Oranjekrant
Voor u ligt de Oranjekrant. Behalve de Vrienden van Oranje krijgen alle leden en iedereen die onze vereniging een
warm hart toedraagt, een exemplaar. De Oranjekrant is een uitgave van het Sponsorcomité Oranje.
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Op naar 150 jaar
Oranje				

Voorwoord voorzitter 		

Beste muzikanten,
familie leden, sponsoren
en vrienden van Oranje
Een eerste voorwoord als kersverse voorzitter
van muziekvereniging Oranje. Een woord
van dank aan Mandy Wagemakers voor haar
tomeloze inzet en enthousiasme als voorzitter
in een periode, welke voor een groot deel
gedomineerd werd door de perikelen rondom
Corona. Het is goed te zien dat er de afgelopen
periode weer ruimte en mogelijkheid was
om samen muziek te maken en zelfs toe te
werken naar een aantal concerten, want het

harmonieorkest heeft de afgelopen periode twee
mooie concerten mogen geven.
Een concert in Andel en een uitwisselingsconcert
met de harmonie van Wamel in de Kring.
We zitten na de opstart van de repetities na de
zomer met een goede repetitie bezetting te
repeteren bij alle onderdelen van onze vereniging.
Lees verder op pagina 3

In 2024 bestaat onze muziekvereniging maar liefst
150 jaar.
Het moge duidelijk zijn dat wij dit bijzondere
jubileum niet zomaar voorbij laten gaan, maar op
gepaste wijze gaan vieren.
Om dit verder vorm te geven, wordt een speciaal
comité in het leven geroepen, aangevoerd door
oud-voorzitter van Oranje, Corné Rommens.
Er zijn al wat lijntjes uitgezet naar een aantal
(ervaren) personen binnen en buiten Oranje om dit
comité te bemensen.
De bedoeling is dat het niet alleen een feestje wordt
van Oranje, maar dat het een echt dorpsfeest wordt
met diverse activiteiten. En uiteraard mag een
Muzikaal Spektakel niet ontbreken! Want Oranje
heeft op dat gebied een zeer goede reputatie
opgebouwd met als absolute hoogtepunt het
Blauwe Uur in 2007!
Uiteraard hopen wij op de steun van onze Vrienden
van Oranje om het feestje ook muzikaal mogelijk te
maken.

In deze Oranjekrant
•	
Voorwoord voorzitter		
• Op naar 150 jaar oranje		
• Zeer succesvol optreden
saxofoonkwartet ‘SaxOranje’		
• Eerst concerten na
Coronastop een verademing		
• Veel jubilarissen bij Oranje		
•	
Oranje Vrienden		

1
1
2
2
3
4

Oranjekrant

Zeer succesvol optreden
saxofoonkwartet ‘SaxOranje’

Op 16 oktober vond in de Lambertuskerk
te Wouw een bijzonder concert plaats ter
gelegenheid van 750 jaar Sint-Catharinadal
Oosterhout.
De reden dat hiervoor een concert in Wouw
werd georganiseerd is gelegen in het feit dat de
oorsprong van dit klooster in Wouw is gelegen,
namelijk in de omgeving van Vroenhout.
Het concert werd verzorgd door Crossbones
Trombones, die samen met organist Ignace
Michiels het programma ‘Slidin’ Pipes’ brachten.

De dirigent van Oranje Pieter Vandermeiren
maakt deel uit van dit ensemble, dat van een
zeer hoogstaand muzikaal niveau is.
Dat bleek ook bij hun optreden want dat was van
uitzonderlijke klasse!

Op 9 oktober waren we te gast bij Andels
Fanfare Orkest en het was voor de muzikanten
een verademing om weer een concert te
kunnen verzorgen.
De kop was er af, gevolgd door een tweede
concert op zondag 21 november in de kleine
zaal van schouwburg De Kring te Roosendaal.
Bij dit concert was harmonieorkest Koningin
Wilhelmina uit Wamel te gast. Dat orkest staat
onder leiding van Willem van Zee, oud-dirigent
van Oranje.

Na afloop waren er talrijke complimenten voor
zowel Crossbones Trombones als SaxOranje.

