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Bert Gerrits van de Ende, de gedreven dirigent van het seniorenorkest
Normaal gesproken zou Bert 
Gerrits van de Ende, de dirigent 
van het seniorenorkest, niet 
zomaar tijd hebben voor een 
interview maar in deze coronatijd 
ligt dat anders.

Door Ans Stoub

Achter de muziek aan 

De geboren Cuijkenaar kreeg de 

muziek niet van huis uit mee maar 

hij is letterlijk vanuit de Smidsstraat 

achter de muziek aan door heel 

Cuijk mee gelopen. Gerrits van de 

Ende: ”Als ik dan weer thuis was 

deed ik de muziek na met mijn 

mond en armbewegingen.”

“Op mijn elfde kreeg ik last van een 

neurologische aandoening 

waardoor ik bijna twee jaar ziek 

was en me niet in mocht spannen. 

Ook daarna mocht ik mijn hersens 

niet teveel belasten met een 

opleiding en moest ik gaan 

werken. Ik mocht van mijn vader 

zelf zeggen waar en ben toen op 

mijn veertiende bij Homburg 

begonnen”, vertelt Gerrits van de 

Ende.

Qua muziekloopbaan speelde hij 

trompet en werd als zeventienja-

rige al muzikaal leider van het 

carnavalsorkest bij de Nölers. Dat 

heeft hij 20 jaar gedaan. Gerrits 

van de Ende: “Op bezoek bij de 

vereniging in Nijmegen kregen we 

als Nölers het idee om zelf ook elk 

jaar een eigen carnavalslied te 

maken. Ze vroegen mij om de 

melodie te maken en Arnold de 

Kok schreef de tekst. Dat lied werd 

dan als verrassing gepresenteerd 

op de zittingsavonden. Dat heb ik 

tien jaar met veel plezier gedaan.”

Serieuze opleiding
Tussendoor moest hij op zijn 18e 

in dienst waar hij van de majoor 

mocht voorspelen voor een plek in 

de Koninklijke Militaire Kapel in 

den Haag. Daar werd hij ook bij 

ingelijfd wat in die tijd gelijkstond 

aan toelating tot het conservato-

rium.

Weer terug in het burgerleven 

trouwde hij Adele en haalde tijdens 

het werken in diverse slagerijen 

alsnog in de avonduren zijn Mulo 

B, slagerijvakdiploma en onderne-

mersdiploma waardoor hij klaar 

was om een eigen zaak te begin-

nen. Gerrits van de Ende: “ Ik kocht 

in 1979 mijn eerste eigen zaak in 

Helmond omdat er in Cuijk niks 

was toen. Maar na een jaar belde 

Tonnie Martens uit Cuijk of ik zijn 

zaak over wilde nemen. Dat deden 

we graag, gelukkig waren we ook 

nog niet verhuisd naar Helmond. 

Het begin van die eigen zaak in 

1979 betekende ook het einde van 

mijn tijd als bandleider bij de 

Nölers. Ik had geen tijd meer voor 

mijn muzikale bezigheden. Op een 

gegeven moment had ik zelfs twee 

zaken, ook een in Molenhoek en 

acht man personeel. Maar ik 

volgde wél tegelijkertijd vanaf 1994 

een 4-jarige opleiding voor 

dirigent in Hilversum. Zat ik als 

52-jarige met een heel stel jonge 

jongens in de klas die allemaal al 

een conservatorium opleiding 

uitvoerend muzikant gevolgd 

hadden. Die basis moest ik ook 

eerst nog doorlopen, daar koos ik 

als instrument niet de trompet 

voor maar de bariton, ofwel 

tenorsaxhoorn.“

Dirigentenleven
Gerrits van de Ende vertelt verder: 

“Ik verkocht de slagerijen in 1999 

en toen begon mijn leven als 

dirigent. Ik heb vele orkesten en 

koren gedirigeerd onder andere in 

Driel, Haps, Velp bij Grave en 

Nistelrode. In Driel was het een 

harmonie van 45 man, in Nistel-

rode een gemengd koor en een 

jongerenkoor. Ik herinner me een 

kerstavond dat ik in Nistelrode een 

uitvoering had en door de sneeuw 

maar net op tijd in Cuijk was voor 

het nachtconcert met het koor.”

