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iK deed eraan Mee!
door: Vera van Heugten
Zondag 22 juni was het 
Muziek=COOL concert. Wij 
mochten als opleidingsorkest 
meespelen met het 
harmonieorkest. We begonnen 
om 12 uur met de doorloop om 
even alle liedjes door te spelen.
Om half 3 begon het concert 
dan echt. Het openingsnummer 
was Allemaal blaasmuziek. 

Het was leuk om de kinderen 
van Muziek=COOL te horen 
spelen. De kinderen uit het koor 
van  groep 5 zongen de liedjes 
allemaal super goed mee. 
We sloten af met het vrolijke 
Happy van Pharel Williams. 
Uiteindelijk was het een leuke, 
leerzame en gezellige middag.

5 jaar La Banda,  2009-2014
Ook La Banda heeft dit jaar wat 
te vieren…….het orkest bestaat 
alweer 5 jaar.
Reden om eens met alle 
muzikanten een muzikaal 
optreden te geven buiten de 
provinciegrens. En hoe je het 
verzint weet niemand meer, 
maar dan ga je gewoon naar 
Slavante!! Klinkt buitenlands 
en dat is het ook wel een beetje 
want het ligt in Limburg bij 
Maastricht. Maar dat durfden 
we wel aan zo voor een dag. 

door: Ronald Meijer

Dus na lang emmeren over 
wanneer we dan zouden gaan 
kwam er uiteindelijk een datum 
uit: 25 mei. De dames van 
het organisatiecomité (niets 
dan lof daarover) hadden een 
bus gehuurd en daar pasten 
we ook nog allemaal in met 
instrumenten inclusief slagwerk. 
Ok, toilet kon niet gebruikt 
worden want de sleutel was 
zoek, maar verder prima bus, 
ronde wielen, airco……dus 

van alle gemakken voorzien.  
Na een half uur rijden al de 
eerste stop in het buitenland 
(Oud Rekem) Onze gids Leo 
wist over iedere steen in dit 
idyllische dorp iets te vertellen. 
Een korte rondwandeling 
eindigde op de betoverende 
terrassen van café ‘De oude 
God’. Hier konden we genieten 
van Belse koffie met vlaai en 
een vrijwillige ‘naschenk’.
De bus bracht ons vervolgens 
naar het centrum van 

Maastricht. En…..alweer een 
gids die met ons de wijk nam 
naar Wijck. Een mooi oud 
stadsdeel met leuke boetiekjes 
en oude panden met ramen waar 
weer een verhaal aan vastzat. 
Na een oversteek van de Maas 
doken we de Stokstraat in. Een 
straat met een historisch slechte 
reputatie, waar nu gelukkig 
nog weinig van te merken was. 
Toeval of niet, we kwamen onze 
bus weer tegen die ons nu naar 

‘Slavante’ bracht. Wist u dat dat 
boven op een berg ligt? Ik niet 
en het drumstel ook niet. Dat 
werd dus even sjouwen, maar 
met wat teamwork was dat een 
peulenschil.
Mooie locatie om op te treden 
en nadat we ingespeeld 
en afgestemd waren kon 
ons optreden beginnen. De 
bedoeling was om drie kwartier 
te spelen, maar vanwege een 
uitzinnig publiek plakten we 
er nog een rondje achteraan. 
Na een geslaagd optreden 
konden we de glazen klinken 
om vervolgens aan de afdaling 
te beginnen. Weer in de bus 
kwamen we in het Jekerkwartier 
terecht. Dat is écht Maastricht 
op z’n oudst. Toevallig of 
niet……op iedere hoek van de 
straat was live muziek, helaas 
lagen onze instrumenten in 
de bus. Net toen we enorm 
toe waren aan een verfrissing 
kwamen we aan bij “Ma van 
Sloun” waar we na meerdere 
aperitiefs het diner hadden. 
Een verrassend menu met een 
hoog culinair gehalte. Chapeau 
(petje af) voor de kok/eigenaar 
van dit restaurant. Moe maar 
voldaan in de bus op weg naar 
Aarle, waar we rond een uur of 
negen arriveerden. Hulde aan 
de dames van het comité, (Han, 
Henriette en Marianne). En nu 
op naar de 10 jaar!

