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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

24 december
Harry Brugmans 
29 december

Wim Swinkels
31 december

Martien v/d Heuvel
Lianne Raijmakers

4 januari
Lars v/d Weijer

6 januari
Heleen van Asten

10 januari
Nikki Bontenbal

11 januari
Jan-Willem van Dijk

12 januari
Gianne van Dijk
Sophie Geerkens

14 januari
Sanne van Dijk
20 januari

Mara Heinsbergen

AGENDA
23 december
Extra repetitie Groot 
Orkest, met solisten.
Tijd: 16.30 uur
27 december
Extra repetitie Groot 
Orkest
Tijd: 20.00 uur
7 januari
Generale repetitie
7 januari
Nieuwjaarsconcert
Tijd: 14:30 uur
18 maart
Repetitie voor concert 
met Philharmonie 
Zuidnederland
24 maart
Theorie examens
15 april
Voorspeel 
concert door 
examenkandidaten 
(OVB)
26 mei
Concert M=C en 
Groot orkest

vervolg op pagina 3

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
06-51558429 

Op zondag 10 december 
verzorgden BBC-jazz en 
OJO optredens in zaal ’t 
Huukske in Beek en Donk. 
Dit bleek een dag met 
zo’n beetje de slechtste 
weersomstandigheden van 
het jaar. Maar ondanks 
de heftige sneeuwval en 
gladheid waren beide 
orkesten met een vrijwel 
complete bezetting in Beek 
en Donk aanwezig. Ook had 
een groot aantal toehoorders 
het weer getrotseerd om te 
komen kijken en luisteren. 

Het optreden werd 8-12-2017 
in de MooiLaarbeekKrant 
aangekondigd. In het 
artikel werd OJO een 
opleidingsorkest van 
een enthousiaste groep 
aankomende muzikanten met 
een gemiddelde leeftijd van 
45 jaar genoemd. Enthousiast 
en plezier beleven aan het 
maken van muziek zeker 
wel, maar niet gemiddeld 
45 jaar oud: het jongste 
lid is ouder dan 50 jaar en 
er is niemand die zonder 

ONTMOETING BBC-JAZZ EN OJO
Door: Juliette Bosmans

leesbril de partijen kan lezen. 
Maar het was duidelijk 
te merken dat het plezier 
beleven in combinatie met 
samen muziek maken hoog 
in het vaandel staat. En het 
resultaat mocht er zijn!! 

OJO, onder leiding van 
Louis van de Weijer, was 
aangevuld met een aantal 
andere muzikanten, onder 
wie ondergetekende. Het 
programma was zeer 
gevarieerd, van een Spaanse 
mars tot een Joodse klezmer, 
maar ook Afrikaanse en Ierse 

Op zondag 17 juni gaat 
onze harmonie een groot 
en bijzonder concert geven, 
samen met Philharmonie 
Zuidnederland. In de 
volgende Suprieur komen 
we hier uitgebreid op terug. 

DE NOOT...
Door: Anny Schepers

CONCERT MET PHIL-

Door: Stan Beekmans

HARMONIE ZUIDNEDERLAND

AFMELDEN?
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
06 - 37 30 49 41
juliettebosmans@gmail.
com
(bij voorkeur via What-
sapp)
Voor pop-orkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881
(bij voorkeur via What-
sapp)
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl
(bij voorkeur via What-
sapp)

opgestart door Toon Derks 
en na zijn overlijden is het 
stokje overgenomen door 
Hubert Geurts. De laatste 
tijd treden we regelmatig op 
met De Keiegalmers. Als 
geboren Helmondse vind ik 
hun liedjes prachtig en ben 
trots om met die liedjes mee 
te ‘magge speule’.  

De volgende Noot laat ik 
graag schrijven door Jan-
Willem van Dijk.

Leuk om de laatste Noot van 
2017 te mogen schrijven. Het 
geeft mij de gelegenheid om 
alle lezers van De Superieur 
een fijne kerst en een gezond 
en muzikaal 2018 te wensen.                                       
Ongeveer 17 jaar geleden 
verscheen er in het 
Gemeenschapsblad een 
oproep. Mensen met een 
geboortedatum die wat 
verder in het verleden lag 
werd de kans geboden 
muziek te gaan maken. 
Een sluimerende wens ooit 
nog eens een instrument 
te gaan bespelen kon voor 
mij waarheid worden. Met 
nog een twintigtal anderen 
greep ik die kans. De naam 
van het orkest in spé: OJO. 
Als instrument koos ik voor 
de altsax. Er brak een tijd 

Maar het gaat een groot en 
bijzonder spektakel worden! 
We hebben hiervoor een 
repetitiedag gepland op 
zondag 18 maart. 
Zet dit vast in je agenda.

