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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

16 november
Angela Strijbosch
20 november 
Marieke van Dijk

Resi Verhagen
21 november

Mirjam van den Reek
30 november 

Nelly Swinkels
10 december

Jan Verbakel
12 december

Arjan Jeurgens
13 december 

Anne Wouters
14 december 

Jacqueline van de 
Wetering

19 december
Marleen Hegeman
20 december

Henriëtte Thijssen
24 december
Harry Brugmans
26 december

Merijn Boons
29 december

Wim Swinkels
31 december

Martien v.d. Heuvel
Lianne Raijmakers

6 januari
Heleen van Asten

11 januari
Jan-Willem van Dijk

12 januari
Geerkens Sophie

Marijke  van Bakel
Gianne van Dijk
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Hij stort nog steeds 5% 

van het bestede bedrag op 
rekening van Harmonie 

De Goede Hoop

EEN DAG ALS VIP MEE MET DGH 
Door: een van de VIP's Wieneke Prinsen 

Afgelopen zondag mocht 
ik als VIP een dag met de 
harmonie mee naar een 
concert in onze hoofdstad. 
De vertrektijd viel niet echt 
onder de noemer luxe maar 
je kunt niet alles hebben. 
Samen met ongeveer 25 VIPs 
en alle muzikanten werd ik 
per luxe touringcar door de 
gezagvoerder vliegensvlug 
naar Amsterdam vervoerd. 
Onderweg werden we 
getrakteerd op een echt 
zondagochtend luchtje: vers 
gekookte eieren. Bij de Beurs 
van Berlage hoefden wij als 
VIPs niet mee te helpen met 
alle instrumenten uitladen 
maar konden we onder 
leiding van een vakkundige 
reisleider, voorzien van 
rode paraplu, een mooie 
wandeling maken door de 
kleine straatjes richting 
de Jordaan.  Daar werden 
we in het pianolamuseum 
ontvangen met heerlijk 
traditioneel gezette koffie of 
thee met wat lekkers erbij. 
Daar was iedereen duidelijk 
aan toe. We kregen een uur 
lang uitleg over de pianola 
en zijn muziekrollen (hoe 
deze rollen werden gemaakt 
bleef tot bijna het einde een 
raadsel). De pianola was erg 
hip was in het begin van de 
twintigste eeuw, maar door 
de recessie rond de jaren 30 
bijna helemaal verdwenen. 
Tussen de uitleg door konden 
we genieten van de prachtige 
muziek van dit instrument. 
De kledingstijl van de 
verteller, de inrichting van 
het pand en zelfs de toilet 
waren helemaal in de stijl 
van toen. Wie weer eens in 

Amsterdam is zou er zeker 
eens een uurtje tijd aan 
moeten spenderen.  
Daarna werd het programma 
vervolgd met een leuke 
wandeling door de kleine 
binnenstraatjes, tot we 
uitkwamen bij lunchcafe De 
Doffer waar we allemaal een 
heerlijk broodje gezond en 
broodje minder gezond (met 
kroket) kregen. Ook werd er 
voor koffie en thee gezorgd. 
We voelden ons allemaal erg 
in de watten gelegd. 
Toen we rond 1 uur weer 
aankwamen bij de Beurs 
van Berlage werd de 
toegangsdeur zelfs voor ons 
open gehouden en hoefden 
we niet eens te betalen voor 
de garderobe. We mochten 
op de eerste twee rijen in de 
grote zaal plaatsnemen, en 
ik weet zeker dat ieder van 
ons heeft genoten van het 
muzikale spel van Amicitia. 
In de pauze kregen  we gratis 
een drankje aangeboden 
waarna het programma 
werd vervolgd door onze 
muzikanten ondersteund door 
het orkest van Soesterberg. 
Waauw, wat was dat mooi! 
Dit was pas echt genieten 
met een grote G!! Na afloop 

