest Emst.
U zult begrijpen dat het omkleden en het maken
van de foto met veel gelach gepaard ging,
maar het resultaat is verbluffend gelijk aan het
origineel. Wie er op de nieuwe foto poseren,
laten we in het midden, het is aan u als lezer van
Notengebalk om de huidige Marx Brothers te
identificeren.
Waar dient de foto voor, zal wellicht menigeen
zich afvragen. Nou, nergens voor. De drie ‘broers’
kregen de foto ingelijst als aandenken aan
zomaar een idee waarbij het vooral de lol was om
het uit te werken!
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Timeline 2021

7 januari

Online Nieuwjaarsbingo

3 april

Paashazen actie Jeugdcommissie

5 februari

Online Bingo jeugdleden

24 april
Orkestleden in de bloemetjes gezet

ar
janu

i

22 mei

voorjaarsvakantie

Afhaaldag Bloemenmarkt

Fietspuzzeltocht
jeugdleden

13 maart

Jubilarissen in het zonnetje gezet

10 juni

Hervatting repetities groot orkest

11 juni

Hervatting repetities opleidingsorkest

20 maart

Opname ‘Shut up and dance’ gaat viral
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9 juli

Seizoensafsluiting voor de jeugd

14 november

Alzheimer Benefiet Concert

15 juli-26 augustus
PB Summercamp

18 november

Cheque Rabo Clubsupport

26 augustus

mbe

Afscheid dirigent Hans Verheij
afsluitend concert Summercamp

2 sept t/m 14 nov

Interim dirigent Gerard Gerrits

13 november
Poppy Day

dece

r

18 en 25 november
Proefdirecties

27 november

Bezorgdag Rookworst actie
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Jeugdcommissie
Het opleidingsorkest in 2021
Ook het opleidingsorkest, in de volksmond jeugdorkest,
van Prins Bernhard
moest eraan geloven.
Samen musiceren
ho maar. Repetities
werden afgelast en
muzieklessen op
afstand werden geïntroduceerd. Reden:
het veelbesproken
woord corona. Achter de schermen ging
er gelukkig toch een
heleboel door, zoals
de muzieklessen (online), het instuderen van
partijen, examenvoorbereiding en examens.
Plannen maakten we zeker. Hoop doet leven
immers! Maar… concerten werden geannuleerd.
Vijf maanden lang - van december 2020 tot mei
2021 - konden we niet samen repeteren en plezier
maken. Eind mei konden we eindelijk weer met
zijn allen aan de slag op vrijdagavond. Wat hebben
we genoten na zo’n lange afwezigheid.

Er bleek nog hoop te zijn. Een nieuwe kans deed
zich voor. Het jeugdorkest mocht samen met het
grote orkest een concert verzorgen in augustus
2021 met de toepasselijke naam Summercamp.
Voor de repetities werden muziekstukken van het
grote orkest en het jeugdorkest samengevoegd.
En al is het dan vakantietijd, de musici – jong en
oud - repeteerden er samen op los. Een geweldige
opkomst! Het is het eerste concert van dit jaar dat
doorging eind augustus 2021. Voor Hans Verheij
was dit zijn laatste concert dat hij dirigeerde voor
Prins Bernhard.
Na de zomer
Na de zomer begonnen we vol energie aan een
nieuw programma, voornamelijk gevuld met Russische muziek. Het mooie van deze muziek zijn niet
alleen de melodieën maar vooral ook de prachtige
en bijzondere akkoorden en samenklanken.

