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AgendA
27 januari
Uitstapje jeugd naar 
Slagwerkgroep 
Percossa in Helmond
2 februari
Docentenvergadering
3 maart
Ensembledag
12 maart
Ledenvergadering
23 maart
Jubileumconcert 
Eersel 20.00u

proficiAt
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

23 januari
Claudia Beniers

1 februari
  Lisa Dekkers

         Toon van Wetten
2 februari   
Koen Botman

    Harm Raijmakers
7 februari   

Betsy Bakkers

MEDEDELING

Inleveren van kopij voor het 
volgende nieuwsblad

kan tot en met
2 februari.

Graag emailen naar:
degoedehoop@hotmail.com

De volgende uitgave van dit 
nieuwsblad is er alweer op

dinsdag 12 februari.

geweldig concert slAgwerkgroep!
door: Thea Wich
Op zondag  9 december 
heeft onze slagwerkgroep, 
samen met de slagwerkgroep 
uit Stiphout en Drunen, een 
prachtig concert verzorgd in 
Stiphout.
De slagwerkgroep uit Drunen 
mocht het concert openen. 
Helaas hebben we weinig 
van deze grote groep kunnen 
horen omdat ik eerst naar de 
groepsrepetitie van ‘het hout’ 
moest.
Gelukkig hebben we niets 
hoeven missen van onze 
eigen slagwerkgroep. Deze 
groep is misschien niet 
zo groot, maar wel heel 

enthousiast. Wat wil je, met 
nummers als Waka Waka 
en Ai se eu tu pego. Je kon 
gewoon niet stil blijven 
zitten op je stoel. Met deze 
muziek heeft Anthony de 
slagwerkgroep in een hip en 
verjongend jasje gestoken. 
Complimenten voor de 
dirigent en natuurlijk voor de 
hele slagwerkgroep!
Het concert werd afgesloten 
door de thuisclub, Stiphout, 
een jonge en grote groep 
die ook mooie muziek ten 
gehore bracht.
Al met al was het een concert 
met zeer toegankelijke en 

vlotte muziek, een genot 
voor het oor.
Wat jammer dat de 
groepsrepetities van onze 
harmonie nu precies samen 
moesten vallen met dit 
concert.

geslAAgd nieuwjAArsconcert!
door: Piet Gijsbers
Ook dit jaar is harmonie 
De Goede Hoop er weer 
in geslaagd om een zeer 
aantrekkelijk concert te 
bieden.
In een tot de laatste stoel 
bezette, tot concertzaal 
omgetoverde sporthal 
in De Dreef werd het 
programma geopend door de 
slagwerkgroep o.l.v. Anthony 
Vogels. Deze verraste met 
een zeer eigentijds optreden 
met moderne stukken.
Het harmonieorkest o.l.v. 
Gerrit de Weerd opende 
met Riverdance, een stuk 
waarbij de afwisseling 
van het slagwerk en het 
instrumentale gedeelte erg 
prettig overkwam.
Daarna was het de beurt aan 
de solisten Valérie Vervoort 
en Máté Fülep die, samen 
met het orkest,  het publiek 
lieten genieten van aria’s uit 
Le Nozze di Figaro en Die 

Zauberflöte. Ze sloten af met 
een duet uit Don Giovanni. 
Het gemak waarmee sopraan 
Valérie zong en de warme 
klankkleur van bariton Máté 
oogstten veel waardering.
Het deel voor de pauze 
werd afgesloten door het 
harmonieorkest met de 
Armeense dansen. Door de 
verschillende tempi werd 
het een belevenis om naar 
te luisteren. De concerthal 
werd tot in alle hoeken 
gevuld met het geluid van de 
prachtige uitvoering door het 
harmonieorkest.

