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volgende nieuws-
blad

kan tot en met
5 juni.
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degoedehoop@
hotmail.com

De volgende 
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dinsdag 10 juni.
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proficiat
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

30 april
Harm van Heugten

1 mei
Sjoerd van Dongen

Carlijn Beniers
2 mei

Dirk Verhees
3 mei

Jan Swinkels
4 mei

Frans-Joseph van de 
Burgt

7 mei
Monique van 
Rijbroek-Roij

8 mei
Patricia van de 

Brugt
12 mei 

Zoe van de Kruijs

agenda
afmelden?

Voor leerlingenorkest: 
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor AMV:
Cindy van Rijn
06 - 16 81 00 43
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor opleidingsorkest:
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

26 april
Koningsdag
27 april
Optreden la Banda 
Muziektuin
Beek en Donk
4 mei
Meiviering
Openbaar examen 
Sanne van Dijk
11 t/m 17 mei
Anjeractie
1 juni
Optreden la Banda 
Maastricht,
buitengoed Slavante
14-15 juni
Muziek op het plein
22 juni
Afsluitingsconcert
Muziek = Cool
29 juni
Serenadedag en 
diploma-uitreiking
8 juli
Afsluitingsconcert

oJo-12,5 Jaar: JUBileUmWeeKend
door: Marijke Leenders-Migchels
Zaterdagmiddag 5 april 
13.00 uur werden we 
uitgezwaaid door de 
thuisblijvers.
De schoonzus van Geert 
is gestorven, daarom kon 
onze smaakmaker Geert 
niet mee. Gelukkig kon 
hij er wel bij zijn met het 
gezamenlijke etentje.
We waren dit jaar echt een 
kreupel team. Annie en 
Nellie liepen met krukken 
en Piet en Nellie zijn 
een dag na ons weekend 
geopereerd. We wensen 
hen spoedig herstel. Het 
hele weekend  duwde Joep 
Ria in de rolstoel. Dit 
heeft voor veel hilariteit 
gezorgd.
We vertrokken met 
3 busjes van taxi van 
Heijst naar Putten in de 
Veluwe. We waren onder 
veilige handen van onze 

chauffeurs Yvonne,Louis 
en Piet.
Rond 15.00 uur kwamen 
we aan in een  heel mooi  
en gezellig paviljoen  in 
Putten.
Daar was ook een 
zwembad maar daar zijn 
we niet aan toegekomen.
Nadat ieder zijn 
slaapplaats had gevonden 
en de slaapzalen waren 
ingericht kon het weekend 
echt beginnen. 
Na heerlijke soep met 
broodjes  wandelden we 
naar het centrum van 
Putten waar we gingen 
bowlen.
Het was discobowlen met 
filmbeelden en muziek.
Ieder deed erg z’n best 
maar Johan was niet te 
verslaan. Dus Johan won 
een prachtige wisselbeker. 
Teruggekomen barstte 

het feest los. Met dansen, 
polonaise, enz.
Zaterdag reden we naar 
Elburg. Daar maakten 
we een  wandeling met 
een stadsgids. Een heel 
mooi plaatsjemet mooie 
gebouwen. We zijn ook 
in een heel klein huisje 
(een schuttingwoning). 
geweest waar een gezin 
met 14 kinderen woonde. 
De slaapplaats was boven 
een zoldertje van 4 bij 
2,5 meter. Het zoldertje 
was met een trap van 
buiten bereikbaar via een 
raampje.
In de middag maakten 
we een boottocht 
op het Veluwemeer/
Dromstermeer. 

vervolgt op binnenzijde

proficiat geslaagden!