8 juli
Afsluitingsconcert
23 augustus
Kermis openen
18:00 uur
28 augustus
Eerste repetitie 
harmonieorkes
de Vrienden
20:00 uur
29 t/m 31 
augustus
Jubileumweekend in 
De Hoof
Someren
7 september
Groepsrepetities 
harmonieorkest
11 september
Extra repetitie ivm 
jubileumconcert
20:00 uur
13 september
Muziek op het plein 
Jubileumconcert

Ondanks het prachtige 
zomerweer, togen vele 
Aarle-Rixtelse gezinnen 
afgelopen zondag naar 
Muziekcentrum Het Anker 
in Beek en Donk, om daar de 
MegaMuziekManifestatie te 
bezoeken. En wat bleek? Niet 
alleen buiten, maar ook binnen 
in Het Anker ‘scheen de zon’. 
Meer dan honderd kinderen 
waren het stralende middelpunt 
van deze muzikale middag. 
De MegaMuziekManifestatie 
markeerde de afsluiting van 
het eerste schooljaar van het 

MegaMuzieKManifestatie
Muziek=COOL-project in 
de bovenbouw van de drie 
Aarle-Rixtelse basisscholen. 
De vijfdegroepers zongen uit 
volle borst een stel superleuke 
liedjes, begeleid door Harmonie 
De Goede Hoop. En de 
kinderen uit de groepen 6 t/m 
8, vormden met z’n allen het 
grote Muziek=COOL-orkest 
van zo’n zeventig muzikanten. 
Onder leiding van Dirk 
Verhoeven speelden zij negen 
leuke nummers, die Meester 
Dirk met hen op school heeft 
ingestudeerd. Het enthousiasme 

Bron: website www.harmonie-dgh.nl, geschreven door Mandy Prinsen
van de jonge zangers en 
muzikanten spatte er vanaf. Dat 
werkte zo aanstekelijk op het 
publiek, dat de zaal al bij het 
tweede orkestnummer, het in 
Aarle-Rixtel welbekende lied 
‘De Platvoetindianen’, spontaan 
mee ging klappen. Het was 
verbazingwekkend om te horen 
wat deze muzikantjes in zo’n 
korte tijd al geleerd hebben. 
Acht maanden geleden wisten 
ze nog niet eens hoe ze het 
instrument in elkaar moesten 
zetten, en nu vullen ze het 
belangrijkste deel van deze 
MegaMuziekManifestatie. Ook 
de Muzikanjers presenteerden 
zich. Deze groep, die is 
samengesteld uit leden van het 
leerlingenorkest samen met 19 
Muziek=COOL-muzikanten 
die al een stapje verder zijn, liet 
twee vrolijke stukjes horen die 
duidelijk al weer een tikkeltje 
moeilijker zijn.

MuzieK op 
het pLein
door: Jan van Roij
Na het nieuwjaarsconcert was 
dit de eerste grote activiteit van 
de harmonie in het kader van het 
140-jarig bestaan. Het doel was 
om in onze gemoedelijke dorpse 
omgeving te gaan genieten van 
muziek die voor het grootste 
gedeelte van Laarbeekse bodem 
kwam. Na een geslaagde 
opbouw in de ochtend en de 
vroege middag konden we van 
start gaan. Gelukkig waren de 
weergoden ons goed gezind, en 
met een lekker zonnetje betrad 
het Seniorenorkest de tot een 
concertpodium omgebouwde 
kiosk. Ondanks het vroege 

begin was er toch al een aantal 
mensen om het eerste optreden 
te beluisteren. Vervolgens 
traden de BBC, La Banda en de 
Oltimers op en werd de avond 
afgesloten door de Lieholter 
blaaskapel uit Lieshout. 
Jammer dat de opkomst op de 
zaterdagavond tegenviel, mede 
door het frisse windje dat de 
kop opstak. 
Vervolgens op de zondag 
verder. In de loop naar dit 
gebeuren werden we benaderd 
door de organisatie van de 
Lentemarkt - die eerder dit jaar 
was afgelast i.v.m. het slechte 
weer - om deze markt samen 
met Muziek op het Plein te 
organiseren. Een goede zet naar 
later bleek, want gedurende de 
zondag was het lekker druk, met 
wat later op de middag zelfs 
gewoon druk. De middag werd 

muzikaal geopend door De 
Ouwe Hap die ervoor zorgde, 
mede door de klederdracht, dat 
het totaal inclusief de markt een 
heerlijk kneuterig tafereel was. 
Na dit gezelschap traden het 
OJO, Muzikale, De Biksbent, en 
als afsluiting van deze middag 
de Ekkermuzikanten op. Tijdens 
de podiumwisselingen van de 
orkesten trad nog tweemaal het 
zangduo Special Moments op. 
Met nog wat nakeuvelend en 
worsten etend, konden we rond 
de klok van 21.00 uur beginnen 
met afbreken. Met de hulp van 
vele mede-harmonieleden en 
sympathisanten was deze klus 
in een snel tempo geklaard en 
konden we bij onze collega’s 
van De Stal lekker op het terras 
nog een pint pakken. Al met al 
een geslaagd weekend.
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Marleen Hegeman
Columnist

Maurice van Falier

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

dijckmans@loflo.nl
of mail ons.