Na de pauze ging het concert 
verder op de Amerikaanse 
tour.
Geopend werd met The 
Symphonic Gershwin in een 
arrangement van Warren 
Baker.
Daarna was het weer de 
beurt aan de solisten die 

drie liederen uit Porgy and 
Bess ten gehore brachten. 
Ook hierbij zorgde het 
harmonieorkest voor een zeer 
verzorgde begeleiding.
Eén van de hoogtepunten 
van het concert was de 
uitvoering van Saxpack, 
waarbij orkestlid Thijs 
Derks zijn virtuositeit op 
zowel altsax als sopraansax 
demonstreerde. 
Met de Benny 
Goodman Goodies, 
waarin de afzonderlijke 
instrumentgroepen de kans 
kregen te excelleren, werd 
het concert afgesloten. 
Het enthousiaste publiek 
werd beloond met als toegift 
La Mer, een mooie, rustige 
afsluiter van deze zeer 
aangename middag.
Enkele foto’s vindt 
u verderop in deze 
uitgave. Kijk ook eens 
op www.harmonie-
dgh.nl!

mee nAAr het concert vAn het nBe!
door: Sanne van Dijk

Op vrijdag 14 december 

zijn we met een groep 

van de harmonie naar 

het Nederlands Blazers 

Ensemble geweest. Dit was 

een erg leuk uitstapje! Het 

was in het Muziekgebouw 

Frits Philips in Eindhoven. 

Daar gingen we met de auto 

naar toe, onderweg was het al 

erg gezellig. Toen we in het 

muziekgebouw waren, zijn 

we in de zaal gaan zitten. De 

opkomst van de muzikanten 

was in het donker, met een 

heleboel gekleurde kleine 

lichtjes. Daarna gaven 

ze een superleuk concert 

met optredens van jonge 

componisten. Dat was 

voor een wedstrijd waarbij 

jongeren zelf muziek konden 

componeren en insturen. Er 

waren mooie stukken uit 

voortgekomen. Tussendoor 

werd een aantal keren een 

grappig stukje gedaan met 

een contrabas (Mandy, 

kan jij dat ook??). Toen 

het concert was afgelopen 

gingen we wat drinken in de 

foyer en werden de jongeren 

bekendgemaakt die door 

mochten naar de finale. 

Hierna gingen we weer terug 

naar Aarle. Opleidingscommissie, bedankt voor dit gezellige uitstapje!

Als u belangstelling hebt, 
kunt u eens op dinsdagavond 
tussen 20.15 en 21.45 uur 
in De Couwenbergh komen 
luisteren.

De Wanhoop is eind 2004 
opgericht door een aantal 
enthousiaste muzikanten die 
naast het serieuze repertoire 
ook populaire muziek wilden 
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maken.
Ofschoon De Wanhoop 
bekend staat als 
smartlappenorkest, bestaat 
het repertoire zeker niet 
alleen uit smartlappen. 
Toppers uit de jaren vijftig, 
zestig, zeventig en zelfs nog 
later, zijn geen uitzondering. 
Het enthousiaste orkest 
bestaat (bij een voltallige 
bezetting) uit 24 leden 
die veelal ook lid zijn van 
harmonie De Goede Hoop. 
Een aantal van hen maakt 
zelfs al tientallen jaren deel 
uit van deze harmonie. 
Het orkest staat onder de 
bezielende leiding van 
dirigent Toon Derks en 
treedt regelmatig op bij 
gelegenheden als carnaval, 
het afsluitingsconcert van 
harmonie De Goede Hoop en 
het jaarlijkse Kikkerconcert 

in Laarbeek. Verder krijgt 
het regelmatig verzoeken 
van ouderen (onder andere 
verzorgingstehuizen) om 
voor hen te spelen. Ook voor 
dit jaar staat weer een aantal 
optredens op stapel.
Wij zijn er zeker van dat 
beide orkesten zullen zorgen 
voor een plezierige avond, 
waarvoor de entree gratis is. 
U bent van harte welkom.

