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3 Oktober vieringen 

In tegenstelling tot vorig jaar was er
dit jaar veel meer mogelijk rond de
viering van 3 October in Leiden. 

Podiumorkest K&G 3 beet het spits af op
vrijdagmiddag 1 oktober tijdens het Minikoraal
dat als vanouds weer plaatsvond op de Leidse
Garenmarkt. Ruim 3.500 kinderen uit o.a.
Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp trotseerden
de regen en zongen uit volle borst mee op de zo
vertrouwde melodieën. Hoogtepunt, zoals elk
jaar, was het slotlied Lalala Leiden vertolkt door
de Leidse Jochem Myer, die tevens aankondigde
dat dit ook zijn laatste optreden bij het
Minikoraal was. De afgelopen zeven jaar zorgde
hij met zijn lijflied voor veel spektakel aan het
einde van deze happening.

DRUKKE DAGEN VOOR ALLE ORKESTEN

Na een laatste briefing van ‘opperverkeers-
regelaar’ Peter Kessels werd 11-breed koers
gezet naar de Kaasmarkt. Beide orkesten
werden vooraf gegaan door een zeer grote
schare fans die zichtbaar blij waren dat K&G
weer van zich liet horen. Het blijft altijd een
spektakel van je welste als het bijna 100-koppige
orkest gezamenlijk door de Leidse straten
marcheert en musiceert. Een ware blikvanger
was de opgetuigde bakfiets, compleet met grote
trom. Omdat het door de organisatie verboden
is om flyers uit te delen tijdens het Lint van
Licht, hadden een aantal betrokken K&G’ers een
‘list’ bedacht. Op levensgrote posters stond een
QR-code. Wie deze code scande met zijn
mobiele telefoon ontving automatisch
informatie over onze ledenwervingsactiviteiten.
Een lumineus idee en dank aan de bedenkers en
uitvoerders! 

Het lint van Licht

De weergoden waren Jong K&G en de Show and
Marchingband bepaald niet gunstig gestemd
tijdens het Lint van Licht, de tegenwoordige
naam voor wat vroeger de ‘Taptoe’ werd
genoemd. In de loop van de middag was het
gaan regenen en dat zo doorgaan tot
middernacht. Rond de klok van 18:00 uur
meldden zich de vele verkeersregelaars in het
clubgebouw die de orkesten naar de Kaasmarkt
en tijdens de taptoe zouden begeleiden. 
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3 Oktober vieringen De Pleintaptoe

Voorafgaand aan de traditionele Pleintaptoe,
zou K&G 3 een optreden verzorgen. Aangezien
er sprake was van aanhoudende regen (het
regende aan één stuk vanaf zaterdagmiddag) en
er geen tent beschikbaar was, werd op het
allerlaatste ogenblik besloten dit optreden af te
gelasten. En zowaar: rond de klok van twee uur
werd het droog en kwam er een waterig
zonnetje door de wolken. Het was
achtereenvolgens de beurt aan de Floraband,
Exempel, the Band of Liberation, Jong K&G en
de Show and Marchingband K&G om het
publiek te vermaken. 

Grote waardering voor alle muzikanten omdat
er gemarcheerd moest worden op een terrein
van afwisselend steen en (zompig) gras. Eén lid
van de Show and Marchingband moest dat
bekopen met een onfortuinlijke val. 

 

 Geen grote optocht

De organisatie van de Grote Optocht met 3
Oktober vergt veel tijd en voorbereiding. Ten
tijde van die voorbereiding was er nog niets
bekend over het versoepelen van de
maatregelen rondom Corona. Om die reden
heeft de 3 October Vereeniging destijds
besloten dat deze traditionele optocht, bekend
door zijn grote gaten, dit jaar geen doorgang
kon vinden. Die dag dus vrijaf voor Jong K&G en
de Show and Marchingband.

