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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

23 februari
Morgan Beresford

24 februari
Leo Meesters

28 februari
Romek Beniers

Thijs Derks
29 februari

Sonja Kluijtmans
1 maart 

Annie Schatorjé
Meike Verbeeten

Meike Kampen
4 maart 

Louis van de Weijer
6 maart

Willem Sterken
7 maart

Vera Kuijpers
10 maart 

Marijke Leenders
11 maart
Evi Vissers

12 maart
Henk Bloemers
Judith Jeurgens

15 maart
René Paulus

AGENDA

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Eveline Neve 
06-28201305
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:
Jacqueline v.d. Wetering 
06-21473881
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Het is woensdagochtend. Ik ben nog aan het bijkomen van 
vier dagen carnaval. En wat voor een carnaval, het was weer 
geweldig! Optredens van fantastische kapellen, geweldig 
afscheid van Thieu, heel veel gezelligheid en natuurlijk de 
optocht. De optocht, zondagochtend om half twaalf (ik was 
misschien ietsjes later) verzamelen bij De Vrienden. Iedereen 
was al druk in de weer, pakken werden aangetrokken, er werd 
geschminkt en ballonnen geblazen om de instrumenten mee 
te versieren. Na drie kwartier zag het harmonieorkest er uit 
als het gevolg van Sneeuwwitje en we konden van start. Het 
was prima optochtweer, maar er stonden toch minder mensen 
langs de kant dan normaal, en na diverse keren ‘Op een grote 
paddenstoel’ en ‘Heho heho’ gespeeld en gezongen te hebben 
(we konden er geen genoeg van krijgen) waren we alweer aan 
het einde van de optocht. 

Bedankt Mandy voor het geweldige vaandel. Helaas hadden 
we geen prijs, maar ja, volgend jaar beter. 

DE OPTOCHT, AS GE UT KRIET...
door: Kim van Aspert

Ik wil me graag kort aan 
jullie voorstellen. Mijn naam 
is Jesse van Lankveld, ik 
ben 22 jaar jong en woon 
in Keldonk. Dat is een 
klein dorpje in de buurt van 
Boerdonk en Erp.  
Al op jonge leeftijd ben ik 

NIEUWE DIRIGENT BIJ OO EN LA BANDA
door: Jesse van Lankveld

in aanraking gekomen met 
muziek. Ik ben begonnen 
op trompet bij harmonie 
OBK in Erp. Na dit tien 
jaar gedaan te hebben ben 
ik overgestapt op de hoorn. 
De ziel en warmte van het 
orkest. Ik speel alweer zo´n 

vijf jaar hoorn, nog steeds bij 
harmonie OBK en sinds kort 
ook bij harmonie Wilhelmina 
in Den Dungen. Natuurlijk 
ben ik de trompet niet uit het 
oog verloren. Als trompettist 
speel ik nog steeds bij 
blaaskapel De Durdauwers 
in Erp en Dùbent in Veghel 
(waar ik tevens ook muzikaal 
leider ben).  
Op 23 mei 2015 ben ik 
afgestudeerd aan het 
conservatorium van 
Tilburg als dirigent 
HAFABRA (harmonie, 
fanfare, brasband). Als 
dirigent ben ik werkzaam 
bij Dùbent in Veghel, de 
opleidingsorkesten van 
Volkel, Heesch, Lieshout 
en vanaf 1 december in 
Aarle-Rixtel. In Uden ben ik 
koperdocent bij harmonie De 
Eendracht.  

OVER ‘WISHFUL THINKING’, PROJECTIE 
EN GEBREK AAN CREATIVITEIT
door: Willem Verhoeven

‘De zaak kakt in’, 
‘enthousiasme ontbreekt’, ‘de 
motivatie gaat achteruit’. 
Met gemak is dit lijstje van 
opmerkingen nog met een aantal 
soortgelijke uit te breiden. De 
conclusie die we vervolgens 
trekken is: ‘Het wordt tijd 
voor een andere dirigent’. Een 
grote valkuil. Het is wishful 
thinking om te denken dat het 
daar anders van wordt. Het leidt 
ons juist af van onze werkelijke 
kwalen. We kampen met een 
volstrekt gebrek aan creativiteit 
en initiatief. Het enige leuke 
van de afgelopen anderhalf jaar 
was het concert in de beurs 
van Berlage en dat kwam uit 
de koker van de dirigent. Dat 
hadden we ook nog niet zelf 