d-examen sanne van diJK
door: Sanne van Dijk
Op zondag 4 mei doe 
ik mijn D-examen. De 
voorbereiding heeft veel 
tijd gekost, want er wordt 
veel van je verwacht. In 
het openbare gedeelte 
ga ik ‘Variaties op een 
thema van Glinka’ van 
Rimsky-Korsakov spelen, 
met begeleiding van 
het harmonieorkest van 
onze eigen harmonie. 
Ook speel ik het hobo-
vioolconcert van Bach 

met een strijkersensemble. 
De strijkers (en 
klavecinist) ken ik van 
school en Zomercursus 
Woudschoten. Het derde 
stuk wat ik ga spelen 
is ‘Morçeau de Salon’ 
van Kalliwoda, hierbij 
begeleidt mijn leraar 
Arco mij op piano. En 
hopelijk zal ik hiermee de 
examinatrice overtuigen, 
zodat ik dat papiertje krijg!

Tijd
14.00 uur
Plaats
Toneelzaal De Dreef
Toegang
Gratis, iedereen is van 
harte welkom!

Muzikanten
Muzikanten dienen om 
13.30 uur aanwezig te zijn. 
Het kledingvoorschrift is 
zwart.

door: Mandy Prinsen
Theorie is een onderdeel 
van het praktijk-examen. 
Kandidaten die in 
hetzelfde jaar voor zowel 
de theorie als als voor de 
praktijk slagen, zullen 
bij de diploma-uitreiking 
een diploma in ontvangst 
mogen nemen.
Kandidaten die dit jaar 
(nog) geen praktijk-
examen hebben gedaan, 
maar wel geslaagd zijn 
voor het theorie-gedeelte, 
zullen een theorie-
certificaat ontvangen.

Geslaagd voor theorie
A
Lumy de Haas 
Sophie Geerkens
Claudia Beniers
Hanne Bontjer
Isabel Leenders
Fay Martens

B
Marianne van Dijk
Lotte Schaeks

Jacqueline van de 
Wetering

Praktijk
A
Gijs van Dijk - trompet 
Harm Raijmakers - 
slagwerk 1
Niels Leenders - slagwerk 
1
Harm van Heugten - 
slagwerk 1

B
Leo Meesters - trombone 
Betty Huybers - saxofoon
Helmie van Laarhoven - 
klarinet

C
Marieke van Dijk - fluit

Praktijkexamens juni
A
Claudia Beniers - fluit
Hanne Bontjer - fluit
Isabel Leenders - fluit
Fay Martens - fluit



Dirigenten
Gerrit de Weerd

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Paul v.d. Veerdonk
Anthony Vogels

          
Voorzitter

Mathy Meulendijks
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Secretaris
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Penningmeester

René Paulus 
Lieshoutseweg 18B

5735 BD Aarle-Rixtel
0492 - 38 44 26
06 - 51 93 88 53

 
Contactpersoon

opleiding
Heleen van Asten
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Fotograaf

Vacature
Columnist

Maurice van Falier

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier

gestopt

vervolg agenda

vanUit het BestUUr
door: Mathy Meulendijks

nieUW

dino’s

Heb je 
De Superieur 
niet ontvangen?
Meld het aan 
Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 
dijckmans@loflo.nl
of mail ons.
Je ontvangt dan 
alsnog een exemplaar.

Zondagavond 13 april zit ik 
met een superieur gevoel op 
de bank. 
De examens zitten er op 
voor onze leerlingen en er 
zijn prachtige resultaten 
gehaald. Proficiat. Zelf  
ben ik ook geslaagd op 
diezelfde dag na een 
week van hard werken 
aan de voorbereidingen. 
Vanmiddag zowel 
een concert als een 
fototentoonstelling bezocht. 
En nèt als dat superieure 
gevoel lekker op me 
inwerkt, bedenk ik dat 
dinsdag de Superieur 
verschijnt. Snel kantoor in 
om de beschouwingen van 
het bestuur met u allen te 
delen.
Opleidingscommissie
De eerste 
bestuursvergadering na 
de ALV stond primair 
in het teken van onze 
opleidingscommissie: hoe 
gaat het met de leerlingen 
en het Muziek=Cool 
project, maar ook hoe zien 
we de toekomst. Mandy en 
Dirk gaan een eerste aanzet 
hiervoor opstellen. Wordt 
vervolgd dus. 
Bestuursroulatie
Daarna zijn de nieuwe 
bestuursleden een beetje 
ingevoerd in het wel en wee 
van onze vergaderingen. 
René is druk doende 
met overname van alle 
financiële zaken van Willen 
en Toon, maar ook met de 
eerste ronde facturering met 
nieuwe contributiebedragen. 
Marieke begint te wennen 
aan haar rol als secretaris. 
Jasper gaat er met Thijs 
voor zorgen dat de info 
over bestuur en commissies 
op de website wordt 
aangepast. Henriëtte is 
al druk met haar rol in 
de ledenadministratie en 
zal daarnaast samen met 
Ronald de Anjeractie 

