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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

24 juli
Lin Mei Dekkers

26 juli
Marie-Louise Magis

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

28 augustus
Mariëtte Fransen
1 september

Veronique Swinkels
2 september

Leo Diender
4 september
Juul van Schaijk
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: 
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 La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@gmail.
com
Voor opleidingsorkest:
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

NAJAAR 2015
door: Louis van de Weijer, programmacommissie
Concert 
Openluchttheater 
Mariahout
Op zaterdag 19 september 
a.s. geven we een concert 
in het OLTM  samen met de 
harmonieorkesten uit Lieshout 
en Beek en Donk. De drie 
orkesten treden niet gezamenlijk 
op, maar geven elk een concert 
van ca. 30 minuten. De stukken 
die wij spelen zijn: Bonaparte, 
Saxpack met als solist Thijs 
Derks en Moulin Rouge. Het 
concert begint om 19.30 uur of 
om 20.00 uur. De Goede Hoop 
speelt als tweede orkest. Vooraf 
is er bij De Vrienden nog een 
voorrepetitie, deze begint om 
17.30 uur. 

Blazen in de Beurs
Zondag 8 november a.s. wordt, 
als we onze voorzitter mogen 
geloven, het hoogtepunt van 
2015. We zullen die dag ’s 
morgens om 09.30 uur in 
Amsterdam bij de Beurs van 
Berlage aankomen waarna we 
repetitie hebben en in de loop 
van de middag een concert 
geven. De muzikanten van de 
harmonie uit Soesterberg zullen 
zich bij ons voegen en als één 
orkest van ca. 90 personen 
zullen we een optreden 
verzorgen. Aan het concert zal 

ook deelgenomen worden 
door harmonie Amicitia uit 
Landsmeer. Zij spelen in de 
eerste divisie en dit is voor hen 
een belangrijk concert wegens 
deelname aan een concours 
een week later. Verdere details 
betreffende deze dag worden 
nog uitgewerkt en tijdig 
bekendgemaakt.
Houd er alvast rekening mee 
dat op zondag 1 november 
een repetitie gehouden wordt 
samen met de muzikanten 
van harmonie Odeon uit 
Soesterberg. 

16 juli
Serenade Ada vd Pol
17.30 verzamelen bij 
het Anker te Beek en 
Donk
22 augustus
Kermis openen
vanaf 31 
augustus
Aanvang repetities 
diverse orkesten
19 september
Concert met de drie 
harmonieën van 
Laarbeek
17 oktober
Feestavond 
1  november, 
repetitie in De Dreef
8 november
Concert Beurs van 
Berlage
15 november, 
OJO kapel Elkerliek
22 november, 
Concert OJO te 
Deurne met VTO
3 januari, 
Nieuwjaarsconcert

SAMENSPEELDAG
door: Gijs van Dijk

Zondag 14 juni zat ik al om 
9 uur op de fiets om samen 
met drie anderen van het 
opleidingsorkest naar Het Anker 
in Beek en Donk te gaan. We 
zijn daar in groepen (ik in de 
koperblazers) opgedeeld om 
samen te kunnen repeteren, er 
waren ruim 70 muziekanten. 
Daarna werden er spelletjes 
gedaan, ik ging samen met 
Romek een spel begeleiden, ook 
Vera en Lotte hebben samen een 
spel begeleid. Rond 12 uur was 
het tijd voor de lunch. Lekker 
broodje met knakworst en wat  
te drinken. Om kwart over 1 
begon het concert. Er kwamen 
veel mensen kijken en luisteren 
naar ons orkest,  gezamenlijk 

MUZIEK = COOL SPEELT 
VOOR DE KONINGIN

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

De problematiek rondom de 
asbakken is inmiddels verleden 
tijd, maar het ‘ontwateren’ van 
onze instrumenten is iets wat 
nu nog steeds aan de orde is. 
Zeker nu als lid van het bestuur 
is het leuk om te lezen over 
het reilen en zeilen van onze 
vereniging de afgelopen 140 
jaar en hier misschien nog wel 

het een en ander van te leren.  
Voor nu gaan we verder met het 
vastleggen van de dingen die 
nu aan de orde zijn, zoals het 
project Muziek=COOL, diverse 
orkesten en de vele foto’s van 
uitgevoerde concerten. Hierdoor 
kan ook de ‘toekomstige’ jeugd 
meer te weten komen over onze 
harmonie.  
Ik nomineer Dieuwke Schotanus 
voor de volgende ‘Noot’. 

vervolg DE NOOT

Vol 
spanning 
zitten de 
kinderen 
klaar.