bedacht. 
We mogen wel wat meer 
aan introspectie doen. De 
programmacommissie heeft 
voor dit voorjaar niet meer 
weten te bedenken dan een 
uitwisselingsconcert met 
Erp. In mijn eerste jaar als 
voorzitter, intussen meer dan 
vijftien jaar geleden, hadden 
we ook een uitwisseling met 
Erp en toen kon ik het in mijn 
openingswoord al niet laten 
daar enigszins badinerend 
over te doen. Maar blijkbaar 
zijn we weer terug bij ‘AF’. 
Van de programmacommissie 
moeten we de heiligendag 
niet verwachten. Op de 
keper beschouwd zijn de 
leuke concerten van de 

afgelopen jaren eerder 
ondanks dan dankzij de 
programmacommissie tot stand 
gekomen. Als er niet gauw 
een paar mensen opstaan die 
weer creatieve initiatieven 
ontwikkelen, dan kunnen we zo 
veel nieuwe dirigenten zoeken 
als we willen, maar dan sterft 
harmonie De Goede Hoop 
binnen een aantal jaren een 
stille dood. 
Ik ben twee jaar geleden uit 
het bestuur gegaan om plaats 
te maken voor jong bloed. Ik 
wil die jonge volbloeden nu 
toch echt uitdagen om de kar te 
trekken. Anders rest ons niks 
dan nog een paar jaar te trekken 
aan een dood paard. 

er toen nog bijna geen jeugd 
bij. Toen de jongen klaar was 
met schrijven over de toekomst, 
verdween hij en belandde in 
een emmer waarmee hij uit 
de diepe put werd gehaald. 
Hij kwam boven en zag dat 
de tovenaar inmiddels iemand 

anders al gevangen genomen 
had. Het was een strijkster en 
de tovenaar zei tegen haar, dat 
zij de volgende bladzijde moest 
maken en dat ze moest schrijven 
hoe zij het vindt als enige 
strijkster in de harmonie.  
Dus….  
…De volgende NOOT aan 
Mandy.  
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GEZOCHT:
Na het verlies van Maurice van Falier 

zijn wij op zoek naar een nieuwe 
colomnist. Deze man of vrouw, jong of 
oud moet een klein beetje schrijftalent 

bezitten. Past dit bij jou? Spreek 
iemand aan van de redactie of stuur een 
reactie naar degoedehoop@hotmail.com

15 maart
Algemene 
Ledenvergadering
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Vrienden
3 april
Opluisteren dienst 
door OJO
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Elkerliek
10 april
Uitwisseling met 
HMC voor OO en 
MSWG
Tijd: 14:00 uur
Locatie: Aarle-Rixtel
16 april
Uitwisselingsconcert 
GO met Harmonie 
OBK uit Erp
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Zaal ter Aa, 
Erp
23 april
Concert OJO en ODE 
Laarbeek
Locatie: Het Anker, 
Beek en Donk
24 april
La banda in de 
muziektuin



Dirigenten
Gerrit de Weerd

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Jesse van Lankveld
Anthony Vogels

          
Voorzitter

Mathy Meulendijks
Kerkstraat 47

5735 BW Aarle-Rixtel
0492 - 38 30 48
06 - 54 65 62 55

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
Jasper v.d. Heijden
Floortje Dijckmans

Sonja Kluijtmans
Rene Paulus

Vera Kuijpers
Bezorger

Martien van den 
Heuvel

Contactpersoon 
fotografie

Marleen Hegeman

GESTOPT

vervolg agendaVANUIT HET BESTUUR
door: Mathy Meulendijks

NIEUW

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

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

DE BETOVERDE NOOT
door: Gijs van Dijk
Er was eens een jongen die 
leefde in Aarle-Rixtel. Hij liep 
op een dag door ’t bos. Zijn 
ouders hadden gezegd: ’Ga 
niet richting het oude kasteel’. 
De jongen had verhalen 
gehoord over dat kasteel, het 
zou behekst zijn. Hij was te 
nieuwsgierig en ging toch maar 
even kijken. In het kasteel zag 
hij een man die lag te slapen. 
Hij sloop naar binnen en zag 
een groot boek liggen. De 
jongen veegde wat stof van 
het boek en las op de kaft: ‘De 
Superieur’. Voor dat hij het 
boek kon openslaan pakte een 
hand zijn schouder vast. Het 
was de man die eerder lag te 
slapen. Je zag aan hem dat het 
een tovenaar was, hij herkende 
hem ergens van. De tovenaar 
zei: ‘Hij die mij ontwaakt 
vervloek ik’. De jongen was 
erg bang geworden en vroeg 
de tovenaar naar zijn naam. 