Je ontvangt dan 
alsnog een exemplaar.

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier
vervolg agenda

vanuit het Bestuur
door: Madelon van Berne

nieuw

inspiratieLoos
Verdomme, heb ik weer! Tijd 
voor mijn column en geen 
inspiratie. De Superieur komt 
vrij vroeg na de vorige uit – 
waar ik geen erg in had – en 
ik loop rond zonder enig idee 
voor mijn column. Er komt 
niets in me op en ‘de angst 
voor een witte bladzijde’ slaat 
toe. Writer’s block; ik zit met 
schrijversblok achter mijn 
(digitale) schrijfblok… Dan 
maar even kijken wat voor 
een onzin er het afgelopen 
seizoen al uit mijn pen 
gekomen is. Wellicht geeft dat 
nog enige bron van inspiratie. 
Begonnen met de 
trompet spelende 
‘vogelverschrikkers’. Was 
een leuke, ludieke act. We 
hadden veel plezier, maar 
een ding dat is k#t; dat is 
stro in ons bier. Dus laten 
we de aankomende kermis 
maar gewoon openen in 
uniform. Ziet er wel zo netjes 
uit. Dan een dagje uit van 
de Goez Hool Band naar 
de wijnfeesten in Dernau. 
Zoals geschreven niets 
noemenswaardig gebeurd 
(wat niet door de beugel kan), 
zegt men… Dus 28 september 
a.s. maar weer dunnetjes 
overdoen. Als Kaiser Eus dan 
meegaat, moet er toch ‘etwas 
los gehen‘. Vervolgens de 

schrik van ons leven: Onze Jan-
Willem die ineens roept: ‘Bloast 
‘m mar op’! Onze bassist weg 
bij de kapel om Prins Carnaval 
te spelen. Bij deze een oproep 
aan alle mensen van Ganzegat: 
Mocht je gevraagd worden 
om Prins van aankomend 
jaar te worden, zeg alsjeblieft 
JA. Want anders ‘duut ie ut 
wir’, en zijn we hem nog een 
jaar langer kwijt! Dan de trip 
naar het blauwe vakantiehuis; 
even ontspannen vlak voor 
het Nieuwjaarsconcert. Ik zou 
op dit moment wel op een 
oranje camping willen zitten! 
De spanning van het WK van 
dichtbij meemaken. Zouden 
Lowietje en z’n oranje leeuwen 
nu eindelijk ‘die gouden bal’ 
naar Nederland halen? En dan 
het stukje ‘Tiny scheidt er mee 
hu’. Ze is er nog kwaad over 
(dat ik er een schrijven aan 
gewijd heb). Maar wat blijkt nu: 
Tiny heeft bij ons trompettisten 
aangegeven dat ze er echt mee 
hu wil scheiden. Wellicht dat je 
nu weer kwaad wordt Tiny, dat 
ik er over schrijf. Je bent nog 
niet weg - en zeker niet uit ons 
hart - maar ik en de rest willen 
je alvast bedanken voor elke 
dinsdag dat je mijn buurvrouw 
was. En nogmaals sorry voor 
de dinsdagavonden dat dat niet 
zo was! Misschien kunnen we 

je toch nog van gedachten 
laten veranderen? Vervolgens 
is gebleken bij het afgelopen 
Muziek Op Het Plein dat 
we binnen de harmonie over 
een groot aantal Chinese 
vrijwilligers beschikken. En 
gelukkig ook over normale 
vrijwilligers. Mede door 
jullie was dit een geslaagd 
weekend. Dank daarvoor. 
Vrijwilligers houden onze 
harmonie draaiende en 
met jullie hulp wordt ons 
jubileumconcert op 13 
september vast en zeker ook 
een succes. Dan de dino’s. 
Iets wat me wel zorgen baart: 
onze harmonie vergrijst. 
Hopelijk hebben we met het 
project Muziek=COOL een 
goede weg ingeslagen en 
krijgen we weer wat aanwas 
van onder af. We willen toch 
niet eindigen als een fossiele 
vereniging die de 150 jaar 
niet haalt? En dan prio en 
tijd. Wellicht dat we ons in de 
aankomende vakantie kunnen 
bezinnen en daarna wat meer 
prio en wat meer tijd in onze 
vereniging kunnen stoppen. 
En vakantie houden, dat ga ik 
nu doen. Ergens lekker in het 
zonnetje inspiratie opdoen, 
want ik krijg geen letter meer 
op papier. Fijne vakantie 
allemaal!

