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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

24 juli
Lin Mei Dekkers

25 juli
Yvonne van Heijst

26 juli
Marie-Louise Magis

29 juli
Jesse van Lankveld

2 augustus
Esther van Beek

4 augustus
Ted Hegeman
6 augustus

Louis Houët
10 augustus

Luc Musters
11 augustus

Joep Rooijakkers
13 augustus

An Engels
15 augustus

Jan van Roij
19 augustus

Ria van Beek
Thea Musters-Wich

26 augustus
Marijn Tielemans
28 augustus

Mariëtte Fransen
30 augustus

Yvonne Verhagen
1 september

Veronique Swinkels
2 september

Leo Diender
5 september

Fleur Schers
6 september

Ilse Rutten
Floortje Dijckmans

Betty Huybers
7 september

Pim Beniers

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: 
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:
Eveline Neve 
06-28201305
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

DE NOOT ...
Door: An Engels
Ik ben en laatbloeier wat 
muziek maken betreft. Dat 
begon pas op het moment dat 
drie van onze vier kinderen 
begonnen met muzieklessen 
nemen bij de harmonie. Toen 
in die periode een vriendin 
van mij vroeg of ik interesse 
had om bij een op te richten 
vrouwenorkest in Beek en 
Donk te komen, heb ik de 
grote stap gezet en ging op 
les. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik mijn klarinet vaak met 
een grote boog door het raam 
heb willen gooien. Wat was 
het moeilijk. En wat was 
ik jaloers op onze kinderen 
met hun soepele vingers 
en de snelheid waarmee 
ze vooruitgang boekten. 
Maar ik heb doorgezet en 
ben uiteindelijk de enige in 
ons gezin die nog muziek 
maakt. Ik hoop nog steeds 
dat onze kinderen het nog 
een keer weer oppakken. 

Toen  ik voor mijn gevoel 
geen vooruitgang meer 
boekte bij de vrouwenband 
heb ik me aangemeld voor 
muziekles bij de harmonie. 
Na veel bloed, zweet en 
tranen mocht ik zelfs bij het 
groot orkest en tot op de 
dag van vandaag doe ik dat 
met veel plezier. Ik geniet 
van de mooie concerten 
die we geven met voor mij 
toch wel als hoogtepunt 
het Halloween concert in 
De Klokkengieterij, mijn 
geboortehuis. De plek waar 
mijn vader 40 jaar van 
zijn werkzaam leven heeft 
doorgebracht en waar ik 
ben opgegroeid. Mooie, 
emotionele herinnering. 
Zelfs het marcheren op 
straat, waar ik in het begin 
erg tegenop zag vind ik 
geen probleem en is vaak 
zelfs heel gezellig. Vooral 
bijzonder is de jaarlijkse 

Mariaprocessie, samen met 
de gildes, door de mooie 
oude straatjes van Aarle-
Rixtel. Ik waan me dan 
soms in een film van Bert 
Haanstra. 
Ik kan wel zeggen dat 
muziek maken een grote 
hobby is geworden. 
Behalve bij de harmonie 
speel ik nog steeds bij 
Vrouwenband Permanent 
en inmiddels ook bij ODE, 
een overdagensemble op 
woensdagochtend. Verder 
ben ik vaste invaller bij 
smartlappenorkest De 
Wanhoop. Een beetje uit de 
hand gelopen hobby dus. 
Hopelijk kan ik nog wat 
jaartjes mee met de harmonie 
en de andere orkesten, tot 
mijn vingers echt te stram 
worden. Dan wordt het tijd 
om te stoppen.  
Ik geef De Noot door aan 
Nellie van Berlo 

ENSEMBLEDAG: 16 OKTOBER
Door: Robert van den Elsen
Zet het maar vast in je 
agenda: Zondag 16 oktober 
a.s. Ensembledag. Een 
dag voor alle leden van 
alle onderdelen van de 
harmonie! We gaan die dag 
samen muziek maken. De 
dag is bedoeld om elkaar 
beter te leren kennen en 
vooral: Het gaat een dag 
worden van gezelligheid! 
Of je nu heel goed bent in 
de muziek of je bent nog 
een beginner, iedereen doet 
mee! We leren allemaal 
van elkaar en nogmaals: 
het draait vooral om de 
gezelligheid. Om de dag te 

laten slagen gaan we ervan 
uit dat iedereen meedoet! 
Zet de Ensembledag vast 
in je agenda! Van 10:00 tot 
17:00 uur ben je die dag met 
de muziek bezig! Je hoort 
er later meer over. Tot in 
oktober.