van het concert hoefde 
niemand van de VIPs mee 
te helpen met instrumenten 
inladen of stoelen opruimen, 
maar konden we gewoon 
even gezellig een woordje 
met elkaar wisselen. Daarna 
was ieder vrij om de stad 
in te gaan en zich tegoed te 
doen aan nog meer drank 
of iets te eten. Rond half 8 
konden we weer plaatsnemen 
in de luxe touringcar 
die zelfs onderweg op 
vezoek een sanitaire stop 
maakten en tijd nam zodat 
er door diverse reizigers 
een polonaise gedaan kon 
worden om de bus. Om half 
10 werden we afgezet bij 
bij Café De Vrienden waar 
nog nagepraat kon worden 
over deze geweldige dag. 
Ik heb als VIP een dag lang 
heerlijk genoten. Bedankt 
organisatie! Petje af!  

DE NOOT: STUDY AND MUSIC 
door: Jeroen van Heijst

Hoe ga je om met 
je studie en de 
harmonie?  
Dit is de vraag die iedere 
student zich wel eens 
afvraagt, want als student 
heb je niet het leven zoals de 
meeste mensen denken. Het 
is niet lang leven de lol en 
zuipen elke dag van de week. 
Het is elke week goed 
plannen hoe je de tijd indeelt. 
De harmonie neemt veel 
tijd in beslag; niet alleen 
de repetities maar ook het 
oefenen en de concerten. 

Hoe ga je daar nu 
mee om ? 
Uit eigen ervaring is het 
moeilijk om te plannen 
om zo efficiënt mogelijk je 
doel te behalen. Het doel 
is natuurlijk over gaan en 
uiteindelijk afstuderen. 
Maar daar gaat veel tijd in 
zitten. Vooral als je naast 
de harmonie nog andere 
activiteiten hebt die je leuk 
vindt zoals bijvoorbeeld een 
sport.  
Ik heb het altijd op mijn 
eigen manier gedaan die voor 
mij bleek te helpen. Tijdens 
het studeren mijn volle 
aandacht er bij houden tot ik 
de paragraaf, het hoofdstuk 
of het boek uit had. Tussen 
het leren door als ik een 
pauze ga nemen, ga ik 
drummen. Dit is voor mij een 
goede manier om energie en 
frustratie van het leren los te 
laten. Even lekker rammen 
op het drumstel onder 
begeleiding van jaren 70 
rock muziek ( the who, led 
zeppelin). 

Maar wat doe je als je 
projecten hebt ? 
Aan een project zit altijd 
een deadline. Deze deadline 
is ver voor aanvang van 
het project vastgesteld. Ik 
probeer dan ook zo veel 
mogelijk vooruit te werken 
en te plannen zodat ik 
genoeg tijd over heb voor 
het maken van muziek of het 
bijwonen van repetities.  
Indien nodig woon ik maar 
een halve repetitie bij 
maar liever probeer ik dit 
te vermijden door het af 
te hebben in het weekend 
zodat ik maandag naar de 
slagwerkgroep kan.  
Het oefenen is een hele 
andere uitdaging. Oefenen 
voor de slagwerkgroep doe ik 
niet veel. Meestal word ik 3 
weken voor het concert of de 
uitruk van de harmonie actief 
in het oefenen van mijn 
partijen. Dit is niet omdat ik 
geen zin heb om te oefenen 
maar puur uit tijdsgebrek.  
Mijn week zit zo vol gepland 
met van alles dat het er niet 
van komt. Als ik weet dat ik 
een uitvoering heb dan zorg 
ik dat ik al mijn schoolwerk 
van te voren af heb en mijn 
prioriteit heel scherp stel 
door dingen te laten liggen 
die na de uitvoering ook 
kunnen. 

Wat gebeurt er als je 
niet goed plant?  
Als je niet goed plant is de 
kans groot dat je stopt met 
de harmonie en het muziek 
maken. Dat is doodzonde! 
Muziek maakt creativiteit in 
je los waardoor je juist beter 
kan presteren op school. 

Muziek is tegelijkertijd ook 
ontspannend. En muziek is 
zeker ook educatief. 
Dus een tip voor alle 
studerende muzikanten: 
probeer goed te plannen dan 
kun je toch muziek blijven 
maken ook al heb je het soms 
heel erg druk!!!!! 