opstarten. Madelon is bezig 
met de coachingstrajecten 
voor de muzileraren. En ik 
schrijf een stukje.
Commissarissen
Recent zijn er drie 
commissarissen afgemeld; 
op zoek dus naar nieuwe! 
Wij houden ons aanbevolen 
als je nog iemand weet 
die onze vereninging een 
warm hart toedraagt; geef 
dat door aan Marieke of of 
ondergetekende.
Rieten
Op de ALV kwam een 
vraag over het rietgeld. 
Goeie dingen willen we 
goed laten. 
Rietgeld blijft bestaan en 
voor La Banda zal net als 
reeds het geval is bij OJO 
een contactpersoon worden 
gevraagd om een eigen 
voorraad te beheren.
Activiteiten
Voor de 
jubileumactiviteiten op en 
rond de kiosk van 14 en 15 
juni en 13 september zijn 
de plannigen nu helemaal 
rond.  
We gaan lekker muziek 
maken en van muziek van 
anderen genieten; daarnaast 
vragen we een aantal 
vrijwilligers om de handen 
uit de mouwen te steken; 
nadere info volgt. En daar 
tussenin hebben we dan nog 
het jubileumfeestweekend; 
met al ruim meer dan 
60 deelnemers gaat dit 
eventement zeker door! 
De commissie die dit 
event regelt heeft een 
prachtig activiteitenplan, 
maar wil zoals het hoort 
met spannende zaken, nog 
niet het hele programma 
verraden. Nieuwsgierig 
geworden? Schrijf dan 
gewoon in, het kan nog en 
je krijgt er zeker geen spijt 
van.

Net de slingers gehangen 
voor onze Niek z’n 
verjaardag. Hij wordt 
alweer 5 jaar. Het feestje 
met familie en vrienden 
zal wel lukken. Maar 
meneer gaat naar school, 
dus 1e kinderfeestje. 
Hij wil een dinofeestje. 
Nu zitten mama en ik 
al dagen te verzinnen 
wat we met die kids 
gaan doen. Het lijkt 
wel of we een concert 
van de Harmonie 
organiseren. Wat komt 
daar veel bij kijken, zeg! 
Uitnodigingen in dino-
style. Cupcakes met 
natuurlijk een dinoprint 

op het glazuur. Daarna 
teamshirt maken: de T-rex-
en en de Raptors, of iets 
dergelijks. Een speurtocht 
– met dinospelletjes 
– om Professor Doris 
Diplodocus te helpen 
met het zoeken naar 
dinobotten. We eten 
de laatste tijd alleen 
maar drumsticks en 
spareribs om de botjes 
dadelijk te begraven in 
de zandbak op het rode 
schutssplein! Na het 
ontvangen van een heuse 
bottenzoekerdiploma 
even chillen op de bank 
met “Platvoet en zijn 
vriendjes”. Traktaties in de 

vorm van een dino, waar 
je door de opengesperde 
muil dinokoekjes uit 
kan graaien. En dan 
een “echt” fossiel met 
hamertje en beiteltje om 
thuis open te hakken. 
Kortom: de laatste 
dagen is het niets anders 
dan dino’s in huize 
van Falier. Hopelijk 
houden mama en deze 
“oude” dino die kleine 
druktosaurusjes in het 
gareel en hebben ze een 
leuke dag. En ik maar 
denken dat een concert 
regelen al een heel 
karwei is…

