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proficiat
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

20 juni
Camiel van de 

Kruijs
Fay Martens

22 juni
Stan Beekmans

24 juni
Gerry Hagelaar

25 juni
Eef Beekers

27 juni
Estella Perangin 

Angin
28 juni

Mandy Prinsen
29 juni

Nienke Botman

agenda

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 LaBanda: 
Juliette Bosmans 
0492-386022
juliettebosmans@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

14-15 juni
Muziek op het Plein
22 juni
Afsluitingsconcert
Muziek = COOL
29 juni
Serenadedag 
Diploma-uitreiking
8 juli
Afsluitingsconcert
de Vrienden
23 augustus
Openen kermis
29 - 31 augustus
Weekend
de Hoof, Someren
13 september
Muziek op het plein
Jubileumconcert
11 oktober
Slagwerkfestival
1 november
Halloweenconcert
16 november
Mis opluisteren door 
OJO
Kapel Elkerliek
23 november
Sinterklaasintocht

oeh, het komt dichterbij!
Het is 19 mei, vroeg op 
de avond. Ik zorg ervoor 
dat de vaat aan kant is, 
mijn zoon gegeten heeft 
en dat de koffie klaar 
staat. Vanavond komt 
de commissie bij elkaar 
om te ‘vergaderen’ over 
het feestweekend. Tja, 
vergaderen, zo mogen 
we het eigenlijk niet 
noemen. Het is meer 
structureel ouwehoeren 
over het feestweekend. 
Wat gingen we ook alweer 
doen? En wat moeten 
we allemaal regelen? 
Na een korte terugblik 
zitten we al snel weer in 
de goede sfeer. Er blijkt 
al veel gedaan te zijn. 
Een weekend organiseren 
is ook helemaal niet 
moeilijk zolang er geen 
muziek gemaakt hoeft te 
worden. We zorgen voor 
de innerlijke mens, we 
zorgen voor voldoende 
activiteiten en voor 

voldoende ontspanning. 
Wat wil een mens nog 
meer?
De activiteiten krijgen 
aardig vorm, we gaan 
dingen doen die iedereen 
leuk gaat vinden. Jong en 
oud komt aan zijn of haar 
trekken. 
De innerlijke mens 
vindt de commissie erg 
belangrijk. We moeten 
genoeg eten en drinken 
regelen. Maar hoeveel 
koop je in voor 65 
mensen? Om nou iedereen 
naar zijn of haar eetgedrag 
te vragen is wat veel werk, 
je gaat niet vragen hoeveel 
boterhammen iedereen 
eet. Om nog maar te 
zwijgen over de uitvoering 
en mensen er op aan te 
spreken als ze een broodje 
teveel eten. Nee, we 
moeten maar eens kijken 
bij onze voorgangers 
die het 125-jarig 
jubileumweekend 

organiseerde. Ruud neemt 
dit op met ‘hullie moeder’. 
De Aarlese ondernemers 
zullen binnenkort een 
mooi boodschappenlijstje 
onder de neus geschoven 
krijgen.
Er zijn nu 65 gasten 
die met ons meegaan 
op weekend. Maar de 
harmonie heeft veel meer 
leden. Hoe kan het toch 
dat we niet allemaal 
meegaan? Het is toch 
super leuk om samen weg 
te gaan? Dus geef je op, 
je zal er geen spijt van 
krijgen.
Nadat we van koffie 
over zijn gegaan op ‘wat 
sterkers’ begint het laat 
te worden in huize Cox-
Kuijpers. We hebben alles 
besproken en de taken 
zijn verdeeld. De inhoud 
blijft nog geheim, maar 
ga vooral mee. Dat vinden 
wij kei gezellig.