Jeroen geeft de Noot door 
aan Mathy Meulendijks
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LD&S
Leo’s Diensten & 
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Voor onderhoud CV-Ketel
€ 63,42
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Interesse?
Bel dan vrijblijvend

06 23 36 16 65
of mail naar

info@leodiender.nl

19 november
Commissarissen 
avond 
20.00
Couwenbergh
21 november
Wijnactie
12.30
Couwenbergh
22 november
OJO concert i.s.m. 
VTO
11.00
Gerardushuis 
Walsberg Deurne 
29 november
Extra repetitie
De Vrieden
hout: 10.00-12.00
koper: 12.30-14.30 
1 december
Welkomsconcert 
opleidingsorkest voor 
nieuwe dirigent Jesse 
v. Lankveld
3 december:
Extra repetitie
De Vrienden
koper: 10.00-12.00 
hout: 12.30-14.30



Dirigenten
Gerrit de Weerd

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Jesse van Lankveld
Anthony Vogels

          
Voorzitter

Mathy Meulendijks
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5735 BW Aarle-Rixtel
0492 - 38 30 48
06 - 54 65 62 55

Penningmeester
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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
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06 - 51 77 41 42

secretaris@harmonie-
dgh.nl 
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opleiding
Heleen van Asten
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Thijs Derks
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com
06 - 52 62 52 43
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Columnist
Maurice van Falier

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier

GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Mathy Meulendijks

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

NIEUWJAARSCONCERT 2016 
Na ons optreden in de 
Beurs van Berlage zijn 
we inmiddels met de 
voorbereiding begonnen  
voor  het komende 
nieuwjaarsconcert op 3 
januari a.s. Het programma 
dat gespeeld gaat worden 
tijdens het nieuwjaarsconcert 
is voor een groot gedeelte 
bekend, o.a. de ouverture 
een Italiaanse in Algiers, 
Conga del Fuego Nuevo, 
The Hounds of Spring, 
Mask of Zorro, Puenteareas, 
Tango Argentina en Celtic 
Flutes met de solisten 
Floortje en Marieke. Verder 
op het programma enkele 
liederen gezongen door de 
sopraan Kristina Bitenc, met 

begeleiding van de harmonie. 
Reeds eerder trad Kristina 
Bitenc met succes op als 
solist met De Goede Hoop, 
tijdens ons concours in 2008 
en het nieuwjaarsconcert 
in 2011. De slagwerkgroep 
zal ook deze keer weer 
onderdeel zijn van het 
concert. Het inrichten van 
de sporthal de Dreef gebeurt 
op zaterdag 2 januari en op 
maandag 4 januari wordt 
de zaal weer in de originele 
staat teruggebracht. Hopelijk 
kunnen we weer op vele 
vrijwilligers rekenen, want 
het is wel duidelijk, dat 
zonder die hulp het houden 
van het nieuwjaarsconcert 
niet mogelijk is. 

LET OP:
Zoals elk jaar 

gebruikelijk, worden 
er enkele extra 
groepsrepetities 

gehouden voor de 
leden van het grote 

orkest.

Zondag 29 
november:

hout: 10.00-12.00
koper: 12.30-14.30 

Zondag 13 
december:

koper: 10.00-12.00 
hout: 12.30-14.30 

Beide zondagen bij de 
Vrienden. 