SPETTEREND OPTREDEN BIJ KASTEEL CROY
Door: Vera Kuijpers (foto’s Joost Duppen, de fotograaf)
Op 18 juni verzorgde ons 
clubje een concert met de 
fanfare van Stiphout. Gezien 
‘de omstandigheden’ had 
ik me die avond in mijn 
zondagse jurk gestoken. 
Samen met 2 andere 
jonkvrouwen en een 
ridder mocht ik de gasten 
ontvangen. Leuk om te doen, 
even in een rol kruipen. Het 
was mooi om te zien hoe 
mensen per modern paard 
door de oprijlaan kwamen 
gereden welke was voorzien 
van brandende fakkels. Nog 
voor de eerste noot gespeeld 
werd zat de sfeer er goed in.  
En dan begint de muziek! 
Prachtig om het ook eens 

‘van de andere’ kant te zien. 
Met een tikkeltje jaloezie 
keek ik toch wel naar jullie. 
Mijn grootste complimenten 
gaan naar onze eigen 
solisten. Wat knap om daar 
te gaan staan. Jullie mogen 
hartstikke tevreden zijn. 
Na de pauze (met 
glühwein…gezien het weer) 
was het de beurt aan Stiphout 

onder leiding van Frenk 
Rouschop of Roesjop of 
Rauwsjop. Ook zij hebben 
zich van hun beste kant laten 
zien. De solo op bugel vond 
ik prachtig. Muziekgroep 
Binderin zorgde voor een 
gezellig slotstuk en toen was 
het tijd voor een borrel. Of 
ja, in mijn geval een sinas. 
En die jurk…. die ging uit! 

SERENADE BURGEMEESTER 
Door: Sonja Kluijtmans
De nieuwe burgemeester 
van Laarbeek, Frank van 
der Meijden uit Bergeijk, 
heeft maandag 27 juni nog 
vóór zijn officiële beëdiging 
kennis kunnen maken met 
de drie harmonieën van 
Laarbeek. Gezamenlijk 
trok de lange stoet van 
St. Caecilia, O&U en De 
Goede Hoop van Het Anker 
richting de muziektuin voor 
een koninklijke serenade, de 
Kroningswals. Met enigszins 
vieze schoenen, want dat 
krijg je als je in rijen van vier 
over een smal wandelpaadje 
moet marcheren, brachten 
we de serenade, gevolgd 
door het Lang zal ze leven. 
En als klap op de vuurpijl 
werd nog het clublied 
van O&U gezongen,  ‘t 
Hèrmenieke van Bergeijk.  
De burgemeester was onder 

de indruk en had een woordje 
klaar waarbij hij aangaf 
dat hij van plan was om de 
verenigingen in de komende 
tijd wat beter te leren kennen. 
De strakke planning voor 
deze avond zorgde ervoor 
dat we mooi op tijd weer 
rechtsomkeert konden maken 
richting  Het Anker. Na in 
totaal 5 keer Jubilissimo 
gespeeld te hebben, 2 keer 
op de heenweg, 1 keer in 
de muziektuin en 2 keer 
op de terugweg, wisten we 
inmiddels hoe laat het was: 
‘tijd voor een nieuwe mars!’

 OPENING
  KERMIS
      20 AUGUSTUS 2016.   
  VERZAMELEN OM 18.00 U.
      CAFÉ “BIJ VAN DIJK”

17 juli
Concert OJO in de 
Muziektuin te Beek 
en Donk. Aanvang: 
13.00 u.
19 juli
Afsluitingsconcert 
door alle orkesten. 
Aanvang opbouw: 
18.30 u. Orkestleden 
aanwezig: 19.00 u.
20 augustus
Opening Kermis. 
Verzamelen 18.00 u. 
Café “Bij van Dijk”.
16 oktober
Ensembledag. 
Aanvang: 10.00 u.
5 november
Filmconcert
13 november
Intocht Sinterklaas
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GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

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 laatste Superieur alweer 
van dit seizoen en nog een 
hoop te melden vanuit het 
bestuur, dus ik kom maar 
gelijk to the point.  
Dirigentenwissel                                                                                                        
Onlangs hebben we als 
bestuur afscheid genomen 
van de dirigent van het groot 
orkest Gerrit de Weerd. 
Ruim 15 jaar heeft hij het 
harmonieorkest van De 
Goede Hoop gedirigeerd 
en er een orkest van 
gemaakt dat op een hoger 
niveau is gaan musiceren. 
Omdat Gerrit tobt met zijn 
gezondheid en omdat het 
bestuur daarnaast vond 
dat het moment van een 
dirigentenwissel nabij 
kwam, hebben we in goed 
overleg besloten dat er na 15 
jaar een eind komt aan het 
dirigentschap van Gerrit bij 
onze vereniging. We zoeken 
met Gerrit nog naar de meest 
passende manier om afscheid 
te nemen. Nadere informatie 
hierover volgt. Namens het 
bestuur en harmonieorkest 
wil ik Gerrit ontzettend 
bedanken voor de jaren dat 
hij voor het harmonieorkest 
heeft gestaan. En zeker wil 
ik hem ook het beste met zijn 
gezondheid wensen.    
Intussen zijn wij zo tevreden 
over onze interim-dirigent 
Martijn Pepels, dat het 
bestuur in goed overleg met 
het harmonieorkest besloten 
heeft om af te zien van een 
sollicitatieprocedure en met 
Martijn verder het muzikale 
pad wil ‘bewandelen’. 
Uiteraard moeten hierover 
met Martijn en het bestuur 
nog definitieve afspraken 
worden gemaakt en 
we zullen dit voor de 
zomervakantie afhandelen.   
Activiteiten                                                                                                                       
Misschien is het nog niet 
bij iedereen bekend, maar 
er is een andere opzet van 
de activiteiten gekomen.          

