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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

7 december 
Eva Migchels

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

AGENDA
25 november
Wijnactie
13.00-16.30
Van Dijk
27 november
Extra koperrepetitie
Tijd: 20.00 uur
2 december
Extrra slagwerk 
repetitie
Tijd: 10.00 uur
9 december
Start theorielessen
10 december
OJO concert samen 
met BBC
Beek en Donk
27 december
Extra repetitie tutti
Tijd: 20.00 uur
7 januari
Generale repetitie
7 januari
Nieuwjaarsconcert
Tijd: 14:30 uur
24 maart
Theorie examens

vervolg op pagina 3

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
06-51558429 

Een aantal weken geleden 
werd ik gebeld met de vraag 
of ik mee wilde spelen met 
harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel. Ik speel al heel 
wat jaren in Lieshout mee en 
vond het wel leuk ( en een 
eer) dat ik gevraagd werd om 
met jullie mee te doen. Ook 
vond ik het spannend want 
het was voor mij de eerste 
keer dat ik met een ander 
orkest mee zou spelen. Sinds 
ruim een jaar woon ik nu in 
dit mooie dorp en dan is het 
ook leuk om eens met deze 
harmonie mee te doen. 
 
Tijdens het concert hoorde 
ik dat er verschillende 
namen gegeven werden 
aan dit concert. In Lieshout 
noemden ze het concert een 
uitzwaaiconcert omdat dit 
het laatste concert voor het 
concours van 26 november 
is. Hier in Aarle werd het 
concert ‘Gluren bij de buren’ 
genoemd. Dit laatste vond ik 
wel heel toepasselijk want 
voor mij was het echt gluren 
bij de buren!!
 
Ik kwam erachter dat 
ook in Aarle-Rixtel heel 
mooi en goed muziek 
gemaakt wordt, maar dat 

UITWISSELINGSCONCERT MET LIESHOUT
door: Christel Segers

ook hier de gezelligheid 
na de repetitie duidelijk 
aanwezig is! Ik werd heel 
vriendelijk ontvangen en 
voelde me bij jullie mooie 
vereniging ook meteen thuis. 

Ook was het wel grappig 
dat er 3 muzikanten van 
de Lieshoutse harmonie 
meededen met Aarle-Rixtel 
en dat die ook alle 3 in 
Aarle-Rixtel 
wonen! Mooi 
dorp! 
 
We hebben 
samen een 
mooi concert 
gegeven. Het 
is ook altijd 
fijn om voor 
een volle zaal 
te kunnen 
spelen en 
dat was zeker 

het geval! Gek eigenlijk 
dat wij niet vaker concerten 
samen doen, al begreep ik 
wel dat de samenwerking in 
ontwikkeling is. 
 
Ik moet afsluiten want ik 
begreep dat ik maximaal een 
half A4-tje mag gebruiken. 
Wel wil ik iedereen bedanken 
voor de fijne samenwerking. 
Het is wel jammer dat het nu 
alweer voorbij is. Mocht het 
in de toekomst nog een keer 
nodig zijn dan kom ik graag 
weer meedoen, al zal dat 
waarschijnlijk niet snel nodig 
zijn want jullie hebben veel 
tenorsaxofonisten !! 

Heel veel groeten aan alle 
muzikanten, 
ChristelMuziek=COOL heeft op 28 oktober een cheque t.w.v. 

€ 411,24 in ontvangst mogen nemen bij de bekendmaking 
van de uitslag van de Clubkas Campagne van Rabobank 
Peel Noord. Er zijn 92 stemmen uitgebracht op 
Muziek=COOL! Bij elkaar levert dat een mooi bedrag op 
waar we natuurlijk hartstikke blij mee zijn. Iedereen die 
gestemd heeft op Muziek=COOL: BEDANKT!!

WIST U DAT....
•	 Lars	v/d	Weijer	en	Anouk	Manders	jeugdprins	en	-prinses	zijn	geworden	in	

Aarle-Rixtel?
•	 Lars	klarinet	speelt	en	Anouk	dwarsfluit?
•	 wij	verwachten	dat	Lars	en	Anouk	een	carnavalsnummer	kunnen	spelen	op	hun	

instrumenten?
•	 wij	hen	heel	veel	succes	en	plezier	wensen	als	jeugdprins	en	-prinses	carnaval?!