De verdere inbreng van Oranje was het
saxofoonkwartet SaxOranje met op sopraansax
Sonja Pieterman , op altsax Anja de Boer, op
tenorsax Ludo Nuijten en op baritonsax Peter
Matthijssen.

Eerst concerten na
Coronastop een verademing
Gelukkig konden de repetities vanaf de
zomer weer in volle omvang plaatsvinden
en konden we met het harmonieorkest
toewerken naar een tweetal concerten.

Er werd door Saxoranje een 4-tal nummers
gespeeld , waarbij het werk Hallelujah met
begeleiding van slagwerker Jochem Nuijten
bij het publiek zeer gewaardeerd werd. Ook
Danzon werd zeer goed ontvangen. ´De 12
zusters hebben genoten van de exclusieve
muzikale klanken´ schreef hun priorin in een
mooie dankmail, ´een onzegbaar kostbare en
onvergetelijke herinnering!´ Zeer zeker een
optreden om trots op te zijn.

Het werd een ‘koninklijk’ concert en het
aanwezige publiek genoot met volle teugen.
Het is nu weer even afwachten wanneer we een
volgende concert kunnen gaan geven, met name
ook door het Malletkorps en BravO.

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al
aangeeft gaat het Nieuwjaarsconcert op 14
januari niet door. Dit heeft alles te maken
met het feit dat we op dit moment geen
gebruik kunnen maken van de reguliere
repetitieavonden. En we ons dus ook
niet optimaal voor het concert kunnen
voorbereiden.
Maar we blijven uiteraard positief en in 2022
zullen we zeker met alle onderdelenvan
de vereniging weer een aantal bijzondere
concerten gaan geven.

Vervolg van pagina 1
Je merkt dat leden de repetities en vooral het
sociaal samenspel hebben gemist.
Als bestuur willen we de komende periode vooral
inzetten op onze kerntaak om mooie concerten/
projecten te ondersteunen voor alle orkesten en
onze jeugdleden. Muziek maken door “verbinding,
kwaliteit, vriendschap en verbroedering”. Een
mooie quote van een van onze leden, welke ik
graag herhaal.
Helaas moeten wij weer een stapje terug doen,
omdat de maatregelen rondom Corona weer roet
in het eten gooien.
Maar we blijven naar mogelijkheden zoeken om
te blijven repeteren en kunnen voor het volgende
jaar hopelijk weer een aantal mooie concerten
en activiteiten organiseren. Waaronder eindelijk
weer een keer de Geraniummarkt, waarvan we
een aantal jaren geleden de organisatie hebben
overgenomen, maar tot nu toe niet heeft kunnen
plaatsvinden.
Helaas moeten we het geplande Nieuwjaarsconcert
op 14 januari met topsolist Peter Steiner annuleren.
Hopelijk lukt het toch nog een keer om hem naar
Nederland te halen.
Dit is de eerste Oranjekrant na de coronaperiode,
waarin wij u informeren over een aantal activiteiten
in de afgelopen maanden. Maar waar we ook al
kort vooruitblikken naar ons 150-jarig bestaan in
2024!
Wij hopen dat u, ondanks de voor sommige van u
barre tijden, dat u ons in de toekomst zult blijven
ondersteunen als Vriend.
Wij zijn u daarvoor oprecht heel dankbaar voor!
Voor de komende periode blijf voorzichtig en
gezond!
Michael Matthijssen, Voorzitter

vlnr. Michael Matthijssen Corné Heijnen, Corné Rommens en Christian van Dongen

Veel jubilarissen bij Oranje
Op vrijdag 24 september werd door de
kersverse voorzitter Michael Matthijssen een
groot aantal leden in het zonnetje gezet,
die een bepaald aantal jaren lid waren van
Oranje en/of van de Muziekbond.
Omdat er in 2020 daarvoor geen
mogelijkheden waren, waren dit de jubilarissen
in zowel 2020 als 2021.

Zilveren speld en 25 jaar lid van Oranje
en/of Muziekbond: Eveline Mangelaars,
Jan Nagelkerke, Patrick Tak en Mandy
Wagemakers.

5 jaar lid: Maurik Nuijten, Tonia Nelen, Djuri
den Tuinder, Annabel Franken, Jeno Haubrich,
Joris Matthijssen, Meriam van Eekelen, Jacco
Kromdijk en Hugo Luijsterburg.