De programmacommissie 
zoals deze bestond is daarom 
opgehouden te bestaan. Het 
bestuur maakt vanaf nu een 
meerjarenplanning waarbij 
ruimte is voor ieder lid van 
onze vereniging om een 
activiteit te organiseren. 
Naast de vaste activiteiten 
in een jaar is er dus ruimte 
voor eigen invulling. Als 
iemand een idee heeft en 
wat personen om zich heen 
verzameld heeft, dan kan 
hij een activiteitenformulier 
invullen. Dit wordt dan 
door het bestuur beoordeeld 
en daarna kun je aan de 
slag. Er zal een (schakel??)
commissie komen die vanuit 
het bestuur de activiteit volgt 
waarbij o.a. gelet wordt op 
voortgang, kwaliteit en het 
financiële plaatje.  En om af 
te sluiten met goed nieuws: 
er zijn inmiddels al drie 
activiteiten aangemeld.   
Bestuursvergadering                                                                                                                  
De eerste maandag in juli 
hebben we onze laatste 
bestuursvergadering 
van dit seizoen gehad. 
Naast een groot aantal 
lopende zaken hebben 
we ons beziggehouden 
met het opstarten van een 
meerjarenvisie. Als bestuur 
is het van belang om ook 
naar de toekomst te kijken 
en na te denken over waar 
we nu staan en waar we 
naar toe willen. Met een 
doel voor ogen is het zoveel 
makkelijker om plannen uit 
te voeren. Verder baart de 
staat van het slagwerk ons 
zorgen. Het blijkt dat onze 

pauken aardig versleten zijn 
na 40 jaar trouwe dienst 
en een nieuwe set is een 
behoorlijke uitgave. Dus 
moeten we ons beraden 
hoe we het geld hiervoor 
bij elkaar krijgen. Genoeg 
onderwerpen die op een 
bestuursvergadering de 
nodige aandacht krijgen dus.   
Activiteiten zijn er gelukkig 
weer genoeg geweest en 
daar wordt elders in deze 
Superieur aandacht aan 
besteed. Bij uitkomen 
van deze Superieur heeft 
de Serenadedag ook 
weer plaatsgevonden en 
maken we ons op voor het 
afsluitingsconcert. Daarna 
gaan we als vereniging 
samen met jullie genieten 
van een heerlijke vakantie. 
20 augustus is dan weer de 
eerste activiteit voor het 
harmonieorkest (kermis 
openen). De repetities 
starten in de eerste week van 
september. Ik wens iedereen 
tot slot een fijne vakantie met 
veel zon toe!  

Bericht van de 
penningmeester: Vouchers, 
zorg dat je er één hebt!   
De zomervakantie staat 
voor de deur. Dit betekent 
een aantal weken geen 
instrumentlessen. In 
september beginnen we weer 
met een nieuw seizoen. Het 
jaar voor de lessen loopt 
namelijk van september 
tot juli, gelijk met een 
schooljaar. Dat houdt in 
dat een lesjaar bestaat uit 
36 lessen, waarvoor in 
4 voorschotten verdeeld 
over het jaar het lesgeld 
betaald wordt. In juli/
augustus gaan we kijken of 
er meer of minder lessen 
gevolgd zijn en komt er 
een naheffing of wordt er 
geld in mindering gebracht 
op de volgende factuur.   