Jan Smulders

11 oktober
Slagwerkfestival
1 november
Halloweenconcert
8 november
OJO concert met het 
revue koor
De Couwenbergh
16 november
Mis opluisteren door 
OJO
Kapel Elkerliek
23 november
Intocht Sinterklaas

Leerlingenorkest: 
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
AMV:
Cindy van Rijn
06 - 16 81 00 43
OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@
gmail.com
Opleidingsorkest:
René Paulus
0492 - 38 44 26
Slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Omdat onze voorzitter geniet 
van een heerlijke zeilvakantie 
schrijf ik als vicevoorzitter het 
stukje vanuit het bestuur.
Genietend van een kopje koffie 
kijk ik erg tevreden terug op de 
achterliggende maand juni.  We 
hebben weer een aantal mooie 
dingen gedaan en ondanks dat 
we al 140 jaar oud zijn, zijn we 
springlevend.
Bestuursvergadering
Zoals iedereen weet hebben 
we als bestuur een flinke 
metamorfose ondergaan.  In de 
achterliggende maanden hebben 
we hard gewerkt om de taken te 
herverdelen. Inmiddels hebben 
we allemaal al een beetje onze 
draai gevonden en kunnen we 
met elkaar bouwen aan een 
goede en stevige toekomst voor 
onze harmonie.
Hierbij hoort ook 
visieontwikkeling als het gaat 
om het muziekonderwijs in 
Laarbeek en specifiek in Aarle-
Rixtel.
De 3 voorzitters van de 
Laarbeekse harmonieën 
komen in het najaar bij elkaar 
om te brainstormen over  
muziekonderwijs in Laarbeek. 
Met deze input kunnen wij als 
bestuur weer verder nadenken 
over hoe we onze vereniging 
springlevend kunnen houden.
Nieuwe website
Sinds kort hebben we een 
nieuw vormgegeven website. 
Thijs Derks heeft de website 
een frissere uitstraling gegeven. 
Er moet nog het e.e.a. aan 
informatie toegevoegd worden 
zodat we aan het einde van het 
jaar een mooie website hebben 
die past bij onze club.
Uitrukken
Op zondag 1 juni hadden we 
de opening van de zeskamp. 
Dit was in de bezetting van 
de harmonie een dieptepunt. 
We liepen met een dozijn 
muzikanten en slagwerkers 
en hadden nog geluk dat de 
musicerende zeskampers 
meeliepen.
Niet als vicevoorzitter maar als 
lid doe ik bij deze een oproep 
om deze acte de présence 
echt het laatste dieptepunt te 
laten zijn. Iedereen is gewoon 

aanwezig bij elke activiteit 
van de harmonie. Als je echt 
niet kunt meld je dan netjes bij 
Floortje af en doe dat niet te 
lichtzinnig. Je laat immers bij 
afwezigheid je collega-muzikant 
in de steek en je creëert door 
je afwezigheid een harmonie 
die op straat een “zielige”  
uitstraling heeft.
We zijn er gewoon allemaal!
Muziek op het Plein
In het kader van ons 140-jarig 
bestaan hebben we op 14 en 
15 juni een mooi en geslaagd 
begin gemaakt met Muziek op 
het Plein. Rondom de kiosk 
(welke is gebouwd in 1924 
voor het gouden jubileum 
van de harmonie) hebben er 
diverse muziekgezelschappen 
leuke en sfeervolle concerten 
gegeven. Op zaterdag 13 
september zullen we met 
een prachtig eindconcert 
door het harmonieorkest de 
cyclus afsluiten. Mij deed 
het denken aan de vroegere 
midzomermuzieknachten die 
we als harmonie organiseerden 
en die tot in de diepe nacht 
voortduurden. Is er met Muziek 
op het Plein een nieuwe traditie 
geboren?
Muziek=COOL
Eén van de belangrijkste 
activiteiten met betrekking tot 
muziekonderwijs in Aarle is 
Muziek=COOL. Wat hebben 
we op zondag 22 juni genoten 
van een fantastisch groot orkest 
met leerlingen van groep 6, 7 en 
8 van de 3 basisscholen onder 
leiding van meester Dirk. Er 
zaten meer dan 100 kinderen op 
het podium!!
Ook is op die dag de notenboom 
tot leven gekomen.  Eenieder 
die het project een warm hart 
toedraagt kan een noot kopen 
die in de boom gehangen kan 
worden. Hierdoor kan het 
project ook doorgaan als de 
subsidie na 2 jaar tot een einde 
komt. Ik spreek de wens uit dat 
de boom de komende tijd mag 
groeien.
140-jarig bestaan en de 
komende activiteiten
Op 8 juli hebben we het 
Zomerconcert van onze 
vereniging en dat is tevens 

