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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

20 december
Henriëtte Thijssen
22 december

Vera van Lent
24 december
Harry Brugmans
26 december

Merijn Boons
29 december

Wim Swinkels
31 december
Martien van den 

Heuvel
31 december

Lianne Raijmakers
6 januari

Heleen van Asten
11  januari

Jan-Willem van Dijk
12 januari

Gianne van Dijk
Sophie Geerkens

14 januari
Sanne van Dijk

AGENDA
24 december
Herdertjesmis door 
het opleidingsorkest
16.00 verzamelen
17.00 uitvoering
31 december 
Oudejaarsmis m.m.v. 
OJO 
18.30 uur
Kerk
5 januari 
Generale repetitie in 
De Dreef 
7 januari 
Medewerking 
slagwerkgroep aan 
NJC Wanroij 
8 januari 
Nieuwjaarsconcert 
14.30 uur
de Dreef
15 januari
Oliebollenconcert 
opleidingsorkest
11.00 uur
Dorpshuis Lieshout

NIEUWJAARSCONCERT HARMONIE DGH  
door: Piet Gijsbers
Harmonie De Goede Hoop 
zal het nieuwe jaar wederom 
muzikaal openen met haar 
traditionele nieuwjaarsconcert 
op zondag 8 januari a.s. om 
14.30 uur in multifunctioneel 
centrum De Dreef. Deze keer 
voor het eerst o.l.v. de nieuwe 
dirigent Martijn Pepels. 
Deze orkestleider heeft na 
verschillende studies aan het 
conservatorium zijn sporen 
al ruimschoots verdiend met 
het leiden van een aantal 
orkesten in het Limburgse. 
Ook trad hij al als gastdirigent 
op in Pontevedra in Spanje. 
Verder heeft de organisatie 
de zanger Guimar van der 
Weele weten vast te leggen 
voor dit concert. Deze jonge 
student aan het conservatorium 
heeft al de nodige optredens 
achter de rug. Hij zong o.a. 
samen met Karin Bloemen en 
tijdens de Eindhoven Proms 
met de Koninklijke Harmonie 
Phileutonia. Ook treedt hij 
regelmatig op met de Fontys 
Bigband van het Tilburgs 
Conservatorium.    
Tijdens het concert zal Guimar 

van der Weele met begeleiding 
van de harmonie de nummers 
‘Cry me a River’, ‘Feeling 
Good’ en ‘New York-New York’ 
(dit laatste bekend van Frank 
Sinatra) vertolken.   
De harmonie zal het concert 
openen met ‘Le Rendez-vous 
de Chasse’ van G. Rossini. 
Dit is een muziekstuk dat 
oproept tot de jacht, waarbij 
een belangrijke rol gespeeld 
wordt door vier hoornsolisten. 
Vervolgens wordt het enigszins 
mysterieuze ‘El Arca de Noé’ 
van Oscar Navarro uitgevoerd, 
een symfonisch gedicht waarin 
het verhaal van de Ark van Noé 
verteld wordt.  
Het harmonieorkest sluit het 
programma vóór de pauze af 
met het vrolijke ‘The Wizard of 
Oz’ van Harold Arlen.  
Na de pauze is het de beurt aan 
de Slagwerkgroep van harmonie 
De Goede Hoop o.l.v. Anthony 
Vogels.  
Het harmonieorkest opent 
het tweede gedeelte van haar 
programma met ‘The March 
of 1941’, muziek van John 
Williams uit de film ‘1941’, de 

aanval op Pearl Harbour in dat 
jaar.  
Het concert wordt afgesloten 
met ‘Belle of the Ball’, een wals 
van Leroy Anderson.  
Kaarten voor dit feestelijke 
concert zijn vanaf 22 december 
verkrijgbaar voor 8 euro bij 
de leden van de harmonie, bij 
café Bij van Dijk en op de dag 
van het concert aan de zaal. 
Kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang.  
Maistro 2017  
Harmonie De Goede Hoop gaat 
komend jaar, in navolging van 
het bekende tv-programma, het 
project Maestro uitvoeren. Op 
20 mei is de halve finale en op 
8 juli de finale. We hebben voor 
dit project acht superkandidaten 
weten te strikken, allen bekende 
inwoners uit Aarle-Rixtel.  
Tijdens het nieuwjaarsconcert 
worden de kandidaten bekend 
gemaakt. Wilt u weten welke 
personen er op 20 mei als 
dirigent voor het groot orkest 
van harmonie De Goede Hoop 
zullen staan, bezoek dan het 
nieuwjaarsconcert.  