De tovenaar zei: ‘Ik ben Mathy 
de Meedogenloze, en jij moet 
dit spreukenboek voor mij 
gaan afmaken’. De tovenaar 
pakte de jongen bij zijn nek 
en zei: ‘Jij gaat de toekomst 
in en gaat kijken hoe het met 
mijn betoverde harmonie gaat’. 
De tovenaar gaf hem het boek 
mee en sleurde de jongen in 
een diepe put. Het boek dat hij 
mee kreeg was bedoeld om ‘De 
Noot’ in op te schrijven. Hij 
begon tijdens zijn val opeens 
te zweven in de put en zag 
een klein deurtje. Hij maakte 
het open en ging er doorheen 
en werd wakker in een bruin 
café. Hij stond op en ging 
buiten kijken. Hij zag allemaal 
vliegende voorwerpen met 
mensen erop. De jongen wist 
dat als hij niet zou opschrijven 
hoe de harmonie eruit zou zien 
in de toekomst, dat hij niet terug 
zou komen. De jongen vroeg 

aan een vreemd persoon of hij 
de weg wist naar de harmonie.  
Die vreemde persoon nam 
de jongen mee naar de plek 
waar de harmonie elk jaar een 
concert zou houden. Helaas 
lieten de robotbewakers hem 
niet binnen. Het werd avond en 
hij zat door een raampje naar 
binnen te kijken en zag dat er 
zo’n 1000 enthousiaste mensen 
zonder instrument naar binnen 
liepen. De datum dat de jongen 
die avond door dat raam zat te 
kijken was 3 januari. 
De jongen zag dat er ruim 
honderd mensen muziek zaten 
te maken en wat de jongen 
daarbij vooral opviel was dat 
er zo’n tachtig ervan kinderen 
waren. De harmonie was in de 
tijd dat hij leefde nog niet zo 
groot geweest als nu. Ook was 

EVEN VOORSTELLEN ! 
door: Rene Paulus
René Paulus, het nieuwe 
redactielid van de Superieur. 
Ik stam nog uit de tijd 
dat clubbladen gemaakt 
werden met stencils en 
stencilmachines . De 
bladen werden handmatig 
gesorteerd en al lopend 
rond de tafel(s) werd 
het blad aan elkaar 
geniet ! Tegenwoordig 
zijn de middelen zeer 
geavanceerd en worden 
de clubbladen snel en 
heel mooi in elkaar gezet.  
In 2008 begon ik bij de 
Blazersklas, tegenwoordig 
La Banda geheten, onder 
de toenmalige leiding van 
Paul van de Veerdonk. In 
2010 mocht ik mij melden 
bij Gerrit de Weerd van 
het groot harmonieorkest, 
waarin overigens mijn 
vrouw Veronique nog 

steeds speelt. Ik speelde 
klarinet. ‘Wat ?? Nu niet 
meer dan ?’ Neen, na het 
Nieuwjaarsconcert van vorig 
jaar (door voornamelijk  
fysieke klachten) hing ik 
mijn klarinet na 5 jaar groot 
harmonieorkest aan de 
wilgen, maar mocht ik ‘m 
af en toe, en op verzoek , er 
weer uit halen om een aantal 
noten met het orkest mee te 
spelen; dat beviel goed. Ook  
heb ik gedurende 1 jaar de 
functie van penningmeester 
uitgeoefend en heb ik voor 
de vereniging van 2009 tot 
2014 voor een groot deel  
de foto’s verzorgd.  Op dit 
moment ben ik ‘rustend’ 
lid van de vereniging. En 
verder ben ik haast iedere 
dinsdag te vinden bij café De 
Vrienden, waar ik graag een 
wijntje drink  na de repetitie 