de afsluiting van het seizoen.  
Hierna gaan we genieten van 
een welverdiende vakantie om 
op 23 augustus weer te starten 
met de opening van de kermis.   
Eind augustus hebben we het 
feestweekend voor alle leden 
van de vereniging. Het belooft 
een fantastische happening te 
worden. Mocht je je nog niet 
hebben opgegeven, doe dat dan 
alsnog.
Daarna volgt in het kader 
van het 140-jarig bestaan de 
afsluiting van Muziek op het 
Plein op 13 september. Op 
zaterdag 11 oktober heeft 
onze slagwerkgroep een 
slagwerkconcert en in het najaar 
staat een Halloweenconcert 
door de harmonie gepland.
Kortom er staat ons nog genoeg 
te doen.
Rest mij niets anders dan 
alle leden, dirigenten, 
commissarissen, docenten en 
vrijwilligers enorm te bedanken. 
Mede dankzij ieders inzet 
kunnen we de dingen doen die 
we hebben gedaan en die nog op 
het programma staan. 
Dank, dank, dank. Verder wens 
ik iedereen een welverdiende 
vakantie toe. Ga genieten en 
laad de accu weer op zodat we 
in augustus weer met elkaar de 
muzikale schouders onder onze 
prachtige vereniging kunnen 
zetten.
We zijn 140 jaar jong en 
springlevend.

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
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Mooi was het om te ervaren 
dat de kinderen, en ook de 
ouders, met hele andere ogen de 
optredens van de Slagwerkgroep 
en het harmonie-orkest bekeken. 
Een jaar geleden was dat voor 
de meesten nog de ver-van-
mijn-bed-show, maar nu weten 
ze dat spelen in een orkest voor 
iedereen bereikbaar is. 
Bijzondere gast deze middag 
was de ‘Minister van Muziek’, 
afgezant van Koningin Maxima 
en ook nog eens bevriend met 
Hare Koninklijke Hoogheid. 
Hij liet de kinderen en het 
publiek weten dat Maxima 
dol is op muziek en dat zij het 
Muziek=COOL-project een 
warm hart toedraagt. Niet voor 
niks heeft zij in 2011 samen 
met het Oranje Fonds het 
programma Kinderen Maken 

Muziek gelanceerd, dat als 
doel heeft dat zoveel mogelijk 
kinderen een muziekinstrument 
leren bespelen en samen 
muziek maken. Harmonie De 
Goede Hoop heeft vorig jaar in 
het kader van dit programma 
subsidie aangevraagd en 
toegekend gekregen voor twee 
jaar, dit en volgend schooljaar. 
Belangrijkste boodschap van de 
Minister van Muziek was: “Blijf 
muziek maken!” Niet alleen 
omdat het gewoon leuk is, maar 
ook omdat het de ontwikkeling 
van sociale en emotionele 
vaardigheden stimuleert.
De Goede Hoop wil na deze 
twee gesubsidieerde jaren 
inderdaad graag doorgaan 
met het project. Een van de 
acties om dit te realiseren 
werd zondag gepresenteerd: 
‘Adopteer een noot’. Sponsors 
of (groot)ouders kunnen een 

felgekleurde muzieknoot 
kopen en deze, eventueel 
samen met hun (klein)kind, 
in de levensgrote Notenboom 
hangen, voorzien van een mooi 
labeltje met hun (bedrijfs)naam 
erop. Deze Notenboom had 
een prominente plaats op het 
podium en zal meereizen bij elk 
van de komende concerten. 
Muziek=COOL kan na deze 
MegaMuziekManifestatie 
terugzien op een geslaagd eerste 
jaar en nu beginnen aan een 
welverdiende zomerstop. De 
orkesten van De Goede Hoop 
gaan nog even door. Zij sluiten 
het seizoen over een week af op 
dinsdag 8 juli, met het gezellige 
buitenconcert op het terras van 
Dorpscafé De Vrienden aan de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Dit 
concert begint om 19.30 uur en 
de Notenboom zal daarbij weer 
een mooie plek krijgen.

afMeLden?


