
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

             

                          



 

 Prinses Beatrix, Een vereniging om trots op te zijn. 

Voor u ligt het Jubileumboekje van Algemene Muziekvereniging Prinses Beatrix.           

Dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar, een mijlpaal om trots op te zijn, een die we       

niet ongemerkt voorbij laten gaan.                                                   

Hoogtepunten                                                                                                

Zelf ben ik ‘pas’ 20 jaar lid van deze vereniging en sinds enige tijd ook voorzitter. 

Voor mij zijn met name twee gebeurtenissen van de afgelopen tijd geslaagd te 

noemen voor de vereniging: De publieksprijs voor de slagwerkgroep onder leiding 

van Hans Elbers op het festival te Sittard in 2015, en natuurlijk de eerste prijs van het 

fanfareorkest op het concours in Zutphen in 2016, onder leiding van onze nieuwe 

dirigent Jos Kok.                                                                               

Maar daar ‘doen’ we het natuurlijk niet alleen voor, we doen het vooral ook voor U: 

Daarom komt u ons overal tegen. Niet alleen op de jaarlijkse koffie- en zomeravond-

concerten, maar ook bij de lokale evenementen zoals het Schuttersfeest, de Avond-

vierdaagse, op Koningsdag,het Heurnsfeest e.d. zijn we een niet te missen onderdeel 

van de festiviteiten!  

Onze inspanningen                                                                                                

De vereniging heeft, naast de fanfare en de slagwerkgroep, ook voor beide onder-

delen een opleidingsgroep, waar wekelijks enthousiast wordt gewerkt aan een steeds 

hoger niveau. U leest daar verderop meer over. 

We houden onze vereniging draaiende door subsidies, donateurs en sponsoren.      

Maar zeker zo belangrijk is het Aktiecomite, dat met een aantal zeer gemotiveerde   

vrijwilligers wekelijks een rommelmarkt houdt en daarvoor zelfs de spullen bij u thuis 

ophaalt! 

Ik ben erg trots op onze vereniging en iedereen die zich daar op welke manier dan 

ook belangeloos voor inzet. Een vereniging kan dan ook niet zonder zijn vrijwilligers! 

Jubileumconcert                                                                                                    

In deze uitgave vindt u ook het programma van het Jubileumconcert dat de fanfare, 

samen met de slagwerkgroep en gastmuzikanten zoals Gospelgroep The JoySingers 

en de band X-plain op 18 maart voor u gaat verzorgen.  

Graag tot ziens in Sportcentrum ‘het Blauwe Meer’  

Gerard Huls, voorzitter 



 

 

 

 

 

 

 



 

Onze dirigent Jos Kok staat nog niet zo heel lang ‘op de bok’, dus hoog tijd hem 

even aan u voor te stellen!                                                                         

‘Mijn naam is Jos Kok, ik ben 60 jaar, woon in Gendringen en ben gehuwd met Miriam. 

Samen hebben wij twee kinderen, Maarten van 34 en Maaike van 30 jaar. Sinds 1980 ben 

ik werkzaam als docent klarinet/saxofoon aan de muziekschool Oost Gelderland en tevens 

coördinator hafa/klassiek’.   

Hoe is je hobby je beroep geworden?                                                           

‘Net als velen van jullie ben ik mijn muzikale loopbaan begonnen met blokfluit- lessen. 

Daarna koos ik bij de fanfare in m’n geboorteplaats Ulft voor de saxofoon. Ja, en dan ga  

je beroepskeuzes maken: ik besloot om van mijn hobby mijn beroep te gaan maken.       

Ik volgde de conservatoriumopleiding in Arnhem, met als hoofdvak saxofoon en als bijvak 

klarinet. De klarinetstudie verliep zo voorspoedig, dat ik een jaar later besloot om ook van 

de klarinet mijn hoofdvak te maken. Dit stelde me later wel voor de keuze met welk 

instrument ik mijn eindexamen zou gaan doen: met beide instrumenten bleek een 

onmogelijke taak. Ik koos voor de klarinet en studeerde in mei 1980 af als docerend 

musicus klarinet.’ 

En dat was het dan?  
‘Nee hoor; Enkele jaren later begon ik opnieuw mijn saxofoonstudie en behaalde alsnog 
mijn diploma docerend musicus saxofoon. Zo zie je maar, waar een wil is, is een weg.  
Ook in de muziek geldt: wil je iets bereiken, dan moet je daar wel iets voor doen, en soms 
ook laten…  Een bekend gezegde blijft me altijd bij: ‘oefening baart kunst’. Je hoort in de 
wandelgangen wel eens zeggen ‘ach, het is maar een hobby’, maar je ziet wel, zelfs van je 
hobby kun je je werk maken.’ 
 