DE NOOT
Door: Pieter Verschuuren
Op 29 oktober jl. heb ik 
met veel genoegen het 
filmconcert bijgewoond in 
De Dreef. Wat me daar zo 
bijzonder trof is de muziek 
die ten gehore werd gebracht. 
Niet het gewone dat we 
van een harmonie gewend 
zijn maar een upgrading 
naar een echt orkest, een 
harmonieorkest dat het 
aandurft om muziekstukken 
te laten horen die ook in 
de filmindustrie gebruikt 
worden. Mijn complimenten 
aan orkest, de solisten 
en de samensteller van 
de filmbeelden! Ook de 
nieuwjaarsconcerten die ik 
elk jaar bezoek zijn van hoge 
kwaliteit, mooie muziek, 
goede solisten en een mooie 
afwisseling met de steeds 
verrassende slagwerkgroep.  

De verschillende 
muziekgroepen die de 
laatste jaren gedijen onder 
harmonie De Goede Hoop 
geven vele muzikanten 
veel muziekinspiratie en 
gemeenschapszin. Goede 
initiatieven!  
70 jaar lid van de 
harmonie  
Zelf heb ik nooit ’n 
instrument bespeeld, 
maar de echte reden voor 
mijn lidmaatschap van de 
commissarissen is mijn vader 
Peter Verschuuren. Op 5 mei 
1986, zijn verjaardag, was 
hij 70 jaar onafgebroken 
lid van de harmonie. Dit 
was zo bijzonder dat 
daar geen oorkonde of 
herinneringsteken voor 
beschikbaar was, dat was nog 
niet eerder voorgekomen. 

Om de traditie voort te 
zetten in zijn naam heb ik 
ingestemd op de vraag van 
Pieter Wijnker om lid van de 
commissarissen te worden. 
En zo is het gekomen!            
Ik geef De Noot door aan 
Roland Roijakkers.                    

Peter Verschuuren 5 mei 
1966  

door: René Paulus

Intocht van Sinterklaas

Opening van de 
verbouwde zaal 
van ‘Cafe-Zaal 
bij van Dijk’ vervolg op pagina 3

FOTOHOEKJE



Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Bas Cooijmans

Anthony Vogels
          

Voorzitter
Ronald Meijer 

Bosscheweg 31 
5735 GS Aarle-Rixtel 

06 - 51 21 21 76 
ronaldmeijer56@live. 

nl

Penningmeester
Henriëtte Thijssen

Het Laar 6
5735 RC Aarle-Rixtel

0492 - 38 30 86
06 - 10 37 26 46

Secretaris
Marieke Bouwman

Blauwe Schutplein 24
5735 AP Aarle-Rixtel

0492 - 38 32 92
06 - 51 77 41 42

secretaris@harmonie-
dgh.nl 

    
Contactpersoon

opleiding
Heleen van Asten

0492 - 38 31 47

Instrumenten
beheer

Thijs Derks
thijsderks@gmail.

com
06 - 52 62 52 43

Redactieleden
Floortje Dijckmans

Sonja Kluijtmans
René Paulus

Vera Kuijpers
degoedehoop@hot-

mail.com

Bezorger
Martien van den 

Heuvel
Contactpersoon 

fotografie
Vacature

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

NIEUW

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Heleen van Asten
06 - 43257962
Voor DoReMi:
Merel Swinkels
06 - 12303606
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@gmail.
com
Voor opleidingsorkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