Vergulde speld en 40 jaar lid van Oranje
en/of Muziekbond: Mariëtte Franken-van
Oosterbosch, Frank Elst, Ludo Nuijten, Miriam
Sebregts, Jacqueline van Doorn en Riet Schlee.

10 jaar lid: Leandra Minheere-Goossens, Sven
van de Kar, Bram Elst en Jochen Nuijten

Vergulde speld met zirkonia en 50 jaar lid van
Oranje en muziekbond: Christian van Dongen,
Corné Rommens en Corné Heijnen.

15 jaar lid: Jeroen Janssen
20 jaar lid: Laura de Bruijn en Rick de Jong
30 jaar lid: Annemiek Matthijssen, Vicky
Wagemakers, Christel Jaspers en Lea van Dorst
35 jaar lid: Miranda Heijnen en Marian
Matthijssen

Wij wensen al onze
Vrienden, leden en
iedereen die Oranje
een warm hart
toedraagt

prettige feestdagen
en een

voorspoedig en
muzikaal 2022!

Verder was er een aantal bijzondere
jubilarissen, die uit handen van de voorzitter
een speciale speld en oorkonde van de
Muziekbond kregen uitgereikt:

Vergulde speld met 2 zirkonia en 65 jaar
lid van Muziekbond (waarvan 10 jaar lid bij
Oranje): Toon van Ginneken.
Annabel Franken werd nog in het zonnetje
gezet vanwege het feit dat ze is toegelaten
tot de talentklas van Cultuurcompaan in
Roosendaal.

55 jaar lid: Lien Hasselton en Peter
Matthijssen.
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Oranje Vrienden
Diamanten vrienden

Zilveren vrienden

Platina vrienden

Ere-Vriend

Gouden vrienden

Guust Luijckx, Wouw

Bronzen vrienden
MARKT 8

H.Roovers
geluidstechniek

Coppens

Uitvaartzorg

4724 BK WOUW

TEL: +31 (0)165 30 20 71

Stichting Cumawo, Wouw
Familie Franken, Roosendaal
Agri Techniek en Carwash Van Eekeren, Wouw
Schuerman Kunststofverwerking bv, Wouw
Di Wouda Bouwkundig Adviesbureau, Wouw
Winkelstraat Bergsestraat, Wouw
Schoenmode Den Boer, Bergen op Zoom
Winkeliersvereniging De Martel, Wouw
De heer A. Matthijssen, Bergen op Zoom
Het Kaasmeske/Koetshuysch, Wouw
Dhr. Rob Thoms, Wouw
Practijk voor Tandheelkunde ‘De Geer’, Wouw
De Brug Security, Roosendaal

Vrienden
Wil Rullens Bike Totaal, Wouw
Bouw- en Aannemingsbedrijf P. Snepvangers,
Wouw
Coppens Mechanisatie, Wouw
Reward Trading, Roosendaal
Piet Backx, Wouw

Vrienden
Willy’s Hairstudio, Wouw
De heer van Dongen, IJsselstein
De heer Obels, Wouw
De heer C.J.M. Deelen, Wouw
De heer P. van Steekelenburg, Wouw
De heer B. Witte AA, Wouw
Bakkerij Heijnen, Wouw
Aspergekwekerij A. Vos, Roosendaal
Garage Rommens, Heerle
Huisartsenpraktijk v.d. Kar, Wouw
Annelies Potters, Wouw
J. van Oers, Wouw
Notariskantoor Wouw
D’n Eierboer (J. Boden), Wouw
Groencentrum De Wit- van Dongen, Roosendaal
Advocatenkantoor Wouw, Wouw
Van Loon Grondwerken, Wouw
Wibro Isolatie, Heerle
Cafetaria De Baan, Wouw
Dhr. J. v/d Nobelen, Roosendaal
Voetbalschool, Wouw
Marjolein Barmen’t Loo, Wouw
Godelieve Damen, Wouw
Dhr. P. Buijs, Wouw
Mevr. Schoonen, Wouw
Dhr. C. van de Kar, Wouw
Restaurant Mijn Keuken, Wouw