aan van lessen, repeteren 
en naar de wekelijkse 
repetities onder leiding van 
Louis van de Weijer. Met 
veel geduld lukte het Louis 
om ons samen muziek te 
laten maken. Nog altijd leer 
ik ook van de gevorderde 
muzikanten die tijdens 
optredens ons orkest komen 
versterken. Met de kwaliteit 
van de muziek nam ook 
het enthousiasme bij OJO 
alsmaar grotere vormen aan. 
Inmiddels is er een heuse 
muzikale vriendengroep 
ontstaan die, na het serieuze 
repeteren, tijdens gezellige 
derde helften lief, leed 
en lol met elkaar deelt.                                                                                          
Net als bij het OJO blaas 
ik ook mijn deuntje mee 
bij ‘De Wanhoop’. Destijds dansmuziek, OJO draait 

voor al deze genres zijn 
hand niet om. Het optreden 
werd beëindigd met een 
swingnummer als bruggetje 
naar het optreden van 
BBC-jazz. De leden van het 
OJO-orkest deden hun best 
om zo swingend mogelijk 
te spelen, maar BBC-jazz 
beheerst dit genre natuurlijk 
veel beter. Zij gaf een 
staaltje weg van hoe dit moet 
klinken. Behalve diverse 
swingnummers speelde zij 
ook blues, easy listening 
en vlotte latin nummers. 
Opvallend was dat de 
dirigent, Pierre Heesakkers, 
een strijkplank met daarover 
een tafellaken gebruikte als 
muzieklessenaar voor zijn 
directiepartijen. Desondanks 
moest hij soms door de 
orkestleden geholpen worden 
met de volgorde van de te 
spelen stukken.  
Al met al een zeer geslaagde 
middag. En weet je wat, ik 
blijf. 



het is om mensen te vinden 
voor speciale activiteiten. 
We hebben onderhand al een 
dozijn mensen gevraagd om 
de do-re-mi-cursus te willen 
geven (muzikale vorming 
m.b.v. blokfluit). Ook is nog 
niemand gevonden die de 
sponsoring wil coördineren. 
Toch blijven we optimistisch 
dat we hiervoor binnenkort 
iemand bereid vinden.

Leuker nieuws is dat de 
jeugdprins en -prinses van 
het komende carnaval beiden 
lid zijn van onze harmonie. 
Anouk en Lars proficiat met 
jullie verkiezing en maak er 
een mooi feestje van.  
Nog een herinnering: 
iedereen die een keer 
verhinderd is om bij de 
repetitie van zijn/haar 
orkest te zijn, wordt beleefd 
verzocht op tijd af te 
melden bij de betreffende 
contactpersoon (deze 
staan iedere maand in de 
Superieur). Niet afmelden 
is zó respectloos naar 
dirigent en muzikanten toe.               
Rest mij om alle leden en 
familie een mooi kerstfeest 
te wensen en een gelukkig 
2018. 

Tot ziens op het 
nieuwjaarsconcert zondag 7 
januari!

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

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

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

Beheer agenda
stan_beekmans@ 

hotmail.com

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

9 juni
Praktijk examens
17 juni
Concert met 
Philharmonie 
Zuidnederland
24 juni
Serenadedag

Vervolg agenda

Gluren bij de Buren                                                                                                                                            
Zoals Madelon in de vorige 
Superieur al aangaf was 
zondag 12 november het 
uitwisselingsconcert met St. 
Caecilia in  Lieshout. Het 
was een mooie muzikale 
avond met een hoop Aarlese 
supporters. En het voelde bij 
muzikanten en publiek ook 
echt als Buren. We zullen 
zeker nog een keer een 
‘omgekeerde’ versie houden. 

Sinterklaasintocht                                                                    
Een week later waren 
we als harmonie weer op 
straat te vinden. Ons aller 
goedheiligman moest 
feestelijk ingehaald worden. 
Natuurlijk hoort de harmonie 
dan van de partij te zijn. 

Wijnactie                                                                                                                                             
Ondanks de geringe opkomst 
bleek de wijn dit jaar goed 
in de markt te liggen. De 
regen trotserend hebben 
onze verkopers al bijna 
heel onze voorraad rode en 
witte wijn verkocht. Dus 
mocht je nog in het bezit 
willen komen van onze 
harmoniewijn, neem dan 
snel contact op met Geert 
Dinnessen (gfdinnessen@
onsbrabantnet.nl).  Alle 
verkopers: bedankt! 

Winterwonderland   
Winters koud was het 
tijdens deze kerstmarkt 
in het openluchttheater 
in Mariahout. De Goede 
Hoop was met leden van 
het leerlingenorkest en een 
clubje volwassenen aanwezig 
om het geheel muzikaal op 
te luisteren. Een geslaagd 
evenement met dank aan 
onze opleidingscommissie 
voor het organiseren van 
de bijdrage vanuit onze 
harmonie. 