Maar ..heb je dan nu wel andere hobby’s Jos?  
‘Mijn grootste hobby is en blijft: MUZIEK, daar weten jullie ook alles van. Ik ben al ruim 30 

jaar lid van de big band Melody & Rhytm en val regelmatig in bij diverse harmonie- en 
fanfare orkesten. Maar in m’n vrije tijd doe ik ook nog aan sport hoor! Al zo’n 8 jaar kun je 
mij wekelijks vinden op de golfbaan in Anholt’.  
 

Waarom Beatrix? 
‘In december 2015 vroeg Gerard Huls of ik per direct dirigent van fanfare Beatrix wilde 
worden, voorlopig tot het concert in februari. Maar het beviel mij zo goed, dat ik ook 
solliciteerde naar die functie, en zoals je ziet: ik ben er nog steeds en met heel veel 
plezier’.  
 

En, al resultaten?  
‘Een van de hoogtepunten was natuurlijk het  concours in Zutphen, november vorig jaar. 
 Ik had wel veel concourservaring, maar alleen als muzikant! Dit was dus mijn ‘vuurdoop’  
als dirigent; Een hele fijne ervaring om op terug te kijken, en niet alleen vanwege de 
fraaie uitslag kan ik je zeggen! 
 

En nu dus dit jubileumconcert. Wij gaan er alles aan doen om ook hier weer een succes 
van te maken. Al met al ben ik heel tevreden om de dirigent te zijn van fanfare Prinses 
Beatrix en hoop dit nog jaren te mogen blijven’. 
 

Dat hopen wij natuurlijk ook en we  wensen Jos heel veel succes vanavond! 



 
 

 
 

 
 

 
                      
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

                                
 

              



 
 

 
                           

     
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
Slagwerkgroep Prinses Beatrix Dinxperlo 

 
Waar vroeger het traditionele ‘Tamboerkorps’ de nummers van een harmonie- of 
fanfare letterlijk ‘aan elkaar sloeg’ (om de blazers even wat rust te gunnen) is 
vandaag de dag ‘n slagwerkgroep steeds vaker een zelfstandig onderdeel van een 
vereniging. Door de veelheid aan gestemde- en ongestemde slagwerkinstrumenten, 
kan zo’n groep nu een veel breder repertoire spelen, dat door een steeds grotere 
schare van spelers én luisteraars wordt gewaardeerd. 

 

Door het aantrekken van Hans Elbers uit Silvolde als instructeur, hebben de slag-
werkers van ‘Beatrix’ enkele jaren geleden ook die ontwikkeling doorgemaakt  en 

kunnen nu een programma verzorgen dat veel verder gaat dan die ‘4 nummers in 
marstempo’. 

 
Verborgen talenten.. 

De slagwerkers die al langer deel uitmaakten van de groep, verbaasden zich over 
hun eigen- tot dan toe vaak verborgen- talenten en de vele nieuwe muzikale 

mogelijkheden; De leerling slagwerkers pakken het al veel vanzelfsprekender op;  

Ze ‘spelen’ van nature al veel makkelijker met die grote variatie aan instrumenten, 
met de verschillende maatsoorten en al die andere vormen van entertainment in  

het moderne slagwerk. 
 

Voor- en nadelen 
‘Elk voordeel heb z’n nadeel’ zei iemand uit een andere tak van sport wel eens; 

Voordeel is, dat veel van de nu gebruikte instrumenten, ook prima van pas komen  
in het fanfare orkest van Prinses Beatrix; Nadeel is dat er, naast de traditionele 

instrumenten voor de optredens op straat, nog veel méér materiaal beschikbaar 

moet zijn voor een goed klinkende uitvoering van al die veelzijdige composities. 
Probeert u maar eens de prijs te schatten van die grote trom, of van die Conga’s; 

We hebben inmiddels twee volledige drumstellen nodig, maar ook goede Bongos, 
Timbales, Pauken, diverse effectinstrumenten… 

 
Kostenplaatje 

Naast de vele vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging, dragen de veelal 
jeugdige leden ook financieel hun steentje bij; Maar u begrijpt inmiddels dat van  

die contributies alléén, onze muzikale inspanningen niet tot leven komen. Daar is 

meer voor nodig of, om het wat slagvaardiger te zeggen: 
 

daar hebben we U voor nodig! 
 