Russisch concert in petto
Een idee ontstaat vaak na de repetitie op vrijdagavond op weg van Emst naar huis (Heino). Ik
zit dan vol inspiratie en geniet lekker na van het
orkest dat ik al 30 jaar dirigeer. Er stond al een
Russisch stuk op het programma en mijn idee was
dit uit te breiden tot een volledig Russisch proUitvoering
gramma. Thuisgekomen heb ik meteen de BiblioWe hadden voor onze jaarlijkse jeugduitvoering
thecaris van Emst, Wilma Roeterdink, gemaild met
een uniek programma waarbij veel instrumentende vraag: “Heb je ook Russische muziek?” Meestal
groepen solistisch te horen zijn. Ook voor mij ston- rolt er dan in een mum van tijd al heel wat binnen.
den oude en bekende stukken op de lessenaar,
Zo ook nu. Ik vind het prachtige muziek en goed te
zoals Pavane in Blue (met trompet en altsax) en
spelen. Wilma zorgt dan voor verspreiding onder
Fascinating Drums van Ted Huggens met veel slag- de leden van het jeugdorkest. De basis van een
werk. In maart 2021 stond de uitvoering gepland.
prachtige Russische muziekavond is gelegd. Het
Maar helaas moesten we met zijn allen thuisblijrepeteren kan beginnen.
ven. In mei leek het erop dat we een nieuwe kans
kregen. We studeerden er weer vrolijk op los. Maar Kerst zonder muziek?
ook ons traditionele zomerconcert ging niet door.
Enkele maanden voor de Kerst wordt al druk geDit was de boodschap van Rutte en De Jonge.
speculeerd of de traditionele kerstoptredens door
kunnen gaan. We denken dan aan de alom bekenDit artikel is niet bedoeld als klaaglied. Gezondde natte Kerstmarkt in Vaassen en de Kerst Play-in
heid staat bovenaan. We hebben er allemaal mee
in de Grote Kerk in Epe. Ook zijn we gevraagd voor
te dealen. Het improvisatietalent van de leden van de traditionele Kerst samenzang op Kerstavond in
het jeugdorkest en het jeugdbestuur was enorm
Emst. Bij muziek maken hoort: regeren is vooruitgroot. Petje af. Wat ons bindt is muziek maken.
zien. De stukken moeten ruimschoots van tevoren
Samen muziek maken. Voor u!
samen worden ingestudeerd. Al gauw werd duide-
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lijk dat alle kerstoptredens niet door konden gaan.
De repetities nog wel.
Nieuw jaar, nieuwe kansen!
Wat gaat 2022 brengen? Hopelijk een goede gezondheid! En weer met veel plezier samen musiceren. We hebben in ieder geval de volgende plannen: een muzikaal project voor de basisscholen
om nieuwe leden te werven en in het voorjaar een
Russisch concert op Emster bodem.
Hopelijk tot weerziens bij het jeugdconcert in het
voorjaar 2022!
Namens het jeugdorkest,
Arjan Eek, dirigent.

Mijn naam is Ruby
Rozendal, ik ben 10 jaar
en zit in groep 6 van
de Sprenge in Emst.
Al bijna 2 jaar speel ik
blokfluit en geeft juf
Dianca mij les. Ook heb
ik een paar keer met
de speelgroep meegedaan, alleen niet zo vaak
omdat dat niet kon met
de Corona. Daarom krijg
ik ook vaak online blokfluitles, maar natuurlijk is
´echt’ les leuker. Blokfluit heb ik gekozen omdat ik
dat leuk vind en daar kan ik goed alle noten op leren. In de zomer heb ik een paar keer geluisterd bij
mijn moeder in het grote orkest, maar ik weet nog
niet wat ik wil gaan spelen. Mijn moeder speelt
baritonsaxofoon, dat vind ik niet leuk. Trompet
vind ik wel erg mooi. Een andere hobby van mij is
voetballen bij v.v. Emst, daar ben ik keeper in het
team jeugd onder de 11. Er zitten meer vriendjes
van mij op voetbal dan bij de muziek. Waarom dat
is, weet ik niet. Ik denk dat ze niet goed weten hoe
leuk muziek maken is, dat is erg jammer.
Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk !!!
Groetjes, Ruby

