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Hoofdstuk 7 | Beatrix internationaal
De optredens in Rastede
Een internationaal karakter, of internationale 
ambities, heeft Beatrix nooit gehad. Wel was er 
jarenlang een marsconcours in het Noordduitse 
Rastede. Wout Nieuwenhuis bewaart er bijzonder 
prettige herinneringen aan. ,,Met een bus vol le-
den gingen we daar op vrijdag naar toe. ‘s Avonds 
was het dik feest en de volgende dag liepen we 
onze mars op een renbaan, vlakbij een oud kas-
teel.’’,,We overnachtten in een school, samen met 
de malletband. Maar van slapen kwam weinig. 
Niet alleen omdat het slapen op luchtbedden 
niet zo prettig was, maar vooral omdat het veel 
te gezellig was. Vaak samen met Duitsers en Oos-
tenrijkers. Die Oostenrijkers presteerden het om ’s 
morgens bij het ontbijt al een glas bier te nemen.’’
,,Ik kan me ook herinneren dat onze tamboer maît-

re Jan Zweers altijd in een caravan sliep op een 
terrein bij de marswedstrijd. Die caravan hebben 
we een keer helemaal in folie gewikkeld, zodat hij 
er niet uit kon. Dat soort geintjes haal je uit als je 
met een stel op pad bent. Ik heb Jan nog nooit zo 
beteuterd zien kijken. ‘s Middags deden we tijdens 
de mars natuurlijk ons uiterste best, zodat we ’s 
avonds allemaal weer met een goed gevoel naar 
huis gingen.’’ 

De afspraak was om altijd voor de zondag thuis te 
zijn. Traditie was ook om bij terugkeer in Bergen-
theim in café-restaurant Veenlust een afzakkertje 
te nemen. Vaak was het zo dat als de malletband 
een prijs had gewonnen, de fanfare ze met feeste-
lijke muziek inhaalde. En andersom.
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Een muziekvereniging als Beatrix heeft het 
financieel altijd moeilijk. Dit is niet alleen 
in Bergentheim zo, maar in elke plaats. De 
vergoeding voor de dirigent, maar vooral de 
investeringen in instrumenten en uniformen, 
zijn bij lange na niet op te brengen door 
contributies. Dus zijn er altijd acties nodig om 
extra fondsen te creëren. Dit is al zeventig jaar 
zo en het zal ook wel altijd zo blijven. Daarom 
besteden we er in dit jubileumboek apart 
aandacht aan. Want met acties geld inzamelen 
hoort bij Beatrix als een snaar bij een gitaar. 

Klassiek zijn de bazars en de huis-aan-huis-acties. 
Al dan niet met muziek langs de deuren gaan en 
de Bergentheimers vragen of ze Beatrix willen 

ondersteunen. Bijvoorbeeld door iets te kopen, 
potgrond, bloembollen, et cetera, of door 
donateur te worden, of door gewoon wat geld 
te geven. In die zeventig jaar heeft Bergentheim 
‘de muziek’ altijd ruimhartig ondersteund. Het is 
een van de redenen waarom Beatrix nog steeds 
bestaat.

Oud papier
De grote constante in dit hoofdstuk van de 
Beatrix-geschiedenis is toch wel het oud papier 
ophalen. Vrijwel vanaf het begin zijn het vooral 
de leden van Beatrix die de Bergentheimers van 
hun oude kranten en tijdschriften verlossen. Eén 
jaar, in 1996, haalde Beatrix voor 15.000 gulden 
aan oud papier op!

Een muziekvereniging heeft het financieel 
altijd moeilijk 
Oud papier, acties en geld
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Zo’n zeven, acht keer per jaar trekken de leden 
van Beatrix met zo’n vijf trekkers en wagens 
het dorp en het buitengebied in. Vaak begint 
dit al op vrijdagavond en wordt de actie op de 
volgende zaterdag voortgezet. In het verleden 
ging een auto met een megafoon de trekkers 
vooraf. Maar dit mag tegenwoordig niet meer. 
Te veel geluidsoverlast…. 
Nadat de steenkoolschuur bij het spoor 
vrijkwam, mocht Beatrix daar het opgehaalde 
papier opslaan. Zaterdag tussen de middag is 
het daar dan traditioneel pannenkoeken eten.