Misschien vraag je je wel 
eens af wat het bestuur 
nou eigenlijk doet op haar 
maandelijkse bijeenkomst. 
Hierbij een schets. Na 
de formele opening en 
vaststelling van de agenda 
om 20:00 uur, keuren we 
met dank aan de scribent 
de notulen van de vorige 
vergadering goed. Veel 
punten van de actielijst zijn 
afgehandeld of behoeven 
nog enige nazorg. Bij de 
ingekomen stukken zit 
o.a. een uitnodiging van 
de Brabantse bond van 
Muziekverenigingen voor 
18/11 en een sponsoridee 
van de Rotary Gemert-
Bakel-Laarbeek; nadere 
info volgt. Bij de uitgegane 
stukken blijkt dat er 
afgelopen maand niets van 
het bestuur is uitgegaan 
:). Maar dan: vol trots en 
met rode koontjes blikken 
we terug op De Beurs van 
Berlage, zowel het concert 
van ons harmonieorkest, 
het ochtendprogramma 
voor de meereizenden als 
de afterparty in bruisend 

Amsterdam. Dank aan de 
organisatoren van deze 
prachtige dag. 
De agenda vervolgt met 
een vooruitblik op 2016. 
Madelon en Ronald verhalen 
als bestuursafgevaardigden 
in de programmacommissie 
wat aldaar op de rol staat. 
Nieuwjaarsconcert natuurlijk, 
examen van Marieke van 
Dijk met harmonieorkest 
op Pinksterzaterdag, 
rondwandeling in Beek en 
Donk ter gelegenheid van 
125 jr. jubileum van O&U 
eind mei, Croy concert 
in juni, serenaderdag, 
afsluitingsconcert, oliebollen 
met kermisopening en in 
het najaar wellicht een 
themaconcert. Zelfs over 
2017 tekenen zich al de 
eerste contouren af. Hulde 
aan de PC. 
De organisatie van 
de wijnactie en 
commissarissenavond 
worden gedeeld. 
Dan krijgt het bestuur 
Heleen, Jacqueline en Mandy 
van de Opleidngscommissie 
op bezoek. Zij vertellen 

welke mooie activiteiten 
voor de leerlingen op de rol 
staan en vragen daarvoor 
natuurlijk goedkeuring en 
budget. Vooral uw aller 
aandacht voor DINSDAG 
1 DECEMBER waarop 
ons Leerlingen-en 
Opleidingsorkest samen een 
concert verzorgen van 18:30 
tot 19:30 uur in de zaal bij 
De Vrienden. Ze nemen dan 
afscheid van dirigent Ruud 
Huijbers die op deze avond 
(bijna letterlijk) het stokje 
overdraagt aan de nieuwe 
dirigent Jesse van Lankveld. 
Onze jeugd nodigt niet 
alleen ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes, maar ook 
alle "grote" muzikanten van 
DGH van harte uit. 
Ook worden de 
ontwikkelingen rond het 
gemeentelijke subsidiebeleid 
voor de jaren 2016 - 2019 
en de gevolgen voor onze 
leerlingen besproken. 
Tot slot de rondvraag met dit 
keer relatief weinig, vooral 
"huishoudelijke" zaken. 
En dan sluit de voorzitter 
moe maar voldaan om 22:37 
uur de vergadering. En gaat 
het bestuur nog ff naar de bar 
om alles te verwerken. Tot 
volgende maand! WIJNACTIE

door: Mathy Meulendijks

Het is niet alleen 
omdat de leden van de 
wijnaktie-commissie zelf 
wijnliefhebbers zijn, maar 
vooral omdat de verkoop 
samen met alle leden erg 
gezellig is en ook dat het 
een behoorlijke bijdrage in 
de clubkas levert: we zijn 
goed op weg om hiervan 
een goede traditie te maken! 
Dit jaar is de hele actie in 
samenwerking met Sint 
Caecilia en O&U. Mooie 
samenwerking die er toe 
leidt dat we echt eigen 
wijnen hebben, met eigen 
etiketten logo en naam per 
harmonie. Bij O&U heet 
het "Vinou", bij St.Caecilia 
"Vin du Kiosque" en bij 

Die ene Italiaan Marco 
zegt: “Afscheid nemen 
bestaat niet”. Maar ik volg 
die andere Italiaan Andrea, 
en zeg u: “Time to say 
goodbye”. Ja, schrik niet, 
maar u hoort het goed: 
Tot ziens. Ik heb besloten 
na drie en een half jaar 
columns te schrijven in 
dit fantastische clubblad, 
dat het tijd is om op te 
stappen. Mijn gespreksstof 
in de columns blijkt nog 
steeds goed verteerbaar te 
zijn voor de lezers, maar 
ik heb het gevoel dat ik er 
niet meer mijn ei in kwijt 
kan. Ik heb altijd gepoogd 
om met vermakelijke 
humor, edoch met een 
serieuze ondertoon, het 
reilen en zeilen van onze 
Harmonie te beschrijven. 
Dit in de hoop om mensen 
– daar waar nodig – na 
te laten denken en aan te 
zetten tot verbeteringen 
en veranderingen. 

