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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

20 mei
Anny Schepers

23 mei
Ina de Haan

25 mei
Lise den Mulder

26 mei
Piet Gijsbers

Bart Akkermans
31 mei

Jasper v/d Heijden
3 juni

Willem Verhoeven
6 juni

Anthony Vogels
8 juni

Theo Willems
20 juni

Camiel van de Kruijs
22 juni

Stan Beekmans
24 juni

Gerry Hagelaar
25 juni

Eef Beekers
27 juni

Estella Perangin 
Angin

28 juni
Mandy Prinsen

1 juli 
Floor Driessen

2 juli
Ruud van de Weijer

4 juli
Lotte Schaeks

Geert Dinnessen
12 juli

Mari van de Kerkhof
13 juli

Juliëtte Bosmans

AGENDA

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

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 La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@gmail.
com
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

10 juni
Afsluiting  
Muziek=Cool Utrecht

14 juni
SamenSPEELdag

2 juli
Vrijwilligersavond

12 juli
Serenadedag

14 juli
Afsluitingsconcert

22 augustus
Kermis openen

19 september
Concert openlucht-
theater Mariahout

17 oktober
Feestavond

8 november
Concert in Beurs van 
Berlage

14 JUNI 
samenSPEELdag

Op zondag 14 juni 2015 gaan 
de allerjongste muzikanten 
van harmonie De Goede 
Hoop deelnemen aan een 
SamenSPEELdag. Behalve 
vanuit Aarle-Rixtel komen 
er ook muzikantjes vanuit 
fanfare De Vooruitgang 
Stiphout, het Helmonds 
Muziek Corps en de 
Stichting Muziekopleiding 
O&U Beek en Donk. Alles 
bij elkaar ruim 70 kinderen 
die met z’n allen muziek 
gaan maken, maar ook 
spelletjes gaan spelen.  En 
natuurlijk een gezamenlijk 
concert gaan geven, want 
na een ochtend oefenen 
is het de bedoeling dat 
er een mooie uitvoering 
kan worden neergezet. De 
‘afvaardiging’ vanuit Aarle-
Rixtel bestaat uit leerlingen 
van het Leerlingenorkest en 
van het Opleidingsorkest 
en ook de Muzikanjers en 
enkele slagwerkers van de 
Minislagwerkgroep doen 
mee. 
De SamenSPEELdag wordt 
gehouden in muziekcentrum 
Het Anker in Beek en 
Donk en daar is ook om 
13.15 uur het afsluitende 
concert. Bezoekers zijn 
van harte welkom om te 
komen luisteren naar het 
resultaat van een ochtend 
samen oefenen. Het Anker 
is gelegen aan de Pater 
Vogelstraat 39 en de toegang 
is gratis.

Tsja krijg je ‘De Noot’ 
doorgestuurd om een stukje 
te schrijven, bedankt Vera!!! 
Ik ben meer een regelaar 
dan een schrijver. Buiten 
mijn werk om ben ik veel 
aan het regelen voor de 
harmonie. Vooral wat met de 
jeugd te maken heeft. Thuis 
vragen ze weleens of er nog 
iets meer bestaat dan de 
harmonie? Tsja, als je iets erg 
leuk vindt om te doen wordt 
de tijd wel vaker vergeten. 
Op dit moment ben ik samen 
met de andere drie, jullie 
allemaal wel bekend, druk 
bezig met Muziek=Cool. Een 
geweldig project om te doen  
en wat gaan die 2 jaren snel 
voorbij. 2 jaren met heel wat 
‘genietmomenten’ o.a. het 
slotconcert vorig jaar in Het 
Anker waarbij alle kinderen 
op het podium zaten met 
een instrument, samen met 
ons groot orkest. Dat zijn de 
momenten waarop ik denk: 
daar doe je het voor! Doel 
hiervan is natuurlijk om 
nieuwe leerlingen te krijgen 
binnen onze harmonie. 
Tegenwoordig moet je 
daar op een andere manier 
mee bezig zijn dan 10 jaar 
terug. Nu werken dit soort 
projecten weer beter. 
Op dit moment ben ik 
bezig proeflessen te regelen  
voor de kinderen van 
Muziek=Cool, die misschien 
verder willen gaan met 
muziek maken. En doorgaan 
in ons reguliere systeem. 
Hopelijk kan Muziek=Cool 
volgend schooljaar in een 
aangepaste vorm doorgaan, 
hier zijn we nog volop mee 
bezig.  

