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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 1E SCHOOLCONCERT MUZIEK=COOL
door: Vera Kuijpers

Op donderdagavond 25 
februari kwamen 200 
mensen bij elkaar in het 
nieuwe schoolgebouw 
van OBS De Driehoek. 
De kinderen van groep 
5 en 6 van basisschool 
De Heindert en OBS De 
Driehoek hadden 9 weken 
knetterhard gewerkt om 
dit concert in elkaar te 
zetten. 
Onder leiding van Dirk 
begon groep 5/6 van 
De Heindert. Enigszins 
zenuwachtig stonden 
ongeveer 25 kinderen 
te trippelen op het 
podium. Ze brachten 5 

muziekstukken ten gehore 
welke allemaal werden 
geïntroduceerd door de 
leerlingen zelf. Ik kan niet 
verkroppen dat ik trots 
was op ‘mijn’ Lara, Lars 
en Amy. Goed gedaan 
hoor! 
Daarna was het de beurt 
aan groep 5 van De 
Driehoek. Zij krijgen 

AMV-les van Dirk en 
zongen drie vrolijke 
nummers met een 
gezellige polonaise als 
sluitstuk. Groep 6 van De 
Driehoek had lang moeten 
wachten en verzorgde het 
laatste optreden van de 
avond. Het orkest werd 
netjes voorgesteld waarna 
ze aan het musiceren 
konden. Ze waren met 
een kleiner groepje maar 
dat nam niet weg dat er 
genoeg volume uitkwam. 
De kinderen deden 
hartstikke hard hun best en 
sloten de avond spetterend 
af. Prachtig om te zien hoe 
de kinderen genieten van 
de optredens, zowel om te 
geven als om naar elkaar 
te luisteren. En dan al die 
trotse vaders, moeders, 
oma’s en opa’s. Top! 
Ik hoop dat het praatje van 
Mathy, tijdens de avond, 
genoeg geld in het zakje 
brengt voor dit project. 
Het zou toch zonde zijn 
als dit soort concerten niet 
vaker te horen zou zijn. 

EVEN VOORSTELLEN
door: Martijn Pepels

Mijn naam is Martijn 
Pepels en ben woonachtig te 
Guttecoven, een klein dorpje 
onder de rook van Sittard. 
De komende periode mag 
ik mijn baton zwaaien op de 
bok van harmonie De Goede 
Hoop. We hebben reeds een 
aantal repetities samen gehad 
en ik kijk met veel plezier en 
hoge verwachting uit naar 
ons concert op 16 april. Ik 
begon mijn professionele 
muzikale loopbaan in 1998 
aan het conservatorium 
van Maastricht alwaar 
ik de studie ‘klassiek-
slagwerk’ volgde. Na een 
korte omzwerving aan 

de bedrijfshogeschool 
waar ik de studie music-
management volgde, 
startte ik eveneens aan het 
Maastrichts conservatorium 
de opleiding tot dirigent 
bij Dhr. Jan Cober. Ook 
de Masteropleiding heb ik 
in 2010  bij deze docent 
voltooid. In het kader van 
laatstgenoemde opleiding 
volgde ik eveneens lessen bij 
Jan van der Roost en Lucas 
Vis. Aanvullend op mijn 
opleiding nam en neem ik 
nog steeds lessen en neem 
ik deel aan masterclasses 
en wedstrijden in binnen- 
en buitenland. Zo nam ik 

o.a. les van Jan Stulen, 
Edmond Saveniers, Theo 
Wolters, Yvan Meijlemans, 
Enrico Delamboye 
e.v.a. In 2014 won ik in 
Boedapest de 2de plaats 
tijdens een internationale 
dirigentencursus van het 
MAV-Symphony Orchestra 
en mocht een helft van 
het galaconcert voor 
mijn rekening nemen. De 
afgelopen jaren was ik 
gastdirigent bij verschillende 
orkesten in binnen- en 
buitenland o.a. bij Banda 
de Musica de Pontevedra, 
Musique Militaire Grand-
Ducale, Pihalni Orkester 
Ravne en Groninger 
Studenten Orkest Mira. 
Momenteel heb ik een aantal 
orkesten ‘vast’ onder mijn 
hoede, te weten: fanfare 
St.Caecilia in Guttecoven, 
fanfare St.Caecilia 
in Spaubeek en het 
Valkenswaards Kamerorkest.