TIME TO SAY GOODBYE…
Natuurlijk met Goede Hoop 
op resultaat. Het samenspel 
van een verhaal met een lach 
en de nodige kritische noten 
tussen de regels begint op 
een “koi herriemonieke” te 
lijken. Veel lawaai, maar 
weinig muziek. Met andere 
woorden: De boodschap – 
en daarmee de aanzet tot 
verandering – lijkt het te 
verliezen van het geklazineer. 
Ik ben geen mens die 
publiekelijk grof wil worden 
of recht door zee kritiek gaat 
spuien die wellicht iemand 
direct aanspreekt of in het 
harnas jaagt. Bovendien ben 
ik niet anoniem – zoals Janus 
du Champaitre – en zou men 
mij wellicht lelijk aankijken. 
Dat wil dit lieve manneke 
toch niet? Ik weet zeker 
dat er in de Harmonie een 
nieuwe columnist verscholen 
zit. Iemand die op geheel 
eigen wijze de gang van 
zaken bij de Harmonie aan 
de kaak kan en wil stellen. 

De column is niet dood 
en een mooie gelegenheid 
om de Harmonie periodiek 
tegen het licht te houden. 
Dus zoals Jezus tegen 
Lazarus zei: “Sta op!”. (en 
hij schreef…)
P.S.: Mag ik bij deze 
iedereen bedanken voor 
de – al dan niet, maar vaak 
toch – positieve en leuke  
reacties op mijn columns. 
BEDANKT ALLEMAAL! 
En… “Ik ga wel weg maar 
verlaat je niet”; er zal 
heus wel weer eens ooit 
een stukje van mijn hand 
komen

De Goede Hoop "Belle 
Espérer". Mooie frans 
klinkende namen voor 
mooie franse wijnen. Uit 
de proeverij kan ik al 
verklappen dat beide wijnen 
prima op dronk zijn en dat 
de rooie ook best nog een 
jaartje of langer bewaard 
kan blijven om nog mooier 
te worden. Ik durf daarom 
iedereen aan te bevelen een 
paar doosjes op voorraad te 
leggen, voor de feestdagen 
en het hele komende jaar. 
Reden ook waarom we de 
mogelijkheid bieden voor 
voorinkoop op bestelling. 
De huis-aan-huisactie 
hebben we dit jaar ook beter 
gepland, namelijk de 21e 

november, 2 weken voor 
Sinterklaas; vorig jaar leek 
half Aarle niet thuis om nog 
snel even inkopen voor de 
surprise-avond te doen. Al 
met al hopen we dit jaar te 
groeien met 15% naar 1250 
flessen dit jaar (ter info: onze 
grootste gemeente Beek en 
Donk is inmiddels gegroeid 
naar 2000 flessen, koploper 
met de meeste ervaring St. 
Caecilia bestelde voor dit 
jaar zelfs 3100 flessen). Het 
is natuurlijk geen wedstrijd, 
maar wel een uitdaging, 
vooral om samen te genieten 
van de verkoop en meer nog 
van de wijn! Zie jullie graag 
op zaterdag 21 november. 
Proost!!! 

Eliza Galajeva

24 december
Herdertjesmis 
Opleidingsorkest en la 
Banda 17.00 uur
3 januari
Nieuwjaarsconcert
14 mei
Muziekexamens
Juni
Concert op Landgoed 
Croy met Fanfare de 
Vooruitgang
10 juli 2016
Serenadedag

vervolg agenda