Wanneer deze Superieur 
uitkomt staan we aan de 
vooravond van de happening 
‘Kinderen maken muziek’ in 
Utrecht, geregeld door het 
Oranje Fonds. Op woensdag 
10 juni vertrekken  we met 4 
bussen, 127 muzikantjes en 
22 begeleiders, leerkrachten 
en muzileraren. Door wel 
2000 kinderen zal er een 
mooi concert neergezet 
worden. Koningin Maxima 
is hiervan de initiatiefnemer 
en het koninklijk paar is dan 
ook uitgenodigd. Maar of 
ze komen is op dit moment 
nog niet bekend. De kans 
zit er wel in en dat zouden 
we super vinden. Ik heb er 
in ieder geval heel veel zin 
in! Voor dit concert  moet  
van alles voor geregeld 
worden o.a. vrijwilligers 
vragen, groepsindeling, 
overleg met de scholen, 
ouders informeren. 
Ondertussen  gaat de 
organisatie voor de muziek-
examens, serenadedag en 
voorspeelmiddag gewoon 
door. Jullie lezen het al, het 
is tijd om te stoppen met 
schrijven….. Oh ja, af en 
toe is er ook nog  tijd om de 
muziekstukken te oefenen, 
want op 14 juli hebben we al 
weer het afsluitingsconcert 
van het seizoen samen 
met alle andere orkesten 
van harmonie De Goede 
Hoop. De Noot wil ik dan 
nu graag doorgeven aan 
Anne Wouters, zij zorgt 
voor verjonging binnen het 
bestuur. Want wat de jeugd 
ervan vindt is belangrijk 
voor de toekomst van onze 
harmonie!  

DE NOOT VAN...
Door: Heleen van Asten

Op dinsdag 14 juli a.s. sluiten we het seizoen muzikaal af 
met een zomerconcert zoals de laatste jaren een traditie is 
geworden. 

Door de volgende orkesten wordt een kort optreden verzorgd: 
de slagwerkgroep, het opleidingsorkest,  La Banda, OJO en 
als laatste het harmonieorkest. Het concert vindt ook deze keer 
weer plaats bij ons clubhuis De Vrienden en begint om 19.30 
uur. Vanaf 18.00 uur is een aantal leden welkom om e.e.a. 
klaar te zetten. 

Indien het weer niet goed genoeg is om buiten te spelen, 
hetgeen vorig jaar het geval was, dan wordt het concert 
gehouden in zaal De Vrienden.

AFSLUITINGSCONCERT
Door: Louis van de Weijer

Ook dit jaar wordt er weer 
een Serenadedag gehouden, 
de veertiende, waarvoor de 
voorbereidingen inmiddels 
in volle gang zijn. De 
gediplomeerden en ouders 
worden om 11.45 uur in De 
Couwenbergh verwacht. Na 
enkele korte optredens van 
een aantal leerlingen en het 
uitreiken van de diploma’s, 
wordt de middag vervolgd 
met de huldiging van 2 
jubilarissen van het groot 
orkest. Vanaf 14.15 uur 
worden de gedecoreerden, 
bruidsparen, religieuzen en 
commissarissen ontvangen 
in De Couwenbergh. Dan 

zal ook de harmonie 
haar rondgang door het 
dorp maken. De plaats 
voor een serenade is 
dit jaar het Terlinge. 
Om 14.30 uur speelt La 
Banda een aantal mooie 
nummers, waarna alle 
genodigden plaatsnemen 
op het bordes om 
een serenade van de 
harmonie ontvangen. 
We verwachten de leden 
van het groot orkest om 
11.45 uur en de leden 
van La Banda om 14.15 
uur. We gaan er met z’n 
allen weer een hele leuke 
muzikale dag van maken.

SERENADEDAG 12 JULI
Door: Jacobine, Marieke en Ronald
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VANUIT HET BESTUUR
door: Mathy Meulendijks

NIEUW
Floor Driessen

ADVERTENTIE

LD&S
Leo’s Diensten & 

Sevice BV

Voor onderhoud CV-Ketel
€ 55,55

inclusief 6% BTW

Interesse?
Bel dan vrijblijvend

06 23 36 16 65
of mail naar

info@leodiender.nl

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

Had ik me na de vorige 
bestuursvergadering een 
hoop inspiratie voor onze 
glossie, blijkt ie niet uit 
te komen in mei. Nu dus 
mogelijk wat mosterd na de 
maaltijd in een bedje van 
actualiteiten.
De collecte voor het 
Oranjefonds heeft landelijk 
€ 450.000 opgebracht 
inclusief de € 1.074 door ons 
opgehaald in Aarle; hiervan 
hebben we 50% ofwel € 
537 voor de verenigingskas 
gestort gekregen. Dank aan 
de collectanten.
Jan Willem van Dijk heeft 
zijn eerste optreden als 
tambour-maître gehad; Jack 
blijft als 2e man beschikbaar, 
zodat we altijd over een 