Mate Fülep en Valerie 
Vervoort.
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Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

of mail ons.
Je ontvangt dan 

alsnog een exemplaar.
Kijk ook eens op de 
website van de 
harmonie:
harmonie-dgh.nl

vAnuit het Bestuur
door: Nico van der Wielen

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:
René Paulus
0492 - 38 44 26
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429

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

goede voornemens
door: onze vaste columnnist Maurice van Falier
Hoewel het officieel niet meer mag, toch: De allerbeste wensen voor 2013! Dat het maar een goed 
jaar mag worden voor onze vereniging. En hoewel het ‘mirakeltje van De Goede Hoop’ nog niet 
gevonden is (helaas geen reacties ontvangen), gaan we er maar vanuit dat het zonder ook lukt. 
Hebben jullie ook weer goede voornemens gemaakt voor dit jaar? Hieronder de Top 10 van wat onze 
medelandgenootjes allemaal beter gaan doen het komende jaar. Laat ik het weer eens toespitsen op 
mijzelf en ons Hermenieke:

1 Afvallen en meer bewegen.
Ik ga nergens meer van afvallen, want m’n gebit doet nog zeer van die smak die ik maakte met mijn 
fiets op de vrijwilligersavond. Ik kijk voortaan wel uit! Niet bewegen, en lekker op de achterbank van 
een taxi naar huis…
2 Minder geld uitgeven.
De derde helft inkorten? Misschien moet ik wel troonsafstand doen van mijn titel ‘Koning 
Pintenman’. Maar ja, Beatrix weet anders ook nog niet van ophouden…
3 Schulden afbetalen.
Jaaaah Willem…, zie punt 2. Misschien blijft er meer geld over. Dan kan ik eindelijk die 
achterstallige kwartaaltermijnen van de contributie overmaken…
4 Meer tijd besteden aan familie en vrienden.
De harmonie is één grote familie. Met tal van (mijn) vrienden. Maar zoals in iedere familie geldt: elk 
huisje heeft zijn kruisje, en ook hier zijn zwarte schapen…
5 Een partner vinden.
Ééntje maar? Ik zit boordevol ideeën over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en zal zeker 
medestanders zoeken (en vinden)…
6 Stoppen met roken.
Nope. Doe ik niet aan mee. Waar rook is, is vuur. Passie! El Mausowicz speelt graag ‘con fuoco’! 
(En volgens anderen, waaronder Annelie, ook regelmatig met zijn leven…)
7 Beter werk vinden.
Heb ik al gevonden. Laat mij maar van die onzinnige stukjes schrijven in De Superieur. Dat bevalt 
me veel beter dan invalmuzikanten regelen en geeft ook minder stress…
8 Iets nieuws leren.
Lijkt me prachtig; iets met muziek of zo. Ik heb altijd de hartenwens gehad om goed trompet te 
kunnen spelen. Zou het dit jaar wel lukken?...
9 Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen.
Zie punt 1. Bevalt me niet zo goed. Hoewel ik graag voor iemand klaar sta, schijn ik dit toch altijd - 
op de een of andere manier - te moeten bekopen…
10 Beter met mijn tijd omgaan.
Logisch: tijd is geld. En ook in 2013 duurt de crisis voort. Dus zuinig aan met tijd. Er niet teveel 
insteken als er toch niets uitkomt. Kan gelden voor?... (*#^$ CENSUUR @%=!)

Zoals jullie merken neem ik het maken van goede voornemens niet zo serieus. Ik zeg maar zo: 
verloochen je eigen identiteit niet. Verander niet, niet voor anderen. Blijf jezelf omdat je bent wie je 
bent. Zoals jij is er maar één, en jij bent uniek!

concert lA BAndA en de wAnhoop
door: Piet Gijsbers
La Banda bestaat inmiddels 
vier jaar en is een onderdeel 
van harmonie De Goede 
Hoop. Het orkest, dat 
bestaat uit 20 leden, heeft 
onder leiding van Paul van 
de Veerdonk vorderingen 
gemaakt en wil dat graag 
laten horen. De leden van La 
Banda zijn erg enthousiast 
en kijken elke keer weer 
uit naar hun wekelijkse 
repetitieavond op dinsdag.