Persoonlijk vind ik het
grote orkest echt geweldig. Ik ben nog maar een
paar maanden bij het
grote orkest en ik heb
het nu al erg naar mijn
zin in het orkest! Ik ben
niet echt overgestapt
van het jeugdorkest
naar het grote orkest,
want om de week ga
ik nog steeds naar het
jeugdorkest. Bij het jeugdorkest ga je met een
kleine groep muzikanten muziek maken, maar met
het grote orkest doe je dit met veel meer muzikanten en veel verschillende instrumenten. Natuurlijk
zijn de muziekstukken ook meer ingewikkeld dan
die van het jeugdorkest, maar dat maakt het alleen maar leuker! Ik ben daarom ook zeer blij met
het feit dat ik bij het grote orkest mag zijn.
Groetjes Sander

Ik ben Laura Groeneveld
en ik zit sinds afgelopen zomer bij het grote
orkest. Ik vond het in het
begin wel spannend en
was ook best wel zenuwachtig, want de stap
is natuurlijk best wel
groot. Ik werd gelukkig
al gerustgesteld door
jeugdorkest leden, die
al naar het grote orkest
waren doorgestroomd,
dat het heel erg leuk zou worden. Ik ging die donderdag er wel met een beetje spanning naar toe.
We werden superleuk verwelkomd.
We waren natuurlijk al een beetje klaargestoomd
op de muziek door het Summercamp. Door corona
kunnen we nu helaas nu niet repeteren maar ik
kijk uit naar het moment dat we weer lekker met
elkaar muziek kunnen maken.
Groetjes Laura
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Geslaagden
Evy Peters | A-examen
In het voorjaar werden de muziekexamens bij de KNMO hervat.
Onze saxofoon-leerlinge Evy Peters mocht dan ook eindelijk
haar A-examen doen. Deze wist ze met een goed resultaat te
behalen! Uiteraard was haar docent, Arjan Eek, supertrots!

Danny Gerrits & Sander Wiggerink | B-examen
Op 18 december jl. hebben Danny Gerrits en Sander Wiggerink
hun B-diploma behaald op de besklarinet. In deze periode van
maatregelen was het nog even spannend of het examen door zou
gaan in Zwartsluis. Maar gelukkig hebben ze een periode van
hard werk kunnen omzetten in een mooi resultaat. Beide jonge
muzikanten hebben les van onze eigen docent Arjan Eek en
spelen zowel in het opleidingsorkest als in het grote orkest.
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Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen
Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

Autoschadebedrijf De Wilde Twello
Engelenburgstraat 2 - 7391 AM Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade
Wij herstellen voor
alle verzekeringsmaatschappijen
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SponsorKliks
Doe uw online aankopen met SponsorKliks en steun onze vereniging
Met SponsorKliks kunt u zelf een financiële bijdrage leveren aan muziekvereniging ‘Prins Bernhard’,
zonder dat het u een cent extra kost! Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en de muziekvereniging
ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook bij diverse webwinkels zoals Bol.com, Coolblue, Booking.com
en Expedia kunt u via SponsorKliks uw aankopen doen.
Het werkt heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.
com gedaan wordt. 75% van deze commissie stort SponsorKliks op onze bankrekening. Of u nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.
com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com SponsorKliks een commissie uit en
profiteren wij hier direct van! Vergeet dus niet om de volgende keer eerst https://www.sponsorkliks.
com/ te bezoeken.