van De Goede Hoop samen 
met ons vriendengroepje 
en bijpraat over van alles 
en nog wat. Als nieuw 
redactielid hoop ik een 
actieve bijdrage te leveren 
aan de totstandkoming van 
de Superieur; dat betekent 
dat ik bij toerbeurt ook de 
Superieur ga ‘produceren’. 
Ik heb al mogen meekijken 
hoe dat gaat en het is een 
mooie uitdaging ! Tot slot ga 
ik mij ook bezighouden met 
het archief van de harmonie. 
Dit viel voorheen onder de 
verantwoordelijkheid van 
Toon en Hennie Derks; 
hier valt nog veel werk te 
verzetten, maar ook hier ligt 
een hele mooie uitdaging 
om dit tot een goed einde te 
brengen. Ik zou zeggen: ‘Tot 
gauw!’. 

Maandag 1 februari, voor 
het eerst in mijn leven ben 
ik in de loop van de middag 
ziek naar huis gegaan. Het 
voelt alsof al mijn knoken 
achterstevoren zitten en 
mijn spieren constant te 
strak gespannen zijn. Mijn 
hoofd tolt en mijn ogen 
branden. 's Avond toch 
nog maar even naar de 
bestuursvergadering. De 
borrel aan het eind laat 
ik maar zitten. Nou dacht 
ik altijd dat de meeste 
zuiderlingen na carnaval 
ziek worden ten gevolge 
van drank en vermoeidheid 
die leiden tot verminderde 
weerstand, waarop de grote 
temperatuurswisselingen 
van schaars gekleed van 
de ene warme kroeg door 
de kou naar de volgende 
warme kroeg zeker vat 
moeten krijgen. Maar 
dit jaar was er een pré-

carnaval-griepepidemie, 
met alle verschijnselen van 
een post-carnaval-dingetje. 
Voor mij in elk geval wel. 
De bestuursavond ging voor 
een deel aan mij voorbij; als 
ik maar af mocht hameren. 
Daarna een paar dagen in 
bed. Tussendoor toch nog 
een paar problemen voor 
mijn werk op moeten lossen. 
Achteraf wist ik niet eens 
meer wat er wanneer was 
gebeurd. Op de optocht 
had ik me verheugd: van 
Jan-Willem mocht ik 
zijn rol overnemen en ik 
voelde me al in mijn sas 
als TomtomMister. Helaas 
de hele dag onder de wol. 
Enige binding was dat ik ook 
groen zag, maar dan anders. 
Beste lezer, je merkt al dat 
ik, drie minuten voordat ik 
dit stuk moet inleveren bij 
de redactie, meer iets aan het 
schrijven ben wat Maurice 

tot een leuke kolom had 
kunnen aanzetten, dan dat 
ik me echt kan herinneren 
wat er die maandagavond 
allemaal is besproken. Toch 
was dat nog al wat. Verslag 
van de penningmeester 
met als zwaartepunt de 
bespreking over de huur 
die we als DGH voortaan 
bij De Vrienden en De 
Couwenbergh moeten gaan 
betalen. Lijkt het er net op 
dat we voor 2016 eindelijk 
weer eens een positief 
resultaat gaan draaien, 
stevenen we met een beetje 
geluk af op gelijkspel. Ook 
is er nog een aantal andere 
zaken voor de komende 
Algemene Ledenvergadering 
doorgenomen. Hierover 
binnenkort meer op onze 
Website voor Leden.  
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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

LEDENVERGADERING
Op dinsdagavond 15 maart om 20.00 

bij de Vrienden vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats. Alle leden zijn 

hiervoor van harte uitgenodigd. Een 
officiele uitnodiging wordt verzonden via 
de email en de benodigde stukken kun 

je terugvinden op de website.
Graag tot ziens op 15 maart!

Michiel van Schaik
Liam Sangers
Annemie van de 
Burgt
Helgi Legros

Henk Bloemers
Jona de Looper

27 april
Koningsdagconcert 
door OO en LO
1 mei
Opluisteren dienst 
t.b.v. opening vd 
Meimaand door GO
Locatie: Kerk, Aarle-
Rixtel
14 mei
Muziek examen
22 mei
Deelname jubileum 
O&U
26 juni
Dierenrijk Muziek 
Concours voor 
kinderen
Locatie: Dierenrijk, 
Nuenen
19 juli
Afsluitingsconcert 
door alle orkesten
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Dorpstraat 
t.h.v. "De Vrienden"
20 augustus
Opening Kermis