Alles bij elkaar kunnen we terug kijken op
geslaagde optredens van alle orkesten tijdens
de viering van Leidens Ontzet. We zijn blij dat wij
ons als vereniging na ruim 1,5 jaar weer konden
presenteren in onze eigen stad Leiden. Als we
afgaan op de reacties van het publiek hebben zij
daar in alle opzichten van genoten.
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3 Oktober vieringen 

Feest op gepaste wijze 

Voorafgaand Op zaterdagavond 2 oktober was
het een drukte van jewelste aan de J.C. de
Rijpstraat. Voor deze gelenheid was één van de
zalen beschikbaar gesteld aan the Band of
Liberation als omkleedlocatie. Een andere zaal
was gereserveerd voor Jong K&G en in de Nico
de Jeu zaal vond de Show and Marchinband
onderdak. Het jeugdhonk bood plaats aan alle
leerlingen, ouders en begeleiders. Alles bij
elkaar veel reuring en een komen en gaan van
muzikanten, ouders en fans. In de tussentijd
werd de opgetuigede bakfiets gereed gemaakt
voor het Lint van Licht. Het was een ware
blikvanger, compleet met QR-codes, grote trom
en verlichting.  

 

 Kantine te klein 

Omdat de kantine veel te klein was om iedereen
een plaatsje te bieden, waren er buiten twee
grote partytenten opgezet inclusief een
tapinstallatie en gezellige verlichting. Zo kon
iedereen tijdig van een drankje worden
voorzien. Wie trek had in een broodje warme
worst, frikandel of kroket kon zich via een
uitgifteloket in de gang melden bij de keuken.
Rond de klok van zeven uur vertrokken de
orkesten richting Kaasmarkt en was er voor de
vrijwilligers gelegenheid even op te ruimen. Om
tien uur was iedereen weer terug en was het
zowel binnen als buiten tijd voor gezelligheid
waardoor deze kletsnatte taptoe snel kon
worden vergeten. Het bleef nog lang gezellig……
Complimenten aan de organisatie en de grote
schare vrijwilligers die dit allemaal mogelijk
hebben gemaakt. Het liep als een goed geoliede
machine!

 

Voorafgaand aan de viering van Leidens Ontzet was er dit jaar weer veel werk
gemaakt om dit feest ook op gepaste wijze te vieren in ons verenigingsgebouw. 
Door: Jan Mosselman 

SFEER EN GEZELLIGHEID OP 2 OKTOBER 
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Jong K&G 

De afgelopen weken was de agenda van Jong K&G goed gevuld met optredens.
Dat begon met een optreden in Swetterhage in Zoeterwoude. Op deze locatie
wonen, werken en recreëren ruim 340 mensen met een verstandelijke
beperking. Voor hen waren er de afgelopen maanden geen
dagbestedingsactiviteiten. Des te grote was de verrassing toen Jong K&G in volle
bezetting aantrad op zondag 12 september jl. In de eerste rondgang op deze
locatie werd bij diverse woningen halt gehouden en stilstaand gemusiceerd.
Feest alom en stilaan werd de stoet volgers steeds groter. Na de eerste
rondgang was het tijd voor pauze. Daarna werd nog een rondgang over het
terrein gemaakt, maar deze keer zonder stops. Het enthousiasme van de
bewoners werkte aanstekelijk.

Door: het bestuur 

Jong K&G vierde de opheffing van de meeste
beperkingen rondom corona met een
Streetparade door de Leidse binnenstad op
zaterdag 19 september jl. in de
Haarlemmerstraat was veel belangstelling voor
het orkest en menigmaal klonk er applaus.
Tijdens deze Streetparade werd ook nog een
serenade gebracht aan Tom en Clarita
Holswilder, de voormalige uitbaters van
Koetshuis de Burcht. Menigmaal verzorgde K&G
daar de jaarlijkse seizoensopeninng. Uit
betrouwbare bron wisten we dat Tom en Clarita
grote fans van onze vereniging zijn. Met een
smoesje waren zij naar het Koetshuis gelokt en
groot was de verbazing toen Jong K&G kwam
aanmarcheren. Een grote wens van Tom ging in
vervulling: hij had altijd al eens op de grote trom
mee willen spelen. Natuurlijk werd hem deze
mogelijkheid geboden. Na een korte speech
door voorzitter a.i. Peter Kessels en een mooi
boeket bloemen werd afscheid van hen
genomen en de Streetparade voortgezet. 
 