18

Achter de schermen bij de bingo
Wikipedia: Bingo (spel)
Bingo is een spel voor meer spelers, waarbij
iedere speler een formulier met getallen heeft,
die kunnen worden weggestreept wanneer het
getal, dat wordt getrokken door de spelleider, op
dit formulier staat. Bingo wordt tegenwoordig veel
gespeeld in bejaardentehuizen ter ontspanning.
Aldus wikipedia …. echter, bij de bingo’s die Prins
Bernhard organiseert in De Hezebrink bestaat
het publiek veelal niet uit bejaarden, maar ligt de
gemiddelde leeftijd van de bingospeler beduidend
lager. Daarnaast wordt bingo inderdaad gespeeld
ter ontspanning, maar het is hoe dan ook een
heel spannend gebeuren. Enfin, eerst even wat
getallen, nu we het toch over bingo hebben:
Prins Bernhard organiseert 6 keer per jaar een
bingo. Voor € 10,- kan men 11 rondes meespelen.
Er staan 15 cijfers op een bingokaart.
Bij elke bingo zijn 34 prijzen te winnen.
Voordat er een ‘volle kaart’ is, zijn ruim 60 getallen
genoemd. Er zitten 90 balletjes in de bingomolen.
De hoogste prijs bij iedere bingo bedraagt € 100,-.
Aan het begin van het jaar worden de data voor
de bingo’s gepland. Doorgaans zijn er 3 bingo’s
voor de zomervakantie en 3 na de zomervakantie.
Er wordt een zaal gereserveerd bij de Hezebrink
en vrijwilligers worden ingedeeld om de inkopen
te doen en/of tijdens de bingoavond te helpen.
De inkopers stoppen de bedragen voor de
geldprijzen in afzonderlijke enveloppen en gaan
met het overige geld winkelen. Voor iedere bingo
kopen 2 vrijwilligers de leuke en diverse prijzen
in. Bovendien is bij de 10 ‘normale’ speelrondes
een prijs te winnen die is aangeboden door een
sponsor. Dat betreft meestal vlees of fruit, dat

altijd goed bij de winnaars in de smaak valt.
Bingo’s worden tijdig aangekondigd op de website
en in de (social) media. Veel bingospelers noteren
deze data in hun eigen agenda zodat ze deze niet
vergeten. Op de bingoavond zelf zijn 3 vrijwilligers
actief die zorgen dat de prijzen mooi zijn
uitgestald. Verder zorgen zij voor de kaartverkoop,
draaien de bingo-molen, noemen de getallen op
en reiken de prijzen uit. Meestal is er ook een
‘dubbele bingo’. Dan wordt er geloot en mag
diegene die het balletje met het hoogste getal
heeft getrokken, de prijs mee naar huis nemen.
Voor de verliezer is er dan een troostprijs vaak in
de vorm van chocolade. Ooit waren er 6 spelers
die tegelijk bingo hadden. Voor de vrijwilligers
werd het een heel gegoochel met het trekken van
de balletjes, maar ook dat is gelukt. Er was een
winnaar en er waren voldoende troostprijzen voor
de anderen. Ook in 2022 hoopt Prins Bernhard
weer bingo’s te organiseren. Heeft u zin in een
gezellige avond (ont)spanning? Kom naar onze
bingoavond en doe gewoon lekker mee!

24 september was het weer zover; de eerste Bingo sinds lange tijd.
Aan de opkomst te zien was het voor iedereen fijn om weer wat
leuks te doen op de vrijdagavond, er waren zo’n 70 mensen. Leuk
om voor een grote groep weer de eerste bingo te kunnen houden.
Het was dan ook een gezellige en sportieve bingo avond met elkaar,
met uiteraard leuke prijzen!
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Wie wordt de nieuwe dirigent
van Prins Bernhard?
Na een geweldig
Summercamp
namen we afscheid
van onze dirigent.
Precies 9 jaar
geleden begon
Hans Verheij
met het dirigeren
binnen onze
vereniging. Hij kon
als geen ander
uitleggen hoe hij
een muziekstuk
wilde laten klinken en de muziek wilde laten
leven. Zijn debuut maakte hij in 2012 bij de
Kerstsamenzang in Emst. Ook dirigeerde hij het
orkest bij de musical Alice met Laurie Reijs tijdens
de opening van zwembad de Koekoek in Vaassen
(2013). Andere bijzondere concerten waren het
Benefietconcert ALS (2013), Music & Stars met
musicalster René van Kooten (2014), Let’s Dance
i.s.m. een dansschool in Apeldoorn (2016) en de
uitwisselingen met het orkest uit Gronau en de
Koninklijke Harmonie uit Epe (2018 en 2019). Een
hoogtepunt is natuurlijk de deelname van Prins
Bernhard Emst aan het concours in 2015, waar het
harmonieorkest de 1e prijs mocht behalen. In de
coronaperiode componeerde Hans het muziekstuk
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‘Freedom Regained! Victory over a Global
Pandemic’. Op 26 augustus 2021 beëindigde Hans
het Summercamp met een concert en daarmee
ook zijn samenwerking met het orkest.
Het bestuur stond voor de uitdaging snel een
interim-dirigent te
zoeken, omdat het
benefietconcert
voor Alzheimer al
op 14 november
gepland stond.
Gelukkig wilde
Gerard Gerrits ons
dirigeren en ons
begeleiden naar dit
bijzondere concert.
Gerard stond voor
de lastige taak een
voor hem onbekend orkest in 10 weken klaar te
stomen voor een concert waarin we niet alleen zelf
mochten musiceren, maar ook samenwerkten met
de zangers Zwier van der Weerd en Jaap Kramer,
pianist Remon Holubek en onze eigen trompettist
Henk Jonker die het prachtige solowerk ‘Trumpet
Concerto’ speelde.