Een schaduwkant in die tijd was de 

leukemie van Adele die na 14 

maanden daar tegen vechten in 

2002 overleed. In haar zus 

Francien heeft hij vanaf 2004 toch 

weer een fijne partner gevonden.

Dat hij muzikaal gewaardeerd 

wordt bleek in 2006 tijdens het 

dirigeren van het jaarlijkse novem-

berconcert met het seniorenorkest 

in de Cuijkse Schouwburg. Ter ere 

van zijn 50-jaar muzikant zijn 

kreeg hij voor een volle zaal een 

lintje opgespeld als Lid van de 

Orde van Oranje Nassau. Naast het 

dirigeren zat Gerrits van de Ende 

ook twaalf jaar in het bestuur van 

de Cuijkse Schouwburg en was hij 

zes jaar voorzitter van fanfare 

Cecilia.

Gerrits van de Ende: “Ik was ook 

de eerste dirigent van het 4-daag-

se orkest en heb dat negen jaar 

gedaan. Een van mijn hoogtepun-

ten is de uitvoering van het eerste 

lustrumconcert van het 4-daagse 

orkest met een honderdkoppig 

koor op de pontons over de Maas!”

65 jaar muzikant!
Gerrits van de Ende is in Oktober 

65 jaar muzikant en alweer 25 jaar 

dirigent van het seniorenorkest en 

het vrouwenkoor van de St. 

Martinus Kerk, de Uitkomst. Helaas 

ligt dat allemaal stil nu. “Ik heb 

mijn trompet na 12 jaar weer eens 

uit de kist gehaald. Het enige 

muzikale wat ik buiten de deur in 

coronatijd heb kunnen doen is 

tijdens de dodenherdenking 

middenin mijn buurt de Last Post 

op mijn trompet ten gehore 

brengen,” verzucht de dirigent en 

ziet net als iedereen uit naar 

betere tijden…

Laat niet onnodig belasting of 
toeslagen geld liggen. Al hebt u een 
brief van de Belastingdienst dat u 
geen aangifte meer hoeft te doen, 
laat toch een van onze belastingin-
vulhulpen hier naar kijken en naar 
de voorschotbeschikkingen 
toeslagen. Soms pakt dit positief uit 
of voorkomt u onaangename 
terugbetalingen met name door de 
aftrekposten zorguitgaven, giften 
en verblijf in het verpleegtehuis. 

Door Huub Koot. Coördinator Indi-

viduele Belangenbehartiging Cuijk

Ook dit jaar hebben alle zogeheten 

belastinginvulhulpen van de KBO 

Cluster Cuijk een bijscholingscursus 

gevolgd om senioren te helpen bij 

het invullen van de belastingaangifte 

inkomstenbelasting 2020. Deze 

belastingservice van KBO Cluster 

Cuijk en SWOC is bestemd voor alle 

senioren in de gemeente Cuijk die 

niet actief deelnemen aan het 

arbeidsproces. Deze dienst is gratis 

maar er wordt wel een onkosten-

vergoeding gevraagd van maximaal 

12 euro per aangifte.

Het team is volledig en daardoor in 

staat de aangiften vóór 1 april in te 

dienen. Zeker voor diegenen die 

belastinggeld denken terug te 

krijgen een voordeel omdat 

aangiften vóór 1 april ingediend 

door de Belastingdienst in juni/juli 

worden afgehandeld. Om in 

aanmerking te komen voor hulp 

wordt voor de doelgroep een 

inkomensgrens gehanteerd. De 

bedragen voor 2020 zijn als volgt 

vastgesteld: voor een alleenstaande 

€35.000 en voor gehuwden/ 

samenwonenden €55.000 per jaar.