Een mooie 
demon-
stratie 
van een 
hoorn! 

Daar is de Koningin!

met de orkesten van Laarbeek/
Helmond. Het was een leuke, 
gezellige muziekdag. Kijk voor 
meer foto’s snel op de website!
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VANUIT HET BESTUUR
door:Ronald Meijer

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

Donderdag 2 juli was het weer 
zover. Een gezellig avondje 
voor alle vrijwilligers van de 
harmonie. 
Het bestuur wilde op deze 
manier iedereen bedanken die 
zich op wat voor manier dan 
ook  heeft ingezet voor de 
vereniging. 
Dit keer werden we uitgenodigd 
voor een barbecue,  die 
plaatsvond bij Henriëtte en 
Toon Thijssen. Toen ik daar, 
natuurlijk op de fiets, arriveerde 
vielen de tekeningen al op die 
op ramen en deuren geplakt 
waren. We werden welkom 
geheten door Marieke,  Ronald 
en Henriëtte  die deze avond 
voor ons georganiseerd hadden. 
De drank stond koud, de 

EEN GEWELDIG  ‘GEZELLIG AVONDJE’ 
barbecue was warm en ‘bakker’ 
Ronald was al drukdoende het 
vlees mooi bruin te krijgen. 
Namens het bestuur nam 
Madelon het woord en dankte 
iedereen voor de inzet in  de 
afgelopen jaren.   Het feest 
kon beginnen. Het smaakte 
voortreffelijk . Nadat iedereen 
verschillende keren z’n bord 
had volgeladen werden er 
groepen gemaakt. Van Marieke 
en Henriëtte kregen we te 
horen wat de bedoeling was 
van de tekeningen. We moesten 
er namen van dorpen uit 
Brabant uit zien te halen.  Ook 
kregen we een  aantal foto’s 
van ‘stukjes’ vrijwilligers 
.  Natuurlijk aan ons om te 
ontdekken van wie dat stukje 

was. Iets waar ik weinig 
kaas van heb gegeten,  maar 
gelukkig had ik zeer kundige 
medegroepsleden.  Wat ik wel 
erg grappig vond was dat de 
foto die wij fout hadden een 
stukje van mijzelf was. Ondanks 
dit foutje werden wij natuurlijk 
eerste met alle kennis binnen 
onze groep. 
Daarna ging het feest weer 
vrolijk verder tot in de late 
uurtjes. Ik vond het een 
TOPAVOND.  

Marieke,  Ronald en Henriëtte, 
geweldig bedankt voor deze 
avond. Ut was keigezellig. 

Toon en Henriëtte heel erg 
bedankt voor de gastvrijheid. 

door: Martien van den Heuvel

DE (OUDE) NOOT:
door: Anne Wouters
Hoewel de jeugd de toekomst 
heeft, zoals Heleen mooi in 
voorgaande Noot schreef, is 
dit jeugdig lid momenteel 
juist bezig met het verleden. 
En wel met het verleden van 
onze harmonie De Goede 
Hoop. Samen met Vera, 
Thijs en Willem is er een 
start gemaakt met het in ere 
houden van het archief van 
onze harmonie, wat in het 
verleden o.a. door mevrouw 
Prinsen en Toon en Hennie 
Derks is opgezet.  Inmiddels 
zijn er 2 sessies geweest 
waarin we flink wat dozen 
hebben uitgepakt en digitale 
bestanden hebben bekeken. 
Tijdens deze speurtocht in 
het verleden kom je van alles 
tegen, van hele oude foto’s en 
krantenartikelen tot ledenlijsten 
en subsidieaanvragen over de 
jaren heen. In alle jaren dat 
de harmonie bestaat is er veel 
gebeurd en veranderd, toch 
zijn er dingen die ook nu nog 
spelen. Zo kwam ik onderstaand 
deel van een berichtje tegen dat 
door de toenmalige voorzitter, 
Jan Prinsen, op 12 november 
1962 aan de leden is gemeld. 