Ondertussen werd er een commissie samengesteld
om een nieuwe dirigent aan te trekken.
De commissie bestaat uit de 2 bestuursleden
Matthijs Gensen en Berry de Wilde, aangevuld met
2 leden, Gerdien van Essen en Marete Hiemstra.
Een mooie mix van diverse instrumenten,
leeftijden, man/vrouw en bestuur/leden. Half
augustus werd er een profiel opgesteld. Daarin
staat onder andere dat we op zoek zijn naar
iemand die sociaal vaardig is en goed kan omgaan
met mensen van alle leeftijdscategorieën, onze
jeugdleden in het bijzonder. Maar ook dat diegene
betrokken wil zijn bij de vereniging als geheel
en bereid is een bijdrage te leveren aan de groei
(zoals jeugdbeleid en ontwikkeling vereniging).
Verder zoeken we iemand die een gezonde dosis
overwicht heeft, maar ook de muzikanten weet
te boeien en te motiveren het maximale uit
zichzelf te halen. Kandidaten konden reageren
tot 19 september jl. Uiteindelijk kregen we 9
reacties. Na het lezen van de sollicitatiebrieven
en de CV’s waren we het er nagenoeg over eens
welke kandidaten we wilden uitnodigen voor een
gesprek.

Hoe snel pikken wij dingen op? Of wat is de klank
van ons orkest? Maar ze kunnen ook de sfeer
ervaren.
Op 18 november jl. kwam de 1e kandidaat voor
een proefdirectie naar Emst en een week later
was het de beurt aan de 2e kandidaat. Maar
waar we al bang voor waren, gebeurde. Covid-19
gooide weer roet in het eten. We mogen niet meer
verder repeteren en hierdoor is onze 3e kandidaat
nog niet aan de beurt gekomen. We hebben
overwogen om de repetitie naar zaterdag overdag
te verplaatsen, maar ook hier kleven nadelen
aan. Er zit niets anders op dan wachten totdat we
weer mogen repeteren zodat we de vraag kunnen
beantwoorden: ‘Wie wordt de nieuwe dirigent van
Prins Bernhard?’