door: Vera Kuijpers

Serenadedag 29 juni 2014
Ook dit jaar wordt er 
weer een serenadedag 
gehouden, de 
dertiende, waarvoor de 
voorbereidingen inmiddels 
in volle gang zijn. Gewoon 
weer op de zondagmiddag. 
De gediplomeerden en 
ouders worden om 12.45 
uur in de Couwenbergh 
verwacht. Na enkele 
korte optredens van de 
gitaarleerlingen, een fluit 
trio, slagwerk-ensemble 

en een fluit soliste en het 
uitreiken van de diploma’s, 
wordt de middag vervolgd 
met de huldiging van 2 
jubilarissen van het groot 
orkest. Vanaf 14.30 uur 
worden de gedecoreerden, 
bruidsparen, religieuzen en 
commissarissen ontvangen 
in de Couwenbergh. Dan 
zal ook de harmonie 
haar rondgang door het 
dorp maken. De plaats 
voor een serenade wordt 

nog overlegd. Om 15.00 
speelt OJO een aantal 
mooie nummers, waarna 
allen genodigden plaats 
nemen op het bordes 
om een serenade van het 
harmonie te ontvangen. 
We verwachten de leden 
van het groot orkest om 
12.45 uur en de leden van 
OJO om 14.45 uur. We 
gaan er met z’n allen weer 
een hele leuk muzikale 
dag van maken.

door: Jacobine en Ronald

ojo-12,5 jaar jubileumweekend
door: Marijke Leenders-Migchels
Een paar maanden zijn 
verstreken na ons fijne 
weekend met  OJO.
We waren een kreupel 
team maar onze krukken 
hebben we allemaal weer 
in de hoek kunnen zetten.
Enkele mensen 
zijn geopereerd en 
herstellende.
We hebben  zelfs het 
voornemen om  een 
afsluitingshappening 
d.m.v. een wandeldag met 
aanhang te organiseren.
Ik wil de organisatoren 
nogmaals heel erg 
bedanken voor het vele 
werk dat ze gedaan 
hebben.
Alles was perfect geregeld.
Marleen , in het bijzonder 
wil ik jou bedanken. 
Marleen dat ik  vorige 
keer jou  vergeten ben te 

noemen, terwijl je bergen 
werk verzet hebt.  Je 
bent nota bene met Ted  
extra in jullie auto vol 
met proviand voor het 
weekend meegegaan.
We zijn een gezellige 
groep , maar we maken 
niet alleen ‘gezellige 
uitjes’.
Muziek staat voorop 
dus we zijn driftig aan 
het repeteren voor de 
volgende serenades waar 
ik iedereen graag voor wil 
uitnodigen.

Zondag 15 juni 
15.00 uur op het plein.
Zondag 29 juni 
Serenadedag (voor de 
genodigden)
Dinsdag 8 juli 
Afsluitingsconcert.
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prioritijd

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.

Waarom wordt prioriteit 
met een korte EI 
gespeld? Het gaat toch 
om de rangschikking 
naar belangrijkheid 
van tijd; dus lange 
IJ. Wellicht dat er in 
het huidige jachtige 
bestaan steeds meer 
(bege)leiding gegeven 
moet worden aan deze 
rangschikking; dus EI. 
Maar het stellen van 
prio’s wordt ook steeds 
meer een lijdensweg; 
dus toch IJ.
Het is weer tijd voor het 
schrijven van de column; 
ik had er nog geen erg 
in. Dus wanneer gaan 
we dat inplannen? 
Morgen niet, want dan 
is het repetitieavond. 
Woensdag kan ook 
niet, want wellicht 
overwerken en anders 
nog wat aan “Muziek 
op het plein” doen; 
zeer belangrijk. Dan 
wordt het donderdag, 
want vrijdag moet 
hij ingeleverd zijn. 
Wordt weer “presto” 
werken. Hopelijk wel 
de komende dagen 
“adagio” nadenken over 
de column.