Het bericht is geschreven 
naar aanleiding van een 
veelbesproken onderwerp 
in de geschiedenis van 
onze harmonie, namelijk de 
repetitieruimte.  
Het is zover! 
Een wens van ons allen 
is in vervulling gegaan. 
Vanaf heden hebben wij, 
dank zij de sympathieke 
medewerking van het 
gemeentebestuur, de 
beschikking gekregen 
over een prima lokaliteit 
om onze wekelijkse 
repetities te houden. 
Wat echter de inrichting 
van dit lokaal betreft: 
aan ons is de taak om 
deze in dezelfde prima 
staat te houden, iets 
wat wij tot dusver zeer 
zeker niet gewend 
waren! 
Wij zijn er echter van 
overtuigd dat dit lukt, 
als we ons hiervoor 
allemaal inspannen, 
Een moeilijkheid is 
echter DE ASBAKKEN! 
Wij verzoeken iedereen 
op de repetitie van a.s. 

donderdag, die in dit 
nieuwe lokaal (ingang 
op de oude speelplaats) 
van het gemeentehuis 
zal worden gehouden, 
te verschijnen, 
gewapend met een 
leeg conservenblikje, 
voorzien van een 
gaatje, waardoor een 
stukje ijzerdraad of 
touw om het op te 
kunnen hangen aan de 
muziekstandaard en 
aldus te fungeren als 
NIEUWBAKKEN ASBAK! 
Voorts is de vloer bedekt 
met een cocosmat. 
Wij weten allen dat 
onze instrumenten 
regelmatig ‘ontwaterd’ 
moeten worden, wat wij 
vroeger zo maar op de 
grond deden. 
In ons nieuwe home 
leggen we een zakdoek 
of iets dergelijks op 
de grond om deze 
bewijzen van onze 
noeste blaaszucht op te 
vangen. 

door: onze vaste columnnist
INGEKAKT?
Shit! Nee, dit doelt niet op 
de titel van de column. Bijna 
weer de deadline voor de 
column vergeten! De vorige 
editie al een miskleun. Ja, 
echt ingekakt. En die column 
kreeg ik op de verjaardag 
van mijn lieve dochtertje 
natuurlijk niet meer rond. 
Gelukkig had ik al wel een 
onderwerp om aan te snijden 
en nu dus vlug even afmaken 
op het digitale papier.  
Ik heb even een minder 
frequente bezoekperiode 
gehad van onze repetities, 
maar nu ik er weer vaker ben 
proef ik bij sommige leden 
een ‘maartje’ in het reilen 
en zeilen van de harmonie. 
Ons 140-jarig jubeljaar was 
een zeer druk periode. Maar 

wel een jaar met vele mooie 
muzikale momenten. Na dit 
drukke jaar zouden we even gas 
terugnemen. Maar nu we aan de 
vooravond van de zomerpauze 
staan, denk ik: ‘Hebben we 
hem even op het parkeervak 
gegooid om een dutje te doen?’ 
Qua spectaculaire, enthousiaste 
en vernieuwende activiteiten 
staan we even stil. En ik proef 
bij de barpraat soms ‘ingekakte’ 
muzikanten die weer ‘gass on!’ 
willen geven met een knallende 
activiteit. In mijn ogen mag 
het wel weer: zo’n activiteit 
als The Voice, Muziek Op Het 
Plein of Halloween. Bij die 
activiteiten hebben we ons als 
harmonie geweldig geprofileerd. 
We hebben laten zien waar 
we als De Goede Hoop goed 

in zijn: Met minimale 
middelen een maximale 
happening neerzetten. Als 
kleine vereniging een groots 
project draaien. Het kost de 
organisatoren enorm veel 
energie. Maar zo’n project 
is zelf vaak een zeer goede 
acculader. Muzikanten raken 
enthousiast en gaan er voor. 
Mensen zijn bereid om hand- 
en spandiensten te verrichten. 
Er is een ontzettende drive 
richting het eindresultaat. 
En dan nog de lovende 
kritieken van het publiek. 
Dat maakt dat de energie die 
je terugkrijgt zo’n project 
nog meer laten schitteren. 
Volgende editie vacature? 
GEZOCHT: Project (m/v)... 