JONG K&G TIMMERT LEKKER AAN DE WEG 

Op 2 oktober stond de deelname aan het ‘Lint
van licht’ (de voormalige Taptoe) op het
programma. De weersgoden waren ons die dag
niet bepaald gunstig gezind. De middag tevoren
was het gaan regenen en werd het niet meer
droog. In het clubgebouw was het een drukte
van belang. Het Jeugdhonk was de
verzamelplaats voor alle leerlingen die voor
deze gelenheid in een mooie K&G regenjas
werden gestoken. De K&G rugzak maakte de
outfit compleet. 
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Aan het einde van de taptoe, nabij de Sint
Jorissteeg werd netjes gewacht op de ‘grote
broers’ van de Show and Marchingband waarna
er gezamenlijk het clubgebouw aan de J.C. de
Rijpstraat werd opgezocht. Tijd voor droge
kleding en wat te drink………………….

De volgende dag mocht het orkest alweer
aantreden voor de jaarlijkse Pleintaptoe die dit
jaar, na een aantal jaren afwezigheid, weer werd
gehouden op de Garenmarkt. Alweer geen
woord van kritiek toen onze jeugdige
muzikanten de kletsnatte uniformen van de
vorige dag moesten aantrekken. 
Vanwege de barre weersomstandigheden was
het voorprogramma afgelast waardoor K&G 3
een middagje vrijaf had. De omstandigheden op
het terrein waren helaas niet optimaal: een
wisselende bestrating van steen en gras maar
onder deze omstandigheden maakte Jong K&G
er het beste van. 
 

Jij komtJij komt  
tochtoch  
ook bijook bij

  
K&GK&G

Dank voor het nimmer aflatende enthousiasme
en organisatietalent van Jo Verhoeven. Als een
ware patras familias onfermt zij zich al vele
jaren tijdens deze activiteit over onze leerlingen!
In de stromende regen werd om 18:45 uur
koers gezet naar de Zijlsingel en werd
gezamenlijk met de Show and Marchingband
gemarcheerd naar de Kaasmarkt. Bij vlagen
kwam de regen met bakken uit de lucht, maar
bij Jong K&G geen onvertogen woord over dit
alles. 

Juni 2021: Rik Boelee heeft als lid van het Instructieteam de leden van zowel de Show and
Marchingband gewezen zich actief in te zetten voor ledenwerving.
2 juli: Open huis/Vriendjesdag t.b.v. Jong K&G in ons verenigingsgebouw.
30 juli: Aanwezig met promotiestand tijdens buurtfeest in de Zeeheldenbuurt
24 augustus Met een promotiestand aanwezig bij BSO- Voorschoten en workshops verzorgd
19 september: Promotiestand op Haarlemmerstraat
19 september: Streetparade Jong K&G
25 september: Met promotiestand aanwezig bij de Verenigingsdag in WC de Kopermolen
2 oktober: Deelname aan het Lint van Licht met een bakfiets incl. QR-code die verwijst naar het
aanmeldingsformulier op onze website.
14 oktober start samenwerking BplusC met muzieklessendoor K&G in de wijk
16 oktober: Aanwezig met promotiestand op de Haarlemmerstraat
23 oktober: Aanwezig met promotiestand op de Haarlemmerstraat
30 oktober Open huis/Vriendjesdag t.b.v. Jong K&G in ons verenigingsgebouw.
3 november: Openrepetitie Show and Marchingband

Ledenwerving heeft op dit ogenblik topprioriteit binnen de vereniging. Sinds er minder beperkingen zijn
rond corona wordt hierop volop ingezet. We richten ons daarbij zowel op zij-instromers als op de jeugd.
Veel waardering voor onze commissie ledenwerving die bij nagenoeg iedere activiteit paraat is en
potentiële leden weet te interesseren voor K&G. Onderstaand een overzicht van de activiteiten vanaf juni
2021 dat tot nu toe heeft geresulteerd in een flink aantal aanmeldingen.