De gesprekken gingen er serieus aan toe. Van
tevoren waren er vragen bedacht en we trokken
een uur uit voor elke kandidaat. Bij sommige
kandidaten wisten we al snel of we deze uit wilden
nodigen voor een proefdirectie. Maar er waren
ook kandidaten die sommige commissieleden
wel overtuigden, maar anderen weer niet. Toch
kwamen we snel overeen welke 3 kandidaten in
aanmerking zouden komen voor de proefdirecties.
De kandidaten moeten tijdens de proefdirectie
een verplicht werk dirigeren, namelijk ‘TinTin’
van Dirk Brossé in een arrangement van Johan
de Meij. Verder moeten zij een zelfgekozen
muziekstuk dirigeren. De rest van de avond mogen
de dirigenten vrij invullen met de muziekstukken
die wij op het aankomende winterconcert gaan
spelen. Uiteraard hebben de dirigenten de
muziekstukken van tevoren opgestuurd gekregen
zodat zij dit thuis kunnen oefenen. De hele
repetitie is voor 1 dirigent gereserveerd, zodat zij
zich maximaal kunnen presenteren aan ons. Maar
het werkt 2 kanten op. De dirigenten kunnen ook
ervaren hoe het is om met ons te werken.
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Donateurs
Beste donateurs en niet-donateurs van Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst,
Muziek maken is een fantastische hobby. Muziek maken is echter ook een hobby waar veel tijd en energie in moet
worden gestoken. Op jonge leeftijd wordt aangevangen met muziekles en worden ook de eerste stapjes gezet in
het samen muziek maken. De muziekvereniging draagt hiermee bij aan de muzikale en sociale ontwikkeling van een
grote groep kinderen.
Met het groeien van de muzikale kennis komt ook het moment dat jeugdleden kunnen doorstromen naar het
harmonieorkest. In het harmonieorkest spelen muzikanten uit alle generaties met elkaar, wat voor een grote
samenhang en verbinding zorgt. Al onze leden gezamenlijk vervullen dan ook een belangrijke rol in de Emster
gemeenschap en daarbuiten. We begeleiden optochten rond Koningsdag, Sinterklaas en het Emsterfeest, organiseren
we bingo’s en een fietsvierdaagse en gaan met enige regelmaat langs verzorgingstehuizen om de ouderen een
leuke middag te bezorgen. En behalve deze zichtbare taken van onze leden zijn er ook de minder zichtbare taken:
bestuursposities, commissies en verkoopacties.
Ondanks al deze activiteiten is het voor een muziekvereniging soms lastig de eindjes aan elkaar te knopen. Onze
kosten zijn immers flink, denk aan zaalhuur, dirigentkosten, leskosten, onderhoud aan het instrumentarium, etc.
Door donateur te zijn of te worden van onze muziekvereniging steunt u ons in het muzikaal kunnen opleiden van
kinderen en het vervullen van onze maatschappelijke taak. Dus bent u of kent u niet-donateurs die onze vereniging
wil steunen, laat wat van u horen! Donateur kunt u worden door een e-mail met adresgegevens te sturen naar
penningmeester@prinsbernhardemst.nl of door de onderstaande incassomachtiging in te vullen en te versturen naar
hetzelfde e-mailadres . Namens het bestuur, commissies en (jeugdige) muzikanten zullen we u zeer erkentelijk zijn!
Incassomachtiging:
Naam incassant: Harmonie Muziek Vereniging Prins Bernhard
Adresgegevens incassant: Hafkamperenkweg 17, 8171 NK, Vaassen
Incassant ID: NL44ZZZ401019870000
Kenmerk machtiging………………………………………………………………………………….(*)
(*) Wordt ingevuld door Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een door u gekozen bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens inning donateursgeld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………
Postcode………………………. …………Woonplaats…………………………
Rekeningnummer (IBAN)………………………………………………..
Plaats en datum…………………………..Handtekening……………………………………..
Donateursbedrag…………………………éénmaal per jaar
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Jubilarissen 2021

EA

L
JUBI

Normaal gesproken worden jubilarissen gehuldigd
tijdens het winterconcert. Vanwege de coronapandemie was er helaas dit jaar geen winterconcert en werden de jubilarissen thuis in het zonnetje gezet.

Harry Leerkes, trombonist, is gehuldigd voor 25
jaar lidmaatschap KNMO. Harry is onder andere
medeverantwoordelijk voor de succesvolle
Maestro-concerten en trouw aanwezig bij
optochten en acties.

Zo zijn moeder en dochter Eibertine en Elise
Holubek gehuldigd voor 12,5 jaar lidmaatschap
KNMO. Beiden spelen klarinet, al speelt Elise op
het moment vanwege een studie in Enschede
minder. Eibertine is al jaren betrokken bij Prins
Bernhard als presentatrice tijdens de concerten.
Daarnaast is ze bestuurslid en is daarin verantwoordelijk voor de Public Relations.