Aan het einde van de middag is er vaak zo’n 
tienduizend kilo aan oud papier opgehaald. 
In de goede jaren leverde dit zo’n 20 tot 25 
cent per kilo op. Reken de opbrengst maar uit. 
Tegenwoordig is de opbrengst een stuk lager, 
zo’n 8.000 euro per jaar. Toch nog alleszins de 
moeite waard.

Naast oud papier, donateursacties en andere 
initiatieven, is er ook nog het Anjerfonds, 

tegenwoordig Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Beatrix krijgt regelmatig bijdragen voor de 
aanschaf van uniformen en instrumenten van 
deze cultuur ondersteunende instelling. Als 
tegenprestatie gaan de leden met de collectebus 
voor dit fonds het dorp rond.

Dat geld is hard nodig. Alleen al het vervangen 
van alle instrumenten kost  honderdduizend 
euro! De vereniging doet dit stapsgewijs. Dat is 
met uniformen veel lastiger. Dat moet natuurlijk 
in één keer. De huidige uniformen zijn tien jaar 
oud. Beatrix spaart voor nieuwe uniformen. Het 
geld van de acties en andere financiële bijdragen 
wordt daarvoor opzij gezet. 

Overigens hebben de vorige oude uniformen een 
prima bestemming gevonden. Die zijn naar een 
fanfare in het Zuidafrikaanse Kaapstad gegaan!
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Jeugdorkest tijdens oranjeconcert (2016)

Bekijk de QR code op je mobiel/tablet
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Hoofdstuk 8 
Wie de jeugd heeft....
Janneke Schutte is met haar 23 jaar veruit het 
jongste bestuurslid van Beatrix. Net als vele an-
dere leden werd ze aan het einde van haar basis-
schoolperiode lid. Ze kan ze zich dit nog wel her-
inneren. ,,Zoals tegenwoordig ook nog het geval 
is waren er in mijn tijd op school  klassevoorspe-
len. Ik kreeg toen les in blokfluit. Ik vond dat erg 
leuk en ben met mijn vriendin lid geworden van 
Beatrix. Ik ben daar bugel gaan spelen. Daar is al-
tijd behoefte aan. En van bugel kun je makkelijk 
naar een ander instrument switchen. Ik speel ove-
rigens nog steeds bugel.  Mijn vriendin is geen lid 
meer, maar ik vind het nog steeds erg leuk.’’ 

Janneke heeft nog maar één groot optreden mee-
gemaakt, in Dronten, in de Meerpaal. ,,Ik was erg 
nerveus, maar het ging goed. En het was heel 
gezellig.’’ Henk Snoeyink, al vele jaren secretaris: 
,,We moesten ’s morgens spelen. Het bestuur had 
bedacht dat we direct na de uitslag door zouden 
gaan naar café Fanfare in Giethoorn. Daar heb-
ben we een broodmaaltijd genuttigd en het café 
bewonderd. Het is er een en al fanfarenostalgie.’’ 

Smalle basis
Beatrix heeft het momenteel niet gemakkelijk. De 
fanfare heeft zo’n 25 leden. De sfeer is goed, maar 
de basis om op te treden is erg smal. Nieuwe le-
den zijn dus welkom. Daarvoor is er, met hulp van 
Beatrix, een bijzonder jeugdproject op poten ge-
zet. Samen met docenten van HaFaBra muziekon-
derwijs uit Hardenberg wordt er muziekles op de 
twee Bergentheimer basisscholen gegeven, in de 
groepen vijf en een combinatiegroep vijf/zes. Het 
was een pilotproject, als voorloper op het drie-
jarig, door het Ministerie van Onderwijs gefinan-
cierd Impuls Muziek-project. Beatrix heeft er hoge 
verwachtingen van.

Op 30 april van dit jubileumjaar verzorgden deze 
kinderen een optreden op het Oranjeconcert in 
Bergentheim. Ze deden het verrassend goed. Of 
daar ook nieuwe leden bijzitten? Dat is nog niet 
duidelijk. Ook is nog niet helder of de pilot over 
de hele gemeente Hardenberg kan worden uitge-
rold. Dit heeft, zoals altijd, ook met beschikbare 
budgetten te maken. 

De muziekschool vormt tegenwoordig wel de be-
langrijkste route naar de muziekvereniging. De 
basisopleiding vindt vooral daar plaats. Als de jon-
geren diploma A hebben, mogen ze meespelen. 
Alhoewel sommige talenten dat al net even eer-
der kunnen. 