De optredens van het 
orkest blijven op dit 
moment nog beperkt tot 
het afsluitingsconcert van 
harmonie De Goede Hoop in 
juni.  Men wil echter ook op 
andere plaatsen de muziek 
ten gehore brengen en 
daarom dit optreden.
La Banda speelt een zeer 
gevarieerd repertoire. 
Zo wordt er onder meer 
marsmuziek ten gehore 

gebracht en worden er delen 
gespeeld uit Let’s Dance. 
Ook staan er een koraal van 
Bruckner en een Keltische 
dans op het programma.
Overigens is er in het orkest 
nog ruimte voor liefhebbers 
die trompet, bastuba of 
slagwerk willen spelen en de 
basisvaardigheden hiervoor 
beheersen. 
vervolg op pagina 4.

het wAs tweede kerstdAg 2012
door: Willem Sterken
Voor het project‘Muziek 
rond de kerststal’ is de 
afgelopen kerst gevraagd 
aan een aantal leden van 
harmonie De Goede Hoop 
om een kleine voordracht te 
doen in de kerk. Hieruit is 
een koperkwartet ontstaan. 
Dit kwartet,  bestaande uit 
2 trompetten, 1 trombone 
en 1 hoorn heeft 3 prachtige 
nummers ten gehore 
gebracht. Het spelen in een 

kwartet is een totaal andere 
beleving dan het spelen in 
een orkest. Je moet veel 
meer op elkaar letten en 
de inzetten moeten gelijk 
zijn. Om dit voor elkaar te 
krijgen is er natuurlijk veel 
gerepeteerd en geoefend. 
Dankzij een viertal 
geweldige muzikanten was 
de voordracht in de kerk 
daarom een overweldigend 
succes.

Nieuwjaarsconcert
Het Nieuwjaarsconcert 
was een groot succes. De 
belangstelling was heel goed. 
De zaal zat vol. Iedereen 
was enthousiast over het 
gebodene. Mooie muziek 
door slagwerkgroep en groot 
orkest. De solisten maakten 
hun naam waar. Zelf ben ik 
groot voorstander van een 
optreden met solisten. De 
laatste jaren is dat een goed 
concept gebleken. Onze 
dirigent heeft een groot 
netwerk waaruit hij kan 
putten. Dank daarvoor. 
Niet alleen muzikaal maar 
ook organisatorisch was 
het concert zeer geslaagd. 
Voorwaar opnieuw een hele 
prestatie. Het is ieder jaar 
weer fantastisch om te zien 
dat er zoveel vrijwilligers 
zijn die de handen uit de 
mouwen willen steken en 
mee aan willen pakken. 
De leiding van het hele 
gebeuren is in handen van 

de Nieuwjaarscommissie. 
Deze commissie is 
een onderdeel van de 
programmacommissie, 
maar functioneert geheel 
zelfstandig en doet dat 
buitengewoon goed. Ook de 
pr verzorgt de commissie 
zelf. Daarom hulde aan de 
commissie maar ook aan 
de vele hulptroepen die 
meegeholpen hebben en die 
dat ieder jaar weer geheel 
belangeloos doen. 
Een paar jaar geleden hebben 
we een teambuildingsdag 
georganiseerd. Was reuze 
gezellig en geslaagd. 
Eigenlijk is de organisatie 
van het Nieuwjaarsconcert 
elk jaar ook een 
teambuildingsdag. Uit alle 
geledingen van de harmonie 
komen mensen helpen en 
dit gebeurt allemaal in een 
heel ontspannen en gezellige 
sfeer. Geweldig fijn. 
Allemaal zeer bedankt.
 

Ensembledag
Op zondag 3 maart 
hebben we voor het eerst 
een ENSEMBLEDAG. 
Een heel mooi initiatief 
en een alternatief voor 
de voorspeelmiddag. ’s 
Morgens vanaf 11.00 uur 
wordt muziek in kleine 
groepjes ingestudeerd en ’s 
middags ten gehore gebracht. 
Tussen de middag is er een 
gezamenlijke lunch. Het 
bestuur en ook de organisatie 
gaan ervan uit dat iedereen 
meedoet. Wie niet kon, 
had zich voor 20 januari af 
moeten melden bij Mandy. 

Chloë van Dijk

gestopt