Ledenwerving 
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Terug in de tijd 

Door: Henk Henzen - erelid

Het K&G-bestuur besloot in januari 1952 lid te
worden van de “Contactcommissie der
Nederlandse Pijpercorpsen”. Vrijwel alle CJMV-
tamboer- en pijperkorpsen in ons land (en dat
waren er héél wat!) waren in die jaren vijftig lid
van die commissie. Dat bood de mogelijkeid om
deel te nemen aan Pijperdagen en andere
contacten met “zusterkorpsen” te onderhouden,
zoals dat werd genoemd. In dat verband deed
het Leidse tamboer – en pijperkorps Kunst en
Genoegen op Tweede Pinksterdag 1952 in het
centrum van Dordrecht mee aan de
marswedstrijden. Het was al eerder opgevallen
dat vrijwel alle deelnemende pijperkorpsen
optraden in een wit overhemd (met stropdas!)
en dat K&G het enige korps was dat in een
blauw trainingspak als uniform had. Ook met
stropdas…
De jongens in het blauw, nietwaar? 

In het centrum van de Merwestad werd onder
grote belangstelling van het publiek aan ons
korps als zevende in de wedstrijd de
mogelijkheid geboden te laten zien waartoe “dat
Leidse korpsje” in staat was. 

HOE DICHTER BIJ DORDT, HOE BETER HET
WORDT... 

Nou dat viel niet tegen, want onder de tonen
van (uiteraard) de Jubalmars “Den Briel” werd in
de marswedstrijd met 132 punten een 2 e prijs
behaald. Jubal, ons grote voorbeeld toentertijd
won, hoe kon het ook anders, de 1 e prijs met
150 punten. Toch gaf het ons veel voldoening
dat K&G boven “Jong Jubal” eindigde, en dat
juniorenkorps mocht er in die dagen waarachtig
ook zijn!

Het dagblad “De Dordtenaar” schreef de
volgende dag “ … daarna volgde de tamboers en
pijpers van het Leidse “Kunst en Genoegen” met
hun “spahi-achtige” petjes (daarmee bedoelden
ze blijkbaar onze piccolopetjes), beter
musicerend dan marcherend..”
Daar zou aan gewerkt gaan worden: op het
slachthuisterrein aan de Maresingel en op
zaterdagmiddag… Eerst een binnenrepetitie
daarna naar buiten.
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Management 

Recent heeft de Show and Marchingband (SMB)
zich ingeschreven voor deelname aan het
Wereld Muziek Concours 2022 in Kerkrade.
Vanwege de gewijzigde opzet van het WMC zal
het orkest nu 3 dagen in het Zuid Limburgse
Kerkrade verblijven: van vrijdag 29 tot en met
zondag 31 juli. Daarbij gaan we er uiteraard
vanuit dat de SMB door de eerste selectieronde
op 29 juli komt. Het bestuur heeft haar
bedenkingen tegen de nieuwe opzet van het
WMC al geruime tijd geleden aan de WMC-
organisatie kenbaar gemaakt, maar dit heeft
niet geleid tot een wijziging. Afgezien van een
aantal inhoudelijke bezwaren, betekent deze
wijziging immers dat leden al op vrijdag 29 juli
vrijaf moeten nemen van werk. Daarbij komen
extra kosten voor overnachting en overige
zaken. Kortom, extra kosten in een periode van
bijna anderhalf jaar waarin K&G en alle andere
muziekverenigingen nauwelijks inkomsten
hadden ten gevolge van de corona pandemie. 

Toch vinden we het belangrijk om deel te
nemen aan het WMC. Het is een belangrijk
(artistiek en commercieel) podium voor de
nieuwe show van de SMB. De deelname geeft
een unieke focus, drive en verbondenheid
binnen de SMB en de gehele vereniging. En we
kunnen laten weer laten zien wat voor
fantastische muziekvereniging we zijn.