bevlogen leiding beschikken. 
Met beide heren vindt deze 
week een gesprek plaats om 
de nodige vragen en kennis 
uit te wisselen.
Begin mei hadden zich de 
eerste 5 belangstellenden 
voor een nieuwe blazersklas 
aangemeld, inmiddels zitten 
we bijna aan de 15! Op 24 
juni vindt er een info-avond 
plaats, waarna er na de 
zomervakantie gestart zal 
worden met theorie en later 
dit najaar met praktijklessen. 
Zegt het voort, want de 
groep kan nog wel een beetje 
groeien.
Paul van de Veerdonk 
heeft eerder dit jaar 
bij de jaarlijkse 
dirigentenevaluatie 

aangegeven toe te zijn aan 
een nieuwe uitdaging. In 
goed overleg is besloten dat 
hij  bij de seizoensafsluiting 
afscheid neemt. De vacature 
voor zijn opvolging is 
uitgezet en de eerste 
reacties zijn binnen; we 
verwachten voor eind juni 
de sollicitatieprocedure 
af te kunnen ronden. 
Jasper van der Heijden 
heeft zijn rol binnen 
het bestuur neergelegd, 
maar blijft zich inzetten 
binnen de  Superieur- en 
opleidingscommissie 
en  mogelijke toekomstige 
evenementen. Jacqueline 
van de Wetering is door 
haar stageperiode heen 
en nu volwaardig lid van 
de opleidings-commissie. 
Henriëtte Thijssen heeft 
het zo druk als nieuwe 
penningmeester(es) dat 
ze haar taak binnen de PC 
heeft over-gedragen aan 
Ronald Meijer. 
Anne, Thijs, Vera en 
Willem hebben hun 
eerste sessie rond het 
verenigingsarchief er op 
zitten en de taken zijn 
verdeeld; binnenkort 
kunnen zij de hele historie 
aan ons doorvertellen en 
laten zien.

Heleen, Mandy, Marieke 
en Dirk werken zich een 
slag in de rondte in mei/ 
juni: voorspeeldag en 
praktijkexamen voor onze 
leerlingen, SamenSPEEldag 
op 14 juni in Het Anker met 
M=C en onze leerlingen, 
maar ook leerlingen 
van O&U, HMC en De 
Vooruitgang. Komt dat 
zien!!! Klap op de vuurpeil 
voor hen is natuurlijk de 
deelname op 10 juni aan het 
Slotconcert van Kinderen 
Maken Muziek: met vier 
bussen vol aanstormende 
muzikantjes uit M=C naar 
de Jaarbeurs Utrecht waar 

met in totaal zo’n 3000 
kinderen uit 30 verenigingen 
muziek wordt gemaakt, met 
als bijzondere luisteraar 
Koningin Maxima!!!
Voor komend najaar is de 
muziekkeuze rond: voor 
optreden op 19 september 
in het Openluchttheater 
in Mariahout samen met 
Lieshout en Beek en Donk, 
voor 8 november in de Beurs 
van Berlaege en voor het 
nieuwjaarsconcert 2016.
So, as you can see: never 
a dull moment bai de 
herremenie.
Hoewel ... ik toch een kleine 
kanttekening moet maken 
over een wat tegenvallende 
opkomst op de repetities 
de laatste tijd. Aan de 
verzuimers de oproep om 
niet te lichtvaardig af 
te melden, want je laat 
je medemuzikanten die 
avond wel alleen zitten, 
waardoor het lijkt of zij 
allemaal een solo hebben. 
Met al die energie die ik 
hiervoor heb beschreven 
is het toch geweldig om 
bij deze club te zijn. En 
daarom, tot slot, bedanken 
we diegenen die zich met 
de organisatie binnen de 
club bezighouden op 2 juli 
met een vrijwilligersavond. 
Zie je dan, of op de 
Seizoensafsluiting op 14 juli! 
Groet namens het hele 
bestuur, Mathy

VERKOOP INSTRUMENTEN EN TOEBEHOREN
Vanuit het verleden heeft de harmonie een voorraad aan instrumenten en toebehoren. Denk 
hierbij aan instrumentstandaarden (trompet, fluit en klarinet), lessenaars, mappen, etc. De 
standaarden zijn zowel nieuw in de doos als gebruikt. Deze spullen worden al een paar jaar 
niet meer door de harmonie uitgereikt en zou ik daarom graag willen verkopen.  
Ik heb ook nog enkele fluiten in de aanbieding. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat deze 
fluiten wel bespeelbaar zijn, maar dat de kosten van een goede onderhoudsbeurt hoger zijn dan 
dat de instrumenten waard zijn. Prima voor carnaval of decoratie. Hetzelfde geldt voor een 
paar klarinetten.  
Mocht iemand interesse hebben, neem dan contact met mij op (thijsderks@gmail.com). De 
opbrengst kan wellicht goed gebruikt worden voor de harmonie.

Door: Thijs Derks

LA BANDA IN HEEZE