CONCERT IN ERP
door: de programmacommissie

Concert in Erp.
Half januari kregen we van 
harmonie OBK uit Erp de 
uitnodiging om samen een 
uitwisselingsconcert te geven 
op zaterdag 16 april a.s. De 
link met de harmonie uit 
Erp is niet alleen secretaris 
Tijn van Brussel, die een tijd 
verbonden is geweest aan 
basisschool De Driehoek, 
maar ook vooral de nieuwe 
dirigent van het leerlingen- 
en opleidingsorkest en 
van La Banda Jesse van 

Lankveld. Jesse speelt hoorn 
bij OBK. 
De harmonie van Erp speelt 
o.l.v. Sep Pijpers (jr.). Het 
concert wordt gehouden 
in zaal Ter Aa en begint 
om 20.00 uur. De Goede 
Hoop speelt voor de pauze. 
Tijdig zal bekend worden 
gemaakt hoe het vervoer 
naar Erp wordt geregeld. 
Hopelijk gaan we met onze 
plaatsvervangende dirigent 
Martijn Pepels een goed 
concert geven.

16 maart
Nellie van Berlo

19 maart
Nico van der Wielen  

22 maart 
Wietske Bouwman

23 maart
Marieke Bouwman

27 maart
Ralph Verleisdonk

1 april
Dieuwke Schotanus

 2 april
Elana van Stiphout

Marianka Mommers
3 april

Merel Swinkels
Rini van Beek

Giel van Krieken
10 april

Maurice van Falier
Dirk van de Weijer

11 april
Antonieke van de 

Crommenacker
12 april

Hein Heinsbergen
13 april

Ronald Meijer

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

18 MAART OPTREDEN 
BASISSCHOOL BRUKELUM

Vanaf 15.00 u. door de leerlingen 
van groep 5 en 6. Iedereen is van 

harte welkom in de Aula.



Dirigenten
Martijn Pepels

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
Vera Kuijpers

Rene Paulus
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) 

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

Stel je voor: je bent 
voorzitter en weet dat je 
dat over twee weken niet 
meer bent. Je wilt niet over 
je graf heen regeren, maar 
het achterblijvende bestuur 
en je opvolger toch nog wel 
de nodige overwegingen 
meegeven. Ook zijn er nog 
een paar klussen af te ronden 
waar je zo diep in zit, dat je 
die niet zo maar ‘eventjes’ 
overdraagt. Neen, je laat je 
verleiden om die toch zelf 
nog te doen en de opvolgers 
daarin te betrekken. Denk 
aan de leerlingensubsidie 
2016-2017 waarover we 
vorige week met SML en de 
3V’s te biechten zijn geweest 
bij de wethouder; toch nog 
mogelijk een paar duizend 
euro’s smartengeld boven 
het nieuwe vouchersysteem 
lijken te gaan halen. En voor 
diezelfde subsidie moeten 
we op korte termijn nog de 
financiële verantwoording 
2015 afleggen. Maar 
ook de toekomst van 
Muziek=COOL en wat doet 
DGH met gitaarleerlingen. 
En tot slot: hoe gaan we 

binnen de Laarbeekse 
harmonieën vanaf 1 mei 
a.s. om met contracten met 
docenten en dirigenten nu de 
VAR verdwijnt? Gelukkig 
iets uit mijn vakgebied, dus 
ik kan daar wellicht een 
goede bijdrage aan leveren. 
Als je je dit allemaal kunt 
voorstellen, dan snap je 
misschien ook met welk 
dubbel gevoel ik mijn besluit 
heb genomen om mij niet 
herkiesbaar te stellen voor 
een tweede ambtstermijn als 
voorzitter. Enerzijds omdat 
het zoveel tijd kost die ik aan 
mijn bedrijf moet besteden. 
Anderzijds omdat het zo 
leuk is om zoveel binnen 
de club te kunnen doen in 
een prettige samenwerking 
met zoveel gemotiveerde 
mensen. En dan wil onze 
secretaris een timetable 
voor de ALV. Of ik het kort 
wil houden, vraagt/zegt ze 
als altijd. Nou, ik beloof 
niet langer dan een uur 
over mijn afscheidsspeech 
te doen. Hierop claimt 
Ronald ook een uur voor 
zijn maidenspeech. Marieke 

lijkt een inzinking nabij 
en overweegt een pauze te 
programmeren op de ALV. 
Dat is mijn eer als dappere 
hamerslager te na, dus 
beloof ik me te beperken 
tot een half uur. Onze 
clubglossy verschijnt pas 
na de ALV, dus jullie weten 
dan al hoe die avond verliep 
en wie ik wat allemaal heb 
toegewenst: het beste!