Hallo allemaal, 
Allereerst bedankt Ralph 
voor het doorgeven van 
het stokje aan mij. Want ja, 
wat moet ik vertellen? De 
meesten binnen de harmonie 
kennen me wel. Vroeger bij 
ons thuis was het niet de 
vraag of we muziek zouden 
gaan maken, maar wat voor 
instrument we zouden gaan 
spelen. Het is bij mij klarinet 
geworden en nadat ik dat 
10 jaar gespeeld heb ben ik 
overgegaan op saxofoon.                                                                                                                                    
Al 30 jaar bij harmonie De 
Goede Hoop, dat is al een 
hele tijd en we hebben al vele 
leuke dingen meegemaakt. 
Om te beginnen bij het 
opleidingsorkest, de 
jaarlijkse jeugdmuziekdagen 
in Mierlo-Hout. Dit was het 

DE NOOT...
door: Kim van Aspert

maken. Gezellig mensen 
vermaken tijdens carnaval 
of op een of ander festival. 
Verder speel ik niet alleen 
zelf muziek, ook mijn 
kinderen hadden eigenlijk 
geen keus. Ook bij hen was 
de vraag niet of ze muziek 
zouden gaan maken maar 
welk instrument. Inmiddels 
spelen ze alle drie een 
instrument. Leuk om te zien 
dat ook zij ervan genieten.                                                                                                                               
Ik wil De Noot graag 
doorgeven aan Annie 
Schepers van OJO. Dit 
omdat ik het aanstaande 
concert van OJO op 10 
december weer gezellig 
samen met haar onderdeel 
ben van de sax-sectie.

hoogtepunt van het jaar om 
daar met heel veel jeugdige 
muzikanten samen muziek te 
maken. Leuk ook dat je veel 
van deze muzikanten nu nog 
tegenkomt bij verenigingen 
in omliggende dorpen. Met 
de club toewerken naar 
een concours en dan flink 
feesten als we de eerste prijs 
binnenhaalden, misschien 
toch eens overwegen om 
dit nog een keer te doen. 
Verder hebben we natuurlijk 
geweldige projecten gehad, 
The Voice, Maistro, de 
nieuwjaarsconcerten, 
Halloweenconcert… enz.                                                 
Naast het spelen bij de 
harmonie speel ik ook bij de 
Hofkapel, een superleuke 
enthousiaste club muzikanten 
waar ik deel van uit mag 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
door: Mandy Prinsen

COMMISSARISSENAVOND 
Of Djembé-avond?
Behalve het bespreken van het meerjarenplan van onze 
harmonie en diverse andere zaken, werd het gezelschap 
getracteerd op een Djembé-workshop.
Het ritmische getrommel heeft vast voor veel inspiratie 
gezorgd bij onze commissarissen...

Foto’s: Marcel vd Kerkhof, Beek en Donk



GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Madelon van Berne

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

Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Bas Cooijmans

Anthony Vogels
          

Voorzitter
Ronald Meijer 

Bosscheweg 31 
5735 GS Aarle-Rixtel 

06 - 51 21 21 76 
ronaldmeijer56@live. 

nl

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
Floortje Dijckmans

Sonja Kluijtmans
René Paulus

Vera Kuijpers
degoedehoop@hot-

mail.com

Bezorger
Martien van den 

Heuvel

Beheer agenda
stan_beekmans@ 

hotmail.com

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

15 april
Voorspeel 
concert door 
examenkandidaten 
(OVB)
26 mei
Concert M=C en 
Groot orkest
9 juni
Praktijk examens
24 juni
Serenadedag

vervolg agenda

November (ook wel: 
slachtmaand, bloedmaand, 
nevelmaand) is de elfde 
maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender, en 
heeft 30 dagen. De naam 
komt van het Latijnse 
novem, wat ‘negen’ 
betekent. November 
was oorspronkelijk de 
negende maand van het 
jaar, omdat het Romeinse 
kalenderjaar tot 153 v.Chr. 
op 1 maart begon. Het is 
de maand waarin de dagen 
korter worden, waarin 
Allerheiligen, Allerzielen 
en Sint Maarten vallen. 
Ook hebben we op 12 
november een prachtig 
concert gehad met harmonie 
Sint Caecilia uit Lieshout. 
Elders in de Superieur is 
hier meer over te lezen.                                                                                         
Voor mij is het de maand 
waarin de tweede en 
laatste operatie nu aan 
mijn linkerhand staat 
gepland. Sinds 30 augustus 
ben ik letterlijk onthand 
na de operatie aan mijn 
rechterhand. Herstellen met 
veel geduld is de opdracht 
zodat ik in het nieuwe jaar 
weer volop mee kan blazen. 
Ik mis het musiceren enorm 
en de dinsdagavonden zijn 
maar saai zonder muziek.

Bestuursvergadering                                                                                                                 
We hebben op 6 november 
onze maandelijkse 
bestuursvergadering 
gehad waarin we met de 
opleidingscommissie hebben 
gesproken over de jeugd 
die onze toekomst is. De 
ontwikkeling van de popklas 
gaat langzaam de goede kant 
op. Neemt niet weg dat we 
dit orkest, dat een opmaat 
naar het groot orkest moet 
worden, daar waar nodig 
zullen blijven ondersteunen 
met muzikanten uit de 
andere orkesten. De 
opleidingscommissie werkt 
hard aan de toekomst van 
onze harmonie en is nu al 
bezig met de examens in 
2018. Petje af voor Mandy, 
Heleen en Jacqueline. 