Sarah Bontjer

José Sloots
Kyell de Haas
Hanneke van Bree-
Derks

We genoten daar ook van 
een heerlijke lunch en 
konden zonnen op het 
dek. In het stadje kon je 
fijn winkelen en  er waren 
gezellige terrasjes .
Na een wandeling in de 
bossen, feestten we in de 
avonds weer en hielden 
we een “Eufonialoterij” 
waar je mooie prijzen kon 
winnen (o.a. snoeptanga, 
mooie mutsen). 
Iedere winnaar was daar 
heel blij mee.   

Zondagmorgen wandelden 
we naar een mooie 
uitkijktoren en in de 
middag liepen we naar het 
centrum van Putten waar 
we op een gezellig terrasje 
neerstreken.
We hielden contact met de 
thuisblijvers die zaterdag 
een huifkarrentocht 
maakten naar Handel waar 
ze een fijn feestje vierden.
Zondag werden we weer 
met de thuisblijvers 
herenigd met een heerlijk 

ADVERTENTIE
Wil je iets aanschaffen 

bij

van der vorst
optiek

Dorpsstraat 40d
5708 GJ  Stiphout
0492 - 38 60 78

 
Hij stort nog steeds 5% 

van het bestede bedrag op 
rekening van Harmonie 

De Goede Hoop

diner in ons clubhuis de 
Couwenberg. 
We kijken terug op een fijn 
weekend met goed weer en 
lekker eten en drinken. We 
hebben veel gelachen.
De muziekinstrumenten 
hebben we deze keer thuis 
gelaten.
Heel veel dank aan 
Annie, Nellie, Theo, Dirk, 
Henriëtte en Karin die alles 
perfect geregeld hebben.
Op naar de 15 jaar!

vervolg voorpagina:

mederWerKers mUzieK op het plein
Aan eenieder. Even – 
toepasselijk – terugkomen 
op mijn column van 
vorige keer: De Chinese 
vrijwilliger. Zoals jullie 
weten verzorgt onze 
Harmonie op 14 en 15 
juni het muziekfestijn: 
“Muziek Op Het Plein”. 
Om de kosten zo laag 
mogelijk te houden, 
hebben we hier een groot 

aantal vrijwilligers voor 
nodig. Dit kan zijn voor 
het opbouwen, bezetting 
van de koffiebar, glazen 
ophalen, afbreken, enz. 
Bij deze dus een “beroep” 
– eerder oproep – op 
jullie medewerking. Er 
zal binnenkort een lijst 
rondgestuurd worden met 
een indeling van personen 
voor medewerking in 

dit weekend. Sta je niet 
ingedeeld, dan mag 
je je natuurlijk altijd 
aanmelden. Afmelden is 
natuurlijk geen optie: je 
bent per slot van rekening 
een Chinese vrijwilliger of 
niet… Denk ook aan het 
concert “Muziek Op Het 
Plein” van 13 september; 
ook daar zal een groot 
aantal medewerkers nodig.

door: Maurice van Falier, namens de programmacommissie

Op maandag 7 april 
2014 is geboren:

Zoon van
Marcel Cox

& 
Vera Kuijpers

Gefelciteerd!

We wensen  hen 
enorm veel geluk en 

voorspoed!

Sven

29 t/m 31 
augustus
Jubileumweekend in 
De Hoof
Someren
13 september
Muziek op het plein
Jubileumconcert
11 oktober
Slagwerkfestival
1 november
Halloweenconcert
16 november
Mis opluisteren door 
OJO
Kapel Elkerliek
23 november
Sinterklaasintocht