 

K&G SCHRIJFT ZICH IN VOOR WMC 2022  

Door het Instructie Team (IT) wordt inmiddels
hard gewerkt om tijdens het WMC wederom
topprestaties te leveren op zowel de mars- als
de showwedstrijd. Tijdens een toelichting en
presentatie aan de leden werd ook het thema
voor het nieuwste showproduct bekend
gemaakt. Deze draagt de titel ‘Show must go on’
waarvan inmiddels de eerste muziek op de
lessenaars staat.

Het ligt in de bedoeling om u als lezer van K&G-
klanken vanaf januari 2022 via een speciale
rubriek in ons verenigingsblad te informeren
over de voortgang en ontwikkelingen rond onze
deelname aan het WMC. Uiteraard wensen we
de leden van de Show and Marchingband, het
Instructie Team en de begeleiding veel succes
met de voorbereidingen.
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We zijn blij dat, na een periode vol beperkingen, alle K&G-orkesten weer voor het voetlicht kunnen
treden tijdens het Nieuwjaarsconcert op zaterdag 15 januari 2022. We keren daarvoor terug naar een
K&G-waardige locatie: de prachtige Stadsgehoorzaal in Leiden. Liefhebbers van mars-, show- en
amusementsmuziek worden op hun wenken bediend wanneer zowel Jong K&G, de Show- and
Marchingband (S&MB) K&G en K&G 3 zich presenteren met veel nieuw repertoire.

K&G IN CONCERT  

Jong K&G
De jeugd van K&G mag dan qua kwantiteit wat
ingeleverd hebben maar kwaliteit staat nog
steeds hoog in het vaandel. O.l.v. Dennis
Hazenoot zal het orkest weer mooie marsen en
nieuwe showmuziek laten horen.
K&G 3
Podiumorkest K&G 3 is in de huidige samen-
stelling actief sinds 1 augustus 1994 en bestaat
grotendeels uit leden die hun sporen hebben
verdiend bij Jong K&G en vervolgens bij de
S&MB. K&G 3 kan daarom bogen op vele jaren
muzikale ervaring. En dat is te horen ook! Het
repertoire is divers: van musical-, film-, pop-,
Latin- en dansmuziek tot ballads, koralen en
klassieke muziek. De muziek voor K&G 3 wordt
speciaal gearrangeerd en georkestreerd door
onder andere René Leckie en Dennis Hazenoot.
Het orkest staat onder leiding van
instructeur/dirigent René Leckie. Tijdens dit
concert wordt K&G 3 bijgestaan door vocaliste
Sietske Kleine Schaars, dochter van oud-
instructeur Peter Kleine Schaars.
S&MB K&G
Wanneer de imposante S&MB K&G voorbij marcheert, weten weinigen dat dit orkest, dat behoort tot
de muzikale wereldtop, ooit is begonnen als een mondorgelclubje. De muziek voor dit orkest wordt
speciaal voor K&G geschreven en georkestreerd. Dat zorgt voor die kenmerkende ‘K&G-sound’. Het
repertoire bestaat uit stevige marsen, maar ook uit eigentijdse popmuziek. Het instructieteam bestaat
uit René Leckie, Jeroen Bron en Martijn Vogelaar. Rik Boelee tekent voor de choreografie van de
muzikale shows. Tijdens het Nieuwjaarsconcert 2022 zal de S&MB een tipje van de sluier oplichten over
de te spelen muziek op het komende WMC waar de S&MB op 29, 30 en 31 juli a.s. aan deel zal nemen.
Kaartverkoop
Toegangskaarten met een gereserveerde zitplaats voor dit concert zijn verkrijgbaar vanaf € 15 per stuk
excl. € 2,50 reserveringskosten. De garderobe is gratis, u ontvangt een programmaboekje en een
drankje in de pauze. Relaties, Vrienden van K&G en donateurs hebben inmiddels een brief ontvangen
met een kortings-code. De toegangskaarten zijn uitsluitend te bestellen via de ticketshop van de
Stadsgehoorzaal – Leiden (www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl). Voor alle zaken betreffende de
kaartverkoop en bijvoorbeeld het reserveren van een rolstoelplaats, kan contact worden opgenomen
met de ticketshop van de Stadsgehoorzaal via 071 – 5163881. De kaartverkoop voor het
Nieuwjaarsconcert 2022 start op donderdag 5 november om 11:00 uur.