DEZE KEER: EEN BASNOOT
door: Mandy Prinsen

Wat heb ik genoten van 
‘De NOOT’ in de vorige 
Superieur. Gijs van Dijk 
had er echt iets moois van 
gemaakt en ik kreeg zelfs 
de indruk dat de redactie 
helemaal niet meer verder 
hoeft te zoeken naar een 
nieuwe columnist; Gijs heeft 
zich al bewezen! Maar de 
afsluiting van Gijs’ stukje, 
daar was ik wat minder blij 
mee. Dat betekende voor mij 
weer een extra klus ;-) 
Als enig strijkinstrument 
binnen onze club, dat is 
inderdaad wel een bijzondere 
positie.
Vroeger als kind, 
harmoniemuzikant en 
hofkapellid heb ik het vaak 

genoeg geroepen: ‘Strijkers 
zijn zeikerds’. Dat kan ik nu 
natuurlijk niet meer zeggen. 
Wat ik wel kan zeggen, 
is dat ik er nooit spijt van 
heb gehad dat ik 11 jaar 
geleden ben begonnen op 
de contrabas. Het was wel 
erg confronterend om er 
achter te komen hoe veel 
moeite het kost om helemaal 
vooraan te beginnen op een 
helemaal nieuw en onbekend 
instrument. 
Dat kost toch echt veel meer 
‘kreum’(inspanning) dan 
vroeger, toen ik als ukkie 
gewoon mee ging blazen. 
Ik heb hierdoor wel echt 
veel bewondering gekregen 
voor al diegenen binnen 
onze vereniging die pas op 
latere leeftijd muziek zijn 
gaan maken. OJO, La Banda 
en dan nu weer de nieuwe 
lichting Blazersklas, 15 
nieuwe muzikanten die begin 
maart - na enkele maanden 
individuele les - zijn 
begonnen met samenspelen. 
Zo’n nieuw instrument is 
dus écht wel hard werken, 
volhouden en doorzetten! 
Na mijn overstap en een 
jaar lang ploeteren, had ik 
het gevoel dat ik nog niet 
veel meer deed dan wat 

krassen en brommen op die 
contrabas. Toch kreeg ik al 
weer de bladmuziek van het 
orkest en de vraag wanneer 
ik weer mee kwam spelen. 
En wat me het meeste is 
bijgebleven van die eerste 
repetitie als herintreder bij 
het orkest, is niet dat ik 
het zo hartstikke spannend 
vond, maar wel dat het 
zo geweldig was hoe dat 
gebrom van de contrabas zo 
mooi mengde met de rest 
van het orkest. Wauw, dit 
was het! Samenspelen! En 
ik wist gelijk waar ik dat 
hele jaar zo voor geploeterd 
had. Nog steeds ga ik elke 
dinsdag met veel plezier 
naar de repetitie. En van de 
optredens geniet ik enorm. 
Het gesjouw en gezeul met 
dit ’gevaarte’ neem ik graag 
voor lief, want ik krijg er 
telkens een paar mooi uurtjes 
voor terug! 
Ik wil De Noot graag 
doorgeven aan de jeugd. 
Ik vraag zowel het 
Opleidingsorkest als het 
Leerlingenorkest om in de 
volgende Superieur een 
stukje te schrijven waarin 
beschreven wordt ‘Zo ziet 
ons ideale optreden er uit’. 
Ik ben benieuwd.“DE VRIENDEN” WORDT “BIJ VAN DIJK”

door: Jolanda van de Leest
Sinds 1 maart 2016 zijn 
wij, John en Jolanda van de 
Leest,  de trotse eigenaars 
van café zaal Bij van 
Dijk. Waarom Van Dijk? 
denkt u nu misschien. 
Van mij, Jolanda, de 
meisjesachternaam. Een 
lang gekoesterde wens is in 
vervulling gegaan. Al een 
langere tijd wilden we sámen 
iets in de horeca. Een paar 
maandjes geleden kwam De 
Vrienden op ons pad. We zijn 
er mee aan de slag gegaan 
en het is nu dus van ons. 
We hebben wat geschilderd, 
behangen, getext en gepoetst 

en zijn trots zoals ons café én 
zaal er nu uitzien. We wilden 
een huiselijke, gezellige sfeer 
creëren en wij denken dat we 
daar goed in zijn geslaagd. 
We hopen dat iedereen 
zich bij ons ‘thuis’ voelt en 
gezellig een drankje komt 

doen. Als het weer het toelaat 
willen we ook wat lekkers te 
eten aan gaan bieden zoals 
bv. een worstenbroodje, 
een tosti, een soepje of een 
gebakken eitje. Op 1ste 
paasdag hebben we de 
officiële opening.
Vanaf 15.00 uur zijn we dan 
open en om 16.00 uur hebben 
we een dj die voor een leuk 
muziekje gaat zorgen. U 
kunt ons ook op Facebook 
in de gaten houden. Like 
Café zaal Bij van Dijk en u 
blijft van alle leuke dingen 
en nieuwtjes op de hoogte. 
Graag tot ziens Bij van Dijk.

Imke van de Bogaard
Esther Houwen

Storm van Dommelen
Nelly Swinkels

27 april 
Koningsdagconcert 
door OO en LO 
1 mei Opluisteren 
dienst t.b.v. opening 
vd Meimaand door 
GO 
Locatie: Kerk, 
AarleRixtel 
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. “Bij van Dijk” 
20 augustus 
Opening Kermis

Loop gerust een keer binnen bij John en Jolanda van de Leest