OJO ontmoet 
BBC bigband                                                                                                                               
Voor iedereen die de sneeuw 
trotseerde en de moeite nam 
om naar ‘t Huukske in Beek 
en Donk te komen, vond 
hier een zeer gevarieerde 
ontmoeting plaats. Allereerst 
het optreden van OJO. Onder 
leiding van Louis van de 
Weijer werden verschillende 
harmonienummers ten 
gehore gebracht. Mooi om 
te zien dat er vanuit het 
groot orkest weer een aantal 
muzikanten bereid was om 
het orkest te versterken. 
Behalve dat iemand zijn 
klokkenspel vergeten was, 
werd het een geslaagd 
optreden. Vervolgens 
trad BBC op met een 
dirigent met een wel heel 
alternatieve lessenaar (had 
iets weg van een strijkplank). 
Een heel ander genre 
muziek, gespeeld door een 
enthousiast gezelschap. In 
het verschiet, maar bij lezen 
al gepasseerd (december 
is per slot muziekmaand), 
diverse optredens in zaal 
Bij van Dijk op zondag 17 
december. La Banda en het 
leerlingenorkest verzorgen 
dit jaar de muziek tijdens de 
Herdertjesmis.  

Bestuursvergadering                         
Tijdens deze vergadering 
bleek weer eens hoe lastig 

Door: De Nieuwjaarscommissie

Op zaterdag 9 december 
werd het Winterplein in 
Mariahout gehouden. Een 
Laarbeeks festijn en om het 
nog een beetje meer ‘van ons 
allemaal’ te maken waren 
wij, harmonie De Goede 
Hoop, gevraagd om met een 
aantal mensen muziek in 
kerstsfeer te komen maken.  
Onze standplaats was bij de 
ingang. Daar hadden we een 
mooie plek. Er was voor ons 
een partytent neergezet zodat 
we niet nat zouden worden 
en we konden ons warmen 
aan de vuurkorf die vlakbij 
ons stond. 
Het spits werd afgebeten 
door Heleen, Mandy en 
Jacqueline. Zij verzorgden 

NIEUWJAARSCONCERT 2018
De voorbereiding op ons nieuwjaarsconcert 
is in volle gang. Behalve nog een mooie 
afsluiter is het te spelen programma 
inmiddels bekend. Aan dit nieuwjaarsconcert 
zullen enkele solisten hun medewerking 
verlenen. Het zijn Wietske Bouwman op 
hoorn in het stuk Cape Horn en Daniëlle van 
Gerwen en Iris van de Wetering, zij nemen 
van enkele popsongs de zang voor hun 
rekening. Werner van Mierlo zal nog eenmaal 
zijn succesnummer van Maistro dirigeren.

De kerstdagen en nieuwjaarsdag vallen wat 
de repetities betreft redelijk gunstig, dus die 
kunnen bijna op de normale tijden doorgaan. 

Alleen een verschoven repetitie naar 
woensdag 27 december en op de zaterdag 
daarvoor, 23 december, een extra repetitie 
met de solisten. Op zondag 7 januari is er 
een voorrepetitie, waarna de gelegenheid 
geboden wordt om van een lunch gebruik 
te maken. Om 14.30 uur begint het concert.                                                               
Het inrichten van de sporthal gebeurt op 
zaterdag 6 januari en op maandag 8 januari 
wordt de hal weer in de originele staat 
teruggebracht, waarbij weer op ieders 
medewerking wordt gerekend. De bekende 
lijst met (aangewezen) vrijwilligers zal tijdig 
verschijnen.
De nieuwjaarscommissie.

het eerste uurtje muziek. 
Daarna nam een aantal 
jeugdleden het stokje over. 
Om de beurt speelden ze één 
of meer nummers uit hun 
eigen repertoire. Vanaf een 
uur of zeven werd het stokje 
overgenomen 
door een 7-tal 
leden van La 
Banda en het 
harmonie-
orkest. Zij 
hadden 
(tijdens een 
gezamenlijke, 
korte repetitie) 
een aantal 
kerstnummers 
geoefend. 
Die hebben 

Door: Yvonne van Bussel

ze enkele keren gespeeld 
en er zo voor gezorgd 
dat bezoekers van het 
Winterplein alvast in de 
stemming kwamen óf juist 
met een stemmig gevoel 
weer naar huis gingen. 
Natuurlijk was er regelmatig 
tijd om een praatje te 
maken met bekenden 
en/of trouwe fans.                                                                
Aan het einde van de avond 
hebben we nog gezellig 
samen wat gedronken op het 
centrale plein en daarna ging 
iedereen weer naar huis.  
   
Mandy, Heleen en 
Jacqueline, bedankt voor de 
organisatie en het verzorgen 
van de inwendige mens!

Bron foto’s: Joost Duppen, Mooilaarbeek krant

Biek van Hoof, Jenske en Mara Heinsbergen en 
Gijs Verhappen 

WINTERS WINTERPLEIN