 
 
 



        

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Het ‘Beatrix’ Opleidings- en Leerlingenorkest 

 
 
Hallo allemaal, 

 
 

Of ik een stukje wil schrijven voor de jubileum uitgave? Ja leuk! 
 

Ik ben Joke en zit in het leerlingenorkest van de fanfare; Wij zijn een groepje 
van 8, bestaande uit volwassen- en jeugdleden, en dat werkt zo prima samen. 

We oefenen op de maandagavond van half 7 tot half 8. 
 

Een aantal van ons, waaronder ikzelf, is een paar jaar geleden pas begonnen 

met het leren noten lezen en het bespelen van een instrument. Je bent dus 
nooit te oud om nog iets te leren! 

 
In het leerlingenorkest wordt er langzaam naar toe gewerkt om in het A-orkest 

mee te kunnen gaan spelen. Ook voor slagwerkers is hier plaats! 
 

Onze dirigent Gerard Huls, maakt het voor ons heel plezierig om het muziek 
maken onder de knie te krijgen, ieder op zijn of haar eigen tempo. En als het 

even iets minder gaat, weet hij ons altijd weer te motiveren met zijn woorden, 

het komt altijd goed. 
 

De muziekstukken die wij oefenen worden altijd met ons overlegd, zodat het  
voor iedereen leuk blijft. Vaak zijn het bekende nummers, die liggen lekker in     

het gehoor. 
 

Wilde jij eigenlijk ook altijd al een instrument bespelen, grijp dan nu je kans: 
Kom eens langs om een kijkje te nemen hoe het is om zelf een instrument te 
kunnen spelen. Misschien word jij wel net zo enthousiast als wij, en kom  je ons 
binnenkort versterken. Ook als je al wat ouder bent, ben je van harte welkom!!! 

 
     Dus wie weet tot ziens? 
 
     Joke Veerbeek. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



  Programma jubileumconcert 18 maart 2017 
 

1. Also sprach Zarathustra 
2. Border zone 
3. Der Fidele Bassist 
4. Pacific dreams + Joysingers 
5. Bloasmuziek  +  X-plain 
6. Joysingers 
7. Theme from JAG  + Slagwerkgroep 
 

             Pauze 
 
1. Slagwerkgroep 

- Margos in Jumping Five 
- P.C. Rhythm 

 
2. Fascinating Drums  +  Slagwerkgroep  
3. Sway +  X-plain 
4. Skyfall +  X-plain  
5. You raise me Up  +  Joysingers 
6. Mac Arthurpark   
7. Conquest of paradise +  Joysingers  
8. Paradise by the dashboard light   +  X-plain 

 

    Grand Finale en aansluitend optreden X-plain! 

 
* Uw gastheer voor deze avond: Fred te Kamp 
 
 

                   



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

              
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

 

Bij voldoende aanmeldingen 
starten we weer een nieuw 
startersorkest onder 
begeleiding van een erkend 
muziekdocent. Meld je aan 
en vraag naar de kosten en 
de voorwaarden! 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Hoe wij aan leden komen? 
 

Sinds 2015 heeft onze vereniging een wervingscommissie. Deze commissie  

probeert kinderen en volwassenen enthousiast te maken om een blaas- of 
slaginstrument te gaan bespelen. 

 
Afgelopen jaar zijn wij op diverse basisscholen langs geweest om te laten zien  

hoe leuk muziek maken is. Samen met de kinderen hebben we aan muziek-

gerelateerde spelletjes gedaan. 
 

Natuurlijk laten we ons gezicht zo vaak mogelijk zien bij lokale activiteiten.  
 Ook hier proberen we ons enthousiasme over te brengen. Bij deze gelegenheden 

 krijgen kinderen, maar zeker ook volwassenen de kans om een instrument uit te 
 proberen. 

 
Dus.... 
 

 ….. lijkt het je leuk? 

 ….. ken je iemand? 
 ….. je oude hobby weer oppakken? 

 ….. een nieuwe hobby starten? 
 

Kom kijken, spreek ons aan, of mail naar: wervingbeatrix@gmail.com 
want de eerste 10 lessen zijn gratis! 

 
Wie weet tot snel! 