https://wmc.nl/nl/
https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/k-g-nieuwjaarsconcert-2022
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Bij nader inzien heeft men er voor gekozen om de naam te wijzigen in Veteranenorkest. Immers: een
reünie is vaak een eenmalige aangelegenheid, maar dat is niet de intentie van het vierde orkest. Vandaar
dat de naam Veteranenorkest de lading beter dekt; immers alle leden van dit orkest hebben in het
verleden (meer dan) hun steentje bijgedragen aan de vereniging. Met deze naamswijziging wijzigt ook het
e-mail adres. Ton en Vincent zijn nu bereikbaar via veteranenorkest@keng-leiden.nl
 

Veteranenorkest 

In de vorige uitgave van ons
verenigingsblad werd door
initiatiefnemers Ton Chaudron en
Vincent Holverda melding gemaakt
van een vierde orkest voor onze
vereniging als voortzetting van het in
2017 geformeerde Reünieorkest.  

Door: Ton Chaudron en Peter Serlier 

NAAMSWIJZIGING 

mailto:veteranenorkest@keng-leiden.nl
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Steun K&G
De opbrengsten van deze actie worden gebruikt
voor aanschaf van nieuwe stoelen in ons
verenigingsgebouw. De huidige stoelen zijn 30
jaar of ouder en inmiddels dringend aan
vervanging toe. Samen met onze oliebollenactie
die voor het einde van het jaar weer op stapel
staat, hopen we voldoende inkomsten op te
halen om de nieuwe stoelen aan te schaffen. 

Eenvoudig bestellen
Meer informatie over het assortiment, de
inhoud van de pakketten en bestellen is te
vinden op de website van K&G:  www.keng-
leiden.nl -> webshop -> overige artikelen. 
Bestellen kan tot 21 november a.s. Uw bestelling
staat klaar op woensdagavond 1 december of
zaterdag 4 december en kan worden opgehaald
bij het verenigingsgebouw. 

Van harte aanbevolen!

Steun K&G 

Bestel uw Sinterklaas lekkernijen via K&G
Via de webshop van K&G is een breed assortiment van traditionele
Sinterklaasproducten te bestellen: van kruidnoten tot speculaasbrokken en van
gevuld speculaas tot roomboter banketstaven. Alle lekkers is per stuk te
bestellen. Speciaal voor alle fans van K&G zijn twee pakketten samengesteld.
Het ene pakket kost € 10,-- en het andere € 15,-- 

Door: het bestuur 

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS! 

http://www.keng-leiden.nl/
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 In onze vorige editie van K&G klanken maakten wij al melding van SponsorKliks. Indien je online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van K&G (zie onze website) dan ontvangt de vereniging een
percentage van het aankoopbedrag zonder dat je hier iets extra’s of een hogere prijs voor betaalt. 
 Nieuwe webshop bij Sponsorkliks is Action. Ook andere grote webwinkels zoals Bol.com, Coolblue,
Greetz en Mediamarkt doen al mee met SponsorKliks

SPONSORKLIKS 

https://www.keng-leiden.nl/shop/categorie/sint/
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Blauwe en rode uniformen
Ik kan mij nog mijn eerste optreden herinneren
in het blauwe uniform van de senioren in de
Stadsgehoorzaal. Later werd dit uniform
vervangen door het rode uniform (wat ik
persoonlijk zie als miskleun). Tijdens de
jaarlijkse Taptade in de Leidse Groenoordhallen
was ik lid van het ‘spookpeleton’ en deden we
een show zonder muziek en geheel gebaseerd
op tellen.  Later in het rode uniform het
optreden met de senioren. Op de hoes van de
LP ‘K&G on parade’ kunt u mij zien als dat kleine
kereltje aan de linkerzijde. Ook herinner ik mij
een optreden in de buurt van Parijs waar we
sliepen onder de tribune van een stadion. Dat
was een prachtige trip en een fantastische
ervaring. 