De invulhulp heeft ook een signale-

ringsfunctie als het gaat om 

zorg- en huurtoeslagen. Hij of zij 

controleert na het invullen van de 

belastingaangifte of de cliënt in 

aanmerking komt voor zorg- en/of 

huurtoeslag en of de voorlopige 

beschikkingen voor het jaar 2021 

zijn ontvangen. Als dit niet het geval 

is, zal de invulhulp de cliënt helpen 

bij het aanvragen van de toeslagen. 

De belastinginvulhulpen zijn ook 

behulpzaam bij het installeren van 

de berichten box ‘Mijn Overheid’.

In de gemeente Cuijk worden de 

aanvragen voor belastinginvulhul-

pen gecoördineerd door de Sector 

Individuele Belangenbehartiging. 

Aanvragen kunnen worden inge-

diend bij de Info Balie SWOC KBO, 

telefoon 0485 574440 menu keuze 1 

en per e-mail : IBB.KBOSWOC@

gmx.com

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting 2020
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Senioren lopen soms heel wat geld mis. Laat niet onnodig belasting of 

toeslagen geld liggen en laat de belastinginvulhulpen hier naar kijken.

Bert Gerrits van de Ende voor het seniorenorkest in tijden dat men het 

coronavirus nog helemaal niet kende.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC

Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl

www.sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Bingewatchen
Beste lezer, je zou kunnen stellen dat wij, het 

volk, door de corona-ellende onder meer zijn 

veroordeeld tot een vorm van huisarrest. 

Constateer hierbij ook, gelet op onze leeftijd, 

dat we die straf wellicht het beste maar 

gewetensvol kunnen uitzitten. Begrijp hierbij 

ook dat de populariteit van het thuis bekijken 

van filmseries tot indrukwekkende hoogte is 

gestegen. Zie ook dat bedrijven die deze zogenoem-

de streamingsdiensten aanbieden voornamelijk afkomstig zijn uit het 

land van v.h.(?) Trump en dat de bijbehorende termen in het Engels 

geformuleerd zijn. 

Wat had u bijvoorbeeld gedacht van bingewatchen? Nu hoeven we ons 

gelukkig niet geheel over te geven aan deze Engelse woorden. Er zijn 

ook Nederlandse aanduidingen voor hetzelfde gemunt. Voorbeeld: 

comakijken. Een ongemakkelijke term omdat die naar mijn idee sugge-

reert dat je tijdens het volgen van aflevering 1/10 van seizoen 1/6 al na 17 

minuten in slaap bent gevallen. Nee, dan deze: marathonkijken. Zeg nou 

zelf: helemaal geslaagd als waardige vervanger voor onze gemankeerde 

Elfstedentocht 2021. 

De keuze uit al die streamingsdiensten is ruim, het aanbod aan films en 

series overweldigend. Thuis gingen we ijverig aan de slag en incasseer-

den we een zoete beloning met zo’n serie bijvoorbeeld als Over water. 

Heerlijk, genieten van een meedogenloze tante. Zo’n femme fatale 

criminelle, zo’n mensenverslindster, zo’n type van: ze was wel goed voor 

d’r kat, maar niet voor de poes. Of bekijk eens Le bazar de la charité. 

Jeukhanden krijg je van die afschuwelijk vileine, doortrapte en niets 

ontziende schurk, godbetert nog de aanstaande president van de 

Republiek. En dan ook zoiets als het kostuumdrama Bridgerton. Een 

onderdompeling, bijna geen tijd meer om nog columns te schrijven. Ten 

slotte ook nog even iets anders: ter herinnering straks aan al die corona-

ellende stel ik voor (©) het woord SNOTTEBELLENBELEID op te nemen 

in de Grote Van Dale en eveneens te kandideren als woord-van-het-jaar. 

Van Veldeke