 
 

 

mailto:wervingbeatrix@gmail.com


 
 

                                                                       
  

            
 

De eigen vrachtauto voor het ophalen van goederen bij de ‘Beatrixhal’ 
 
 

Actiecomité vroeger en nu 
 

Het actiecomité ‘Prinses Beatrix’ is ontstaan uit het werk van een aantal vrijwilligers 
die de muziekvereniging een warm hart toe droegen. In 1976 had Louise Coenders 

het idee om spulletjes bij de mensen op te halen en daarmee een rommelmarkt te 
organiseren. De eerste rommelmarkt werd gehouden in 1977 op het kerkplein en 

was meteen een groot succes. 
 

 
Halen en brengen 
 

Moest men vroeger langs de deur, met een fietskar tot achter in de Heurne om te 

vragen of de mensen nog wat konden missen voor de Beatrix rommelmarkt, 

tegenwoordig worden we gebeld en komen we de spulletjes met onze eigen 
vrachtwagen ophalen. Het actiecomité organiseerde vroeger 1 of 2x per jaar een 

markt met de spullen die door het jaar heen waren ingezameld en opgeslagen in 
een boeren schuur. Tegenwoordig is er iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur een  

rommelmarkt in onze eigen Beatrixhal.  
 

 
 



 
 

Eigen ‘Beatrixhal’ 
 

Deze hal stond tot 1994 in Warnsveld; Met de inzet van veel vrijwilligers is de hal 
daar afgebroken, naar Dinxperlo vervoerd en hier weer opgebouwd op een stukje 

grond dat de firma Tretford beschikbaar stelde. In 2007 heeft Bribus het terrein 
aangekocht, maar wij mochten het voorlopig blijven gebruiken. Daar zijn we Bribus 

uiteraard nog steeds zeer dankbaar voor!  
 

 
Vele handen… 
 

Elke zaterdag zijn we met zo’n 8 tot 10 vrijwilligers  actief om spulletjes op te halen 

en te verkopen. Met de opbrengsten kan het actiecomité de muziekvereniging op 
verschillende manieren ondersteunen, zoals: 
 

- Aanschaf van muziekstukken, instrumenten, uniformen en het onderhoud ervan                                                            

- bijdragen in kosten voor jeugdopleiding,  muziekschool , dirigenten en zaalhuur                                                                                                  
- Extra kosten bij concoursen en verenigingsuitjes zoals  vervoer, versnaperingen,   

 jeugduitstapjes  en de jaarlijkse fietstocht voor leden, donateurs en vrijwilligers.                                                                                                          
 

 
 

U begrijpt dat wij, nu we sinds 1 januari ook stortkosten moeten betalen voor de 
zelfs voor ons soms overtollige spullen, wat selectiever zijn geworden in ons aan-

namebeleid; Maar: laat dat u er niet van weerhouden contact op te nemen met een 

van onderstaande mensen voor het ophalen van uw tweedehands spulletjes.  
 
 

Henk Elburg       Tel 0315-653058                                                                                                                        
Hanny Janssen  Tel: 0315-237403                                                                                                                      
Rita Coenders   Tel: 0315-653350 
 

 

Graag willen we vanaf deze plaats alle vrijwilligers bedanken die zich jaar in-jaar uit 
weer in zetten om de rommelmarkt tot een succes te maken. 

 
 

Rest mij nog om  de muziekvereniging Prinses Beatrix namens het bestuur en         
alle vrijwilligers van het Actiecomité, te feliciteren met het 60 jarig jubileum. 
 
 

Namens het Bestuur, 
 

Jan Rougoor 

 
 

 
 

 



 

D’n oldsten… 

10 jaar geleden, met het 50 jarig jubileum, was mijn vader het langst zittende actieve 
lid. Hij blies met 80 jaar nog op de bariton. Nu krijg ik met het 60 jarig jubileum de 
vraag of ik als ‘oldste lid’ een stukje in de jubileumkrant wil schrijven. Oei!                     
Ik weet wel dat ik het langstzittende actieve lid bij Pr. Beatrix ben, maar als het zo 
gevraagd wordt kom je toch aan het denken…               

 
Maar natuurlijk wil ik wel een paar woorden op papier zetten. In de eerste plaats wil 

ik het bestuur en de leden van Pr. Beatrix van harte feliciteren met het 60 jarig 
jubileum! Een jubileum om trots op te zijn. Dat het een succesvol en een mooi jaar 

mag worden!  
 