Omdat onze voorzitter van 
een welverdiende vakantie in 
Italië geniet, is mij gevraagd 
de pen ter hand te nemen 
om vanuit het bestuur jullie 
weer ‘bij te praten’. En er is 
nog al wat gebeurd de laatste 
maand. Op 10 juni was het 
eindelijk zover, de afsluiting 
van Muziek=COOL in de 
Jaarbeurs. Ik was één van de 
gelukkigen die als toeschouwer 
aanwezig mocht zijn. En dat 
was zeker de moeite waard. 
Een enorme hal gevuld met 
zo’n 2000 kinderen die 
allemaal een muziekinstrument 
bespelen. Het was een enorm 
muziekabaal gebeuren en dan 
in positieve zin. Hulde aan 
de dirgent en begeleiders om 
het in goede banen te leiden. 
Als klap op de vuurpijl was 
onze koningin ook aanwezig 
en pakte moeiteloos de 
microfoon om de jonge 
muzikanten te bedanken voor 
hun inzet. Een geslaagde 
middag (zie de foto’s op de 
website).Vervolgens werd 
onze vereniging verblijd met 
een cheque van basisschool 
Brukelum,  een bijdrage van 
buurtvereniging D’n Ekker en 
nog een schenking van Bavaria 
aan Muziek=COOL. Gezien 

de steeds lager wordende 
subsidiebedragen een welkome 
aanvulling voor de club. Ook 
de commissie die op zoek 
is gegaan naar een nieuwe 
dirigent is er in geslaagd om 
een geschikte kandidaat te 
vinden. Op dit moment is de 
procedure in de afrondingsfase 
en in de volgende Superieur 
hopen we de nieuwe dirigent te 
kunnen voorstellen. Paul van 
de Veerdonk, bij deze bedankt 
voor je jarenlange inzet voor het 
leerlingen- en opleidingsorkest 
en La Banda. Inmiddels hebben 
we op gepaste wijze afscheid 
genomen van Paul. 
24 juni kregen 15 ‘nieuwe 
blazers’ de introductieavond 
met de eerste informatie. Ook 
was er gelegenheid om vast wat 
te ‘toeteren’ op de instrumenten. 
Aan hun enthousiasme zal het 
niet liggen. In september gaat 
de blazersklas van start met de 
theorielessen. 
Op de afgelopen 
vrijwilligersavond hebben we 
onder tropische temperaturen 
kunnen genieten van een 
overheerlijke barbecue met 
een heerlijk koel drankje erbij. 
De organisatie had ook nog 
iets bedacht om de hersens 
flink te laten kraken, want het 

oplossen van de fotopuzzel en 
rebus kostte heel wat tijd en 
zweetdruppeltjes. Henriëtte 
bedankt voor het beschikbaar 
stellen van je tuin en de 
gastvrijheid. 
Bij het uitkomen van deze 
Superieur hebben we de 
jaarlijkse Serenadedag net 
achter de rug. Ongetwijfeld 
was het een succes en 
hebben we de vele geslaagde 
examenkandidaten het diploma 
kunnen uitreiken. Proficiat. 
Ook de jubilarissen (Madelon, 
Mandy en Wim) van harte 
proficiat voor jullie jarenlange 
muzikale inzet en meer! 
Dan is het na het 
aflsluitingsconcert eindelijk 
vakantie! Tijd om even met 
andere dingen bezig te zijn 
dan de harmonie. Het nieuwe 
seizoen start zoals gewoonlijk 
met het muzikaal openen van 
de kermis. En…..het kan niet 
vaak genoeg gezegd worden, 
in september alweer een mooi 
concert in Openluchttheater 
Mariahout. 

Rest mij nog om iedereen 
namens het bestuur een hele 
mooie en goede vakantie toe te 
wensen. Geniet ervan! 

vervolg op pagina 4