Ik ben er dus achter 
dat tijd en de indeling 
ervan wel een geschikt 
onderwerp is voor deze 
column. We leven hier in 
een samenleving die steeds 
jachtiger en drukker lijkt 
te worden. Het indelen 
van tijd wordt dus steeds 
belangrijker. We komen 
tijd te kort om alles te 
doen wat we zouden 
willen. Vandaar dat we 
vaker voor het ene ding 
kiezen en het andere ding 
afzeggen. Simpelweg 
gebrek aan tijd; er zitten 
maar 24 uur in 1 dag. Eerst 
dacht ik: als onze kinderen 
nou eens advocaat, notaris 
of chirurg zouden worden, 
dan zouden ze wel goed 
terecht komen. Maar 
als één van hen nu eens 
uitvinder van tijd werd? 
Dat voor elkaar krijgen 
zou toch wel de grootste 
uitvinding van de eeuw 
zijn (op de magnetron 
na). Octrooi op extra tijd 
maken; papa, mama en 
de kinderen zouden nooit 
meer hoeven te werken. 
Maar ja, ons mensen 
kennende zou ook die 
extra tijd weer volgeboekt 
worden. Dan doen ze 

het in de zuidelijk 
culturen nog rustiger 
aan: “Mañana, mañana”. 
Maar als ik op het werk 
tegen een Spaanse 
chauffeur roep: “Carga 
mañana”, klimt hij toch 
“rapidemento” in zijn 
telefoon. Ook hij en zijn 
baas willen “vamos”! En 
ook de Bosjesmannen 
die vroeger geen benul 
van tijd hadden, lopen 
tegenwoordig rond met 
een Swatch en Iphone. 
Lijkt of de hele wereld 
steeds sneller gaat 
draaien…
Ik ga niet oordelen 
over hoe iemand zijn 
tijd moet indelen. We 
stellen allen onze eigen 
prioriteiten. Begrijpelijk 
dat je af en toe kiest 
voor een momentje rust. 
En soms heb je niets 
te kiezen en moet je 
gewoon. Maar een ding 
wil ik wel even kwijt. 
(En dan steek ik helaas 
meteen mijn hand in 
eigen boezem). Als je 
gekozen hebt voor een 
vereniging, probeer daar 
dan ook voor klaar te 
staan. Ook bij een club 
moet er prio en tijd zijn.

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

aflSuitingSconcert
Op dinsdag 8 juli a.s. 
sluiten we het seizoen 
muzikaal af met een 
zomerconcert zoals 
de laatste jaren een 
traditie is geworden. 
Door de volgende 

keer weer plaats bij ons 
clubhuis De Vrienden en 
begint om 19.30 uur. Vanaf 
18.00 uur is een aantal 
leden welkom om e.e.a. 
klaar te zetten.

door: Louis van de Weijer
orkesten wordt een 
kort optreden verzorgd; 
de slagwerkgroep, het 
opleidingsorkest, OJO, 
La Banda en als laatste 
het harmonieorkest. Het 
concert vindt ook deze 

Op de rechterzijde een foto van toen de toiletdames Marie-Louise, Mariette en Judith tijdens de 
afgelopen jaarmarkt de toiletten bij de Couwenbergh beheerd hebben ten bate van de harmonie.

Sanne: d-examen achter de rug

Afgelopen 4 mei heb ik 
mijn D-examen hobo 
gedaan en ik ben geslaagd! 
Daar ging nog heel wat 
aan vooraf... Weken van 
tevoren repeteerden we 
al met orkest het stuk 
waarmee ik op examen 
ging (Variaties op een 
thema van Glinka van 
Rimsky-Korsakov). Die 
week heb ik ook veel met 
het ensemble gerepeteerd 
om het hobovioolconcert 
van Bach te kunnen 

spelen zoals het hoort. 
‘s Ochtends, die 4 
mei, speelde ik nog in 
het orkest tijdens de 
meiviering; een paar 
uur later stond ik in een 
hokje mijn toonladders te 
verknallen! 
Daarna kwam het 
openbare gedeelte, waarin 
ik met orkest en ensemble 
speelde. Het was heel 
leuk om te zien dat (bijna) 
alle stoelen die we klaar 
hadden gezet voor het 

door: Sanne van Dijk

publiek bezet waren, maar 
wel spannend! 
Gelukkig gingen de 
stukken (Rimsky-
Korsakov en Bach) 
supergoed en ik ben ook 
heel blij dat iedereen eraan 
mee heeft willen werken! 
Ik wil iedereen nog een 
keer bedanken voor 
alle inzet die ze hebben 
getoond, alle partijen die 
ze hebben geoefend en 
voor alle felicitaties!!!