Jeugdorkest
Speciaal voor de leerlingen heeft Beatrix in maart 
2014 een jeugdorkest opgericht. Dit repeteert elke 
maandagavond als er repetitie is in De Koepel. 
Dirigent Jan Huizing schrijft speciaal muziek voor 
het jeugdorkest. Op dit moment heeft Beatrix 
zes leerlingen die uiteindelijk bij het korps zullen 
komen. De leerlingen zijn begonnen met blok-
fluitles. Nu bestaat het jeugdorkest uit een sop-
raansax, drie altsaxen, een bugel, twee trombones 
en een trompet.

Say you, say me met Janneke! (2016)

Bekijk de QR code op je mobiel/tablet
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Hoofdstuk 9 
Semper Crescedo
Sinds een jaar of vijf werkt Beatrix samen met Sem-
per Crescendo Langeveen/Bruinehaar. Er wordt 
op maandagavond afwisselend gerepeteerd in 
Bergentheim of Langeveen.

De samenwerking komt voort uit het feit dat bei-
de verenigingen eigenlijk een te kleine bezetting 
hebben voor een mooi concert. Samen lukt dit 
wel! En dit werkt in de praktijk prima omdat ze 
dezelfde dirigent hebben: Jan Huizing. Ook ande-
re activiteiten worden nu samen gedaan.

Nu beide verenigingen samen kunnen optreden, 
en daarmee in beeld blijven in Bergentheim en 
omgeving, hopen ze aantrekkelijk te kunnen blij-
ven voor nieuwe leden.

Tekst....
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Lijst van dirigenten door de jaren heen:
Nico van der Woude
Hendrik Leemhuis
Beekhuis
Albert Eshuis
Arend Nijenhuis
Alfred Willering
Jan van ‘t Veen
Henk Leus
Bennie Schonewille
Tim Baars
Gerwin Visscher
Jan Hesselink
Jan Huizing

Lijst van ereleden
Bé Schonewille
Hendrik Leemhuis
Henk Snoeyink
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Nawoord
Als bestuur van Beatrix zijn we na zeventig jaar blij 
dat we ons cultureel erfgoed voor Bergentheim 
en omgeving hebben kunnen behouden. Want 
hoewel de hoogtepunten overheersen, hebben 
we ook moeilijke tijden gehad. Er waren perioden 
dat de inzet van de leden te gering was, dat er te 
weinig animo was om zich goed voor te bereiden 
op optredens. Tijden ook dat er weer een nijpend 
geldgebrek was. Maar altijd stonden er mensen op 
die met extra inspanningen Beatrix weer nieuw le-
ven inbliezen. 
Beatrix speelt daarom nog steeds een culturele rol 
in het dorp. Want wat is een Oranjefeest zonder 
Beatrix? En de Dodenherdenking zonder onze bla-
zers? Kerken maken ook graag gebruik van onze 
diensten. En mede dankzij onze vereniging wordt 
er muziekles gegeven in onze basisscholen.
Waarmee we een brug proberen te slaan naar een 

gezonde toekomst. Natuurlijk moeten we onze 
vereniging aanpassen aan een veranderende sa-
menleving. Daar werken we als bestuur hard aan.
Dit jaar hebben we vooral genoten van onze ju-
bileumactiviteiten en ook van het maken van dit 
boek. Als je daarvoor herinneringen ophaalt reali-
seer je je dat Beatrix in de loop der jaren voor veel 
mooie momenten heeft gezorgd, voor de mensen 
in Bergentheim en omgeving en voor de leden 
zelf. 
Laten we deze mooie herinneringen koesteren. 
Geniet van dit boek, geniet van de mooie geschie-
denis van Christelijke muziekvereniging Beatrix. 
Uiteraard kunnen niet alle verhalen in dit boek 
worden opgenomen. Laten we elkaar deze daarom 
vertellen tijdens de bijeenkomsten met Beatrix. Er 
zullen er nog vele volgen!

Het bestuur van Christelijke Muziekvereniging Beatrix: 
voorzitter Henry Kompagnie, secretaris Henk Snoeyink, 

penningmeester Dinand Ligtenberg en lid Janneke Schutte.

Promotie (2016)

Bekijk de QR code op je mobiel/tablet