Ook Marete Hiemstra is gehuldigd voor 25 jaar
lidmaatschap KNMO. Marete speelt dwarsfluit en
heeft ook nog een tijdje saxofoon gespeeld. Ze is
lid van de jeugdcommissie en daarmee dus medeverantwoordelijk voor de opleiding en jeugd van
Prins Bernhard. Voorzitter Arnoud Zweers ging bij
de jubilarissen langs met voor ieder een oorkonde,
een speldje en uiteraard een bloemetje!
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De andere kant van ....
Roel Pannekoek
Trompettist Prins Bernhard en Vogelaar

Roel kijkt en fotografeert niet alleen vogels, maar telt ze ook en
inventariseert regelmatig leefgebieden van bijv. broedvogels.
Hij noemt zich dan ook met recht een vogelaar. Sinds 1986 is hij
als inwoner van Harderwijk lid van de Vogelbeschermingswacht
Noord-Veluwe. Ieder jaar gaat hij met een groepje vogelaars van
deze vereniging 7 vroege ochtenden en 1 avond naar een vooraf
bepaald afgebakend natuurgebied op de Noord-Veluwe en noteert
territoria van zingende mannetjes. Hij doet dit al luisterend en
voert dan op een tablet in waar en welk vogelmannetje hij heeft
getraceerd. Automatisch wordt dan het aantal broedvogels in dat
gebied berekend. Door zijn jarenlange ervaring als vogelaar en zijn
muzikaal gehoor als trompettist kan Roel wel 75 soorten vogelzang
onderscheiden. Opdrachtgevers zoals Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de gemeente Harderwijk kunnen er dan ook
op vertrouwen dat een inventarisatie gedaan door Roel en z’n
vogelmaten een betrouwbaar rapport oplevert!
Waarschijnlijk heeft Roel tijdens zo’n inventarisatie ook wel de
veldleeuwerik gehoord, volgens hem een nostalgische soort. Het
jubelen hoog in de lucht van de veldleeuwerik op het platteland
of heide vindt hij een prachtig geluid. Echter, de nachtegaal heeft
volgens hem wel de mooiste zang van alle vogels. Ook gaat Roel
verder van huis om vogels te kijken en te fotograferen. Zo is hij
samen met collega-vogelaars van de Vogelbeschermingswacht al
in Zweden, Spanje, Griekenland en Roemenië geweest. In Bulgarije
heeft hij de zeldzame rotskruiper gezien en gefotografeerd: een
kleurrijke vogel met een bijzondere vlinderachtige vlucht.
Begin november was Roel in een gebied 50 km. boven Osnabrück,
Duitsland waar hij duizenden kraanvogels op hun trek naar het

overwinteringsgebied in Spanje heeft mogen aanschouwen. Ook dat
was overweldigend en is uiteraard op foto’s vastgelegd. De prachtige
foto’s die hij maakt, worden overigens regelmatig gepubliceerd in
het verenigingsblad Anser (gans in het Latijn), waarvan Roel één van
de redactieleden en fotografen is.
Ooit hoopt hij de velduil te kunnen fotograferen, want deze
prachtvogel heeft hij wel eens waargenomen, maar nog nooit
gefotografeerd tijdens het vogelen in open veld. Zijn advies aan
anderen die ook vogelaar of vogelfotograaf willen worden is om je
allereerst te verdiepen in het gedrag van vogels en je aan te sluiten
bij een vereniging, zoals de natuurvereniging KNNV Epe - Heerde of
de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.
Benieuwd naar de cursus vogelherkenning en excursies die
daar worden aangeboden? Ga in vogelvlucht naar de website
www.vbwnoordveluwe.nl voor meer informatie over de
vereniging, waarnemingen, inventarisaties, activiteiten,
reisverslagen en het blad Anser.

Rotskruiper