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Door: Henriette Thijssen

Daar de gemeente een heel 
nieuw subsidiebeleid heeft 
opgesteld, heeft dit ook 
gevolgen voor de kosten 
van onze instrumentlessen 
voor het komende seizoen. 
We gaan nu werken met 
vouchers, welke door de 
gemeente  aan de ouders 
worden toegekend. Met 
deze vouchers kunnen 
wij een gunstige prijs 
berekenen voor onze 
instrumentlessen. Alle ouders 
van de leerlingen die nu les 
krijgen, hebben hierover 
via Mandy al informatie 
en het aanvraagformulier 
ontvangen.  Het 
voucherbedrag voor Hafabra-
leerlingen is helaas minder 
dan het bedrag per leerling 
dat we eerst aan subsidie 
kregen, met als gevolg dat 

we genoodzaakt zijn om 
het lesgeld te verhogen 
naar 75 euro per voorschot. 
Echter als er geen voucher 
toegekend wordt, betekent 
dit een nog veel hoger 
bedrag, te weten 143,75 
euro per voorschot. Ook de 
gitaarleerlingen kunnen een 
voucher krijgen, wat van 
invloed is op het bedrag voor 
de lessen. Voor hen gelden 
weer andere bedragen, daar 
er verschillende lesvormen 
bij de gitaarleerlingen zijn, 
en het bedrag van de voucher 
ook anders is. Dit is terug te 
vinden in de informatie die 
de ouders hebben ontvangen. 
Maar ook voor hen geldt: 
geen voucher, meer lesgeld 
betalen.  
Belangrijk dus om te zorgen 
dat je een voucher krijgt!  

BIJ VAN DIJK
Door: Jolanda van de Leest
Er werd ons gevraagd om 
te vertellen hoe onze eerste 
maanden in Aarle-Rixtel 
zijn bevallen bij café zaal 
Bij van Dijk. Het bevalt ons 
heel goed in Aarle-Rixtel. 
Vele fijne, leuke en gezellige 
mensen hebben hun weg al 
(terug) gevonden naar ons 
café. Ook in onze zaal is er 
al regelmatig iets gezelligs 
te doen geweest, zoals laatst 
de Dance Classics-avond 
met verlichte dansvloer. Het 

was helaas niet zó druk maar 
zeker niet minder gezellig. 
Ook hebben we al een paar 
trouwerijen gehad en diverse 
feestjes.  Ook verschillende 
verenigingen weten ons 
te vinden.  Dinsdagavond 
bijvoorbeeld heeft harmonie 
De Goede Hoop repetitie in 
onze zaal. Na de repetitie 
blijft er altijd een leuk clubje 
gezellig wat borrelen. De 
Ouwe Hap repeteert ook 
in onze zaal. In het café 

    OUD IJZER TEAM  Studentenfietsen voor een habbekrats. Bij de maandelijkse inzameling 
van oud ijzer treffen we vaak nog redelijk goede fietsen aan die met enig reparatiewerk weer 
rijklaar gemaakt kunnen worden. Sjef Bouwmans voert die reparaties voor ons uit tegen 
zo weinig mogelijk kosten. Door deze samenwerking hebben we nu een zestal fietsen in de 
aanbieding. Dus ga je in september studeren, of gaat je kind studeren, dan heb je nu de kans 
om een goedkope fiets aan te schaffen waarvan het niet zo erg is als hij in een studentenstad 
gestolen wordt. Want dat gebeurt daar aan de orde van de dag. Mandy Prinsen heeft voor 
zoon Tjerk, die in Utrecht studeert, noodgedwongen al twee keer gebruikgemaakt van 
deze fietsendienst. Ook als je niet in een grote stad studeert, dan is zo’n fiets erbij ook heel 
gemakkelijk als je in Helmond gaat stappen. Dan hoef je je goede fiets niet te riskeren.                                                                                                                                  
De fietsen kosten tussen € 20,00 en € 40,00. Ze zijn te bezichtigen in de werkplaats van Willem 
Verhoeven, tussen de Boerenbond en Stout in. Belangstellenden kunnen hem bellen op 06-
38900299. E-mailen kan ook: wv@willemverhoeven.nl.  

hebben we biljarters die 
graag een balletje stoten. 
De schaakclub zet zijn 
pionnen voortaan ook in het 
café, gezellig en binnenkort 
hebben we ook een dartteam 
in huis.  We hopen ook snel 
in Aarle-Rixtel te komen 
wonen zodat we echt deel 
uit kunnen maken van de 
Aarlese gemeenschap. Wij 
hopen nog op vele jaren met 
veel plezier én met onze gasten 
Bij van Dijk te vertoeven. 

 AFSLUITINGSCONCERT 19 JULI
Programma:
1. Slagwerkgroep:19.30 tot 19.50 uur 
2. Opleidingsorkest + leerlingenorkest :20.00 tot 20.25 uur   
3. La Banda: 20.30 tot 20.45 uur    
4. OJO: 20.50 tot 21.05 uur   
5. Harmonie orkest: 21.15 tot 21.45 uur 

Frans-Joseph van de 
Burgt
Patricia van de Burgt
Jona de Looper
Bodhi Engel
Kim Fransen

Yvonne Verhagen