NIEUWE PAUKEN EN DE GROTE 
SCHOONMAAKACTIE
door: Frank van den Heuvel

OJO SPEELT IN HET ELKERLIEK
door: Henriëtte Thijssen

Zondag 4 december mocht 
OJO de dienst in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis 
opluisteren. Voor het OJO 
geen onbekend terrein, 
want zij mocht hier al vaker 
optreden. De dienst werd 
behoorlijk goed bezocht, 
door bekenden van het OJO, 
mensen uit de buurt en 
patiënten van het ziekenhuis, 
in rolstoel of bed. Daar het 

de dag voor de verjaardag 
van de Goedheiligman was, 
stond er ook een nummer van 
Mozart op het programma 
dat aan St. Nicolaas gewijd 
was, menuet; Zie ginds…in 
mineur.   
Het volgende optreden van 
OJO is op oudejaarsavond 
in de kerk van Aarle-Rixtel 
tijdens de oudjaarsmis.  

Na een taxatie van de pauken 
van de harmonie dit jaar 
bleek dat ze versleten waren. 
Maar ja, een nieuw setje 
pauken schaf je niet zomaar 
even aan. Thijs Derks is 
zich daar helemaal in gaan 
verdiepen en samen met 
het bestuur zijn ze aan de 
gang gegaan om het geld 
bij elkaar te krijgen om de 
pauken te kunnen kopen.                                                                                 
En… 22 november was 
het dan zover. Ik werd 
door Thijs gebeld of ik tijd 
had om de nieuwe pauken 
in ontvangst te nemen. 
Natuurlijk wilde ik hier wel 
tijd voor maken. Vanuit 
muziekcentrum Venray 

kwamen ze de pauken brengen. Ik was nu natuurlijk in de 
gelukkige omstandigheid om als eerste op deze nieuwe 
pauken te mogen spelen. Wat een mooie klank zit erin. Ook ’s 
avonds bij de eerste repetitie met de nieuwe pauken kon je het 
verschil goed horen tussen de oude en nieuwe pauken.   
Aan de levering van deze nieuwe pauken hadden wij als 

Optredens                                                                                                                                             
Zo tegen het eind van 
het jaar gonst het van de 
muzikale bedrijvigheid 
binnen onze vereniging.                                                                                                                                     
Er wordt door het 
harmonieorkest druk 
gerepeteerd voor het 
nieuwjaarsconcert. Dit jaar 
op zondag 8 januari. Ook 
de slagwerkgroep ‘slaat’  
zich warm voor dit concert. 
Met de hagelnieuwe pauken 
moet dat zeker lukken. 
Het is weer een enorme 
investering die we gedaan 
hebben, maar ze gaan bij 
goed gebruik ook weer jaren 
mee. Ook de blazersklas 
en jeugdorkest zijn druk 
bezig met hun optreden op 
zondag 15 januari. Zeker de 
moeite waard om te komen 
luisteren wat de blazersklas 
en jeugdorkest nu al aan 
muzikale kwaliteit te bieden 
hebben. En zo zijn er nog 
meer muzikale momenten 
op de valreep van het 
nieuwe jaar. Een optreden 
van het opleidingsorkest 
tijdens de gezinsmis op 24 
december en OJO laat op 
oudejaarsavond nog wat 
‘vuurwerk’ horen. Veel 
optredens maar dat is ook de 
kern van onze harmonie.   

slagwerkers ook een schoonmaakactie gekoppeld. Want na 
de verbouwing van Bij van Dijk en omdat er al jaren niets 
meer aan het hok gedaan was, was dit heel hard nodig. En je 
kunt de mooie nieuwe pauken natuurlijk niet in een vies hok 
zetten. Zo stonden we dus op maandagavond 28 november, 
met alle slagwerkers van de slagwerkgroep en van het groot 
orkest te poetsen. Na wat gemopper in het begin werd er door 
een van de slagwerkers een radio gehaald en ging iedereen 

met frisse tegenzin aan de gang. Het hele hok en complete 
instrumentarium werd onder handen genomen. En het 
resultaat mag er wezen. We hebben nu weer een blinkend 
schoon hok. Iedereen bedankt hiervoor!!  