Generaties 

Dat de muziek er bij mij met de paplepel is ingegoten, is niet zo verwonderlijk. Met 

mijn vader, al lid vanaf de oprichting, en mijn moeder, als bedenker en initiatiefnemer 
van de alom bekende rommelmarkt in de Beatrixhal, was muziek een belangrijk 

thema bij ons thuis en dus werd ik ook lid van Beatrix. Een paar jaar later volgde mijn 
broer Eric en ook mijn zus Rita kwam erbij.  

Pr. Beatrix is een echte familievereniging waar de families te Kamp, Kraan en 
Coenders verschillende nieuwe leden hebben geleverd en nóg leveren. Gelukkig zijn 

er ook anderen bij gekomen, anders wordt het wel heel erg klein.  

Toen ik in 1967 erbij kwam was er nog geen muziekschool en werden nieuwe leden 

opgeleid door eigen muzikanten. Zo kreeg ik les van Henk te Kamp sr. samen met 

Frans Kraan en Henri Bruins op een bugel in een lokaal van de inmiddels afgebroken 
openbare school. Na een tijdje les te hebben gehad kwam men bij het grote orkest. 

Niks geen jeugdorkest, dat bestond toen nog niet. ‘Men mos zich moar zien te 
redden’. Na jaren op de bugel te hebben gespeeld ben ik overgestapt om samen met 

Gert Kraan de Bas sectie te gaan verzorgen. 

 

Mannen, vrouwen…. 

Er is in de loop van de tijd wel het één en ander veranderd. Muziek maken was toen 

vooral een mannending. We hadden toen zegge en schrijve 1 vrouw in ons orkest en 
dat was Betsie. Ze speelde een es-hoorn met als hoofdzaak begeleidende partijen 

(het zo genaamde ‘napikken’). Tegenwoordig zijn de vrouwen ruimschoots in de 

meerderheid. Niet alleen bij de hoorns, maar ook bij de trombones (men had toen 
alleen maar ventiel trombones) was het napikken aan de orde van de dag. Dat is 

tegenwoordig wel anders, ze hebben nu zeer interessante partijen met veel 
melodielijnen erin. 

 

 

 



 

Ontwikkelingen door de tijd 

Ook bij het slagwerk is er heel wat veranderd. Toen met alleen één kleine en grote 
trom en bekkens: een 2 man sterk slagwerk (de bekkens zaten op de grote trom). 

Heden ten dage bestaat het slagwerk uit tientallen verschillende slaginstrumenten    
en een minimaal 4 personen sterk slagwerk, je kunt niet zo gek bedenken of het is  

er wel. We hebben nu zelfs een complete slagwerkgroep met hun eigen muziek-

repertoire, fantastisch toch!  

Ook de blaasinstrumenten zijn tegenwoordig vaak nieuw en van goede kwaliteit. 

Destijds waren het allemaal 3e of 4e hands instrumenten met de nodige deuken erin. 
We mogen ons gelukkig prijzen met de Stichting Rommelmarkt die ons steunt met 

bijvoorbeeld de aanschaf van bladmuziek, muziekinstrumenten, muziekpakken t/m 
een nieuw vaandel aan toe. Alles is tip top in orde. 

 

 

Op de foto van links naar rechts, Gustaaf Coenders, Eric Coenders en Frans Kraan ter voorbereiding 
aan de deelname voor de carnavalsoptocht in Suderwick 1976. 

 
Al met al is Prinses Beatrix een bijzondere vereniging waar goed muziek maken en 

goede sfeer een belangrijke factor is. Daarom hoop ik als ‘oldste lid’ nog jaren bij 
deze club te horen.  

Een jubileum groet, 

Gustaaf Coenders 

 



 
 
 
 

 
 
 

Het jubileumjaar van prinses Beatrix 
 
- 18   maart  Jubileumconcert 
- 27  april   oranjekorps koningsdag 
- 4   mei   dodenherdenking 
- 2    juni   intocht avondvierdaagse 
- 24 & 25 juni schuttersfeest 
- 3    juli   zomeravondconcert 
- 9   september  najaarsconcert 
- 23   september  slagwerkconcert 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

               
 

 

 
 

                www.fanfarebeatrix.nl    PrinsesBeatrix@live.nl . 
 
                                   Facebook: BeatrixDinxperlo 

http://www.fanfarebeatrix.nl/
mailto:PrinsesBeatrix@live.nl


 