Concoursen
De deelname aan de Anum-concoursen van
destijds staan ook nog in mijn geheugen gegrift.
Om deelname door K&G mogelijk te maken
moest er een aparte divisie worden
toegevoegd……………… Toen was het nog niet
vanzelfsprekend dat K&G vaak eerste zou
worden hoewel de opleiding en het muzikale
destijds toch al van een heel hoog niveau waren
in vergelijking met andere korpsen.

Het K&G kamp
Ik ben als jonge gast vele keren mee geweest
met het K&G kamp. Wat ik mij nog heel goed
kan herinner is het overlijden van “oude Kuijl”
tijdens de kampweek. 

Dat maakte destijds een verpletterende indruk
op mij. Eigenlijk was de lol voorbij, maar de
toenmalige leiding van het kamp besloot het
kamp tóch door te laten gaan. Mijn vader Frits
Kamphues was de kantinebaas maar als kind
kreeg ik niets cadeau van hem. Het zakgeld
werd netjes afgeboekt dus moest ik best zuinig
zijn. De kok was Bram Truijers, sportknots was
Henk Henzen, de KC was Jaap van der Tuijn en
de HO was Aad van Biemen. Het toilet heette de
HUDO (houd uw darmen open) We deden veel
aan sport: de dagelijkse ‘competitie’ met
wedstrijdjes tussen alle tenten zoals voetbal en
volleybal. Maar ook andere spellen zoals
spoorzoeken en vlaggenroof: op een heuvel
stond een vlag en één ploeg verdedigde en de
ander viel aan. Je had een zakdoek aan de
achterzijde van je broek en was je die kwijt dan
was je af. En ook toen al bestond het
‘waterballet’:  een ander nat gooien met ijskoud
pompwater uit een zinken emmer. Aan het
einde van de week was er dan de prijsuitreiking
in de grote tent, compleet met een heus diner
waarbij de kampleiding het eten serveerde aan
alle deelnemers. De prijzen waren de restanten
uit de kantine, maar dat wisten we toen nog
niet: Marsen, Bounties en niet te vergeten
bulkies (flesjes frisdrank) Ik heb veel plezier
gehad tijdens deze kampen in Heerde. Ik ben
later nog eens terug geweest naar die oude
kampplaats maar er is helaas niets over van dat
uniek stukje natuur van toen.  De Sprengen
waren niet meer te vinden en bestaan niet
meer, maar wel de Schaapskooi en het
Pluizemeertje. 

Herinneringen 
HERINNERINGEN VAN EEN OUD LID 
Een paar weken geleden las ik dat er een 4e orkest van K&G is opgericht: Het
Reünieorkest. Daarmee gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik zelf lid
was van K&G. Dat moet ergens begin jaren 70 zijn geweest. Jan IJzerman was
voorzitter van K&G en ik kreeg mijn tamboeropleiding van Luck Nagtegaal en
later de instructeurs Jaap de Jong en Rinus Vuijk.

Door: Henk Kamphues 
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Ik heb later nog weleens gedacht om van een ander korps lid te worden maar als het niveau daar dan zo
laag is, is dat geen optie. Tijdens het 50-jarige bestaan van de club heb ik nog meegelopen in het
reünieorkest dat toen spontaan was opgericht. Toen ik later in Eindhoven ging wonen (waar ik 10 jaar
gewoond heb) heb ik tijdens het carnaval eens mee gedaan in een orkestje waarmee we allerlei
carnavalstenten afgingen. Een bijzondere ervaring. Nu woon ik al vele jaren in Alphen aan den Rijn en
overweeg ik weer lid te worden van het nieuwe reünieorkest. 
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