Rabobank Clubkas 
Campagne                                                                                                         
We hebben met deze actie 
weer aardig wat geld 
gekregen. De harmonie 
heeft € 634,74 gekregen en 
Muziek=COOL € 411,24. 
Dank aan iedereen die 
zijn stem hiervoor heeft 
uitgebracht.

Commissarissenavond                                                                                                               
Op woensdag 15 november 
hebben we de jaarlijkse 
commissarissenavond 
gehad. Tijdens deze 
avond hebben we met de 
commissarissen gesproken 
over het meerjarenplan en 
wat de vorderingen zijn van 
de diverse onderwerpen. 
Ook hebben we een leuke 
djembé-workshop gehad die 
nog lang in onze oren heeft 
nagegalmd.

Sinterklaas 
en Wijnactie                                                                                 
19 november vindt de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht 
plaats. Hier zal voor 
de eerste keer het 
harmonieorkest uitgebreid 

Zin in een gezellige 
wintermarkt en een keer 
muziek maken in een 
andere samenstelling en 
in een andere omgeving? 
Dan is dit DE gelegenheid: 
‘Winterplein in het park’ 
op zaterdag 9 december, 
Openluchttheater Mariahout. 
DOE MEE!! - DOE MEE!! - 
DOE MEE!!  
Hier willen we namelijk 
een verenigingsbrede 
activiteit van maken. Al 
onze jeugdleden gaan 
sowieso optreden tijdens 

door: Mandy Prinsen

dit evenement, maar we 
proberen ook zoveel 
mogelijk volwassen leden 
te enthousiasmeren en te 
mobiliseren om mee te 
doen! Iedereen heeft op 
maandag 13 november 
een e-mailbericht hierover 
ontvangen van het 
secretariaat met uitgebreide 
informatie. Zoek je een 
gezellige uitdaging en een 
super-informeel podium? 

Nick de Neve

AFMELDEN?
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
06 - 37 30 49 41
juliettebosmans@gmail.
com
(bij voorkeur via What-
sapp)
Voor pop-orkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881
(bij voorkeur via What-
sapp)
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl
(bij voorkeur via What-
sapp)

zijn met muzikanten uit de 
andere orkesten zodat we 
een groter straatorkest zijn 
en niet meer zo kwetsbaar in 
de bezetting. Iedereen wordt 
verwacht aanwezig te zijn 
zodat onze nieuwe collega-
muzikanten samen met het 
harmonieorkest een mooi 
orkest kunnen vormen en 
elkaar kunnen helpen.

Op 25 november vindt de 
wijnactie bij café Bij van 
Dijk plaats. Ook hier een 
oproep aan eenieder om 
de handen hiervoor uit 
de mouwen te steken. Al 
het geld dat we hiermee 
inzamelen komt de harmonie 
ten goede en hier kunnen 
we o.a. dan weer mooie 
projecten en concerten van 
organiseren.
                                                                                                           
Het concert met 
Philharmonie Zuid staat in 
2018 op het programma, het 
is nog niet 100% zeker maar 
de  mensen van Philharmonie 
Zuid zijn komen kijken naar 
de sporthal in De Dreef en 
waren enthousiast over de 
ruimte. Zo zie je maar, wat 
voor ons wellicht gewoon is, 
is voor een ander een mooie 
entourage

Nog steeds is de oudijzeractie de moeite waard om gehouden 
te worden. De inkomsten zijn een mooie aanvulling voor de 
kas van de harmonie. Zoals bekend wordt de actie elke derde 
zaterdag van de maand gehouden. Helaas heeft Louis Houët 
wegens omstandigheden tijdelijk zijn functie als vrijwilliger 
en aanspreekpunt neergelegd. Zolang Louis afwezig is, nemen 
Rini van Beek en Louis van de Weijer de functie van hem over. 
Het vrijwilligersteam van de oudijzeractie was al beperkt, 
maar is nu wel erg klein geworden en zou uitgebreid moeten 
worden met enkele personen. Hierbij dan ook een oproep 
om je aan te melden om op enkele zaterdagvoormiddagen 
per jaar mee te helpen het ijzer in te zamelen. Wil je het team 
versterken, geef je dan op bij een van de genoemde personen. 

OUDIJZERACTIE

zondag 10 december 2017zondag 10 december 2017

‘t Huukse, Beek en Donk van 15.00 - 18.00 uur gratis entree

ont-moet
Orkest

OJO 
Oudere Jongeren

DOE MEE MET ‘WINTERPLEIN IN HET PARK’ 

Zoek dan die mail nog eens 
op, zoek je medemuzikanten 
op, zoek een stel vlotte 
stukjes om in te studeren 
en te laten horen en zoek 
tot slot alvast een lekker 
warme sjaal en muts. Maar 
vergeet niet om je even in te 
schrijven bij Mandy Prinsen, 
0492-468606, 06-51818449, 
mjmprinsen@onsbrabantnet.
nl