Toekomstvisie                                                                                                                         
Alle leden hebben inmiddels 
de enquête ontvangen 
waarin een aantal vragen 
staat over de toekomst van 
de harmonie. Vanuit het 
bestuur hebben we deze 
enquête opgezet omdat we 
het belangrijk vinden om ook 
de leden bij de toekomstvisie 
te betrekken. Gelukkig 
hebben veel leden de enquête 
inmiddels ingevuld en zijn er 
ook al behoorlijk wat leden 
die in januari mee willen 
praten. Mocht je nog geen 
tijd hebben gehad om in te 
vullen of lukt er technisch 
iets niet, laat het dan via 
het secretariaat weten. De 
planning is dat we op onze 
jaarlijkse ledenvergadering 
het plan presenteren en 
er vanaf dat moment ook 
uitvoering aan gaan geven.   
Bestuursvergadering                                                                                                            
Tijdens onze laatste 
vergadering van dit jaar 
hebben we onder andere 
gesproken over ons 
jeugdorkest. Dit orkest 
oefent sinds een paar 
maanden met Bas Cooijmans 
als dirigent. Om het clubje 
jeugd te ondersteunen spelen 
sinds een paar weken twee 
volwassenen mee op de 
tuba en tenorsax. Dit geeft 
het orkest gelijk meer body. 
Het plan is om er een soort 
poporkest van te maken met 
een gitarist en toetsenist 
erbij. Het repertoire wordt 
daardoor eigentijdser en zal 
ook bij de muzikanten nog 
meer aanspreken. Betty en 
Rini alvast bedankt voor 
jullie medewerking om dit 
prille orkest te ondersteunen. 
In januari hopen we de 
bezetting compleet de 
hebben.   
Ons plan voor sponsoraanpak 
is inmiddels ook klaar. Nu 
wordt er nog naarstig gezocht 
naar een sponsormanager. 
Iemand die een breed 

netwerk in Aarle heeft en de 
sponsoring wil coördineren. 
Voel je je geroepen? Laat 
het dan weten aan het 
secretariaat. We hebben 
gekozen voor een structurele 
aanpak van sponsors zoeken 
voor langere termijn. 
Hiermee voorkomen we dat 
we iedere keer moeten gaan 
‘leuren’.  
De wijnactie is dit jaar weer 
goed verlopen. Vanuit onze 
nieuwe locatie is het zeker 
logistiek voor herhaling 
vatbaar. Inmiddels zijn er 
een kleine 1000 flessen 
wijn verkocht. Dat is weer 
een mooie opsteker voor 
de clubkas. Mocht je nog 
om wijn verlegen zitten: 
een telefoontje naar Geert 
Dinnessen (381507) voor 
je bestelling en je kunt met 
de kerst een heerlijke wijn 
serveren.   
Rest mij nog om jullie 
allemaal hele mooie 
feestdagen te wensen 
en een bruisend begin 
van 2017.  

ADVERTENTIE

LD&S
Leo’s Diensten & 

Sevice BV

Voor onderhoud CV-Ketel
€ 63,42

inclusief 21% BTW

Interesse?
Bel dan vrijblijvend

06 23 36 16 65
of mail naar

info@leodiender.nl

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

DoReMi 
leerlingen O.l.v. 
Merel Swinkels:

Stef van de Weijer
Sophie Beniers

Saar Raijmakers
Mara Heinsbergen

Sara Jansen
Eva Migchels

Ginny Verbakel
Liana Galajeva
Biek van Hoof

Niek van Falier

15 januari
Leerlingenconcert 
door leerlingorkest, 
blazersklas en 
saxofoonleerlingen
16.00 uur
19 maart
OJO speelt met koor 
Korale
8 april
Concert 
Harmonieorkest met 
Phileutonia
7 mei
Meiviering
Kerk
20 mei
Praktijkexamens
20 mei 
Halve finale Maistro 
8 juli 
Finale Maistro 

Beheer agenda: 
stan_beekmans@ 
hotmail.com

vervolg agenda


