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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

22 oktober
Frank van den Heuvel

23 oktober
Isabel Vlemmings

6 november
Dirk Verhoeven

11 november
Marga v.d Heuvel

Martijn Pepels
12 november

Madelon van Berne
13 november 

Kim van Aspert
16 november

Angela Strijbosch
18 november

Marian van Oorschot
20 november
Marieke van Dijk

Resi Verhagen
21 november

Mirjam van den Reek

AGENDA
12 november
Uitwisselingsconcert 
met St. Caecilia, 
Lieshout 
19 november
Intocht Sinterklaas
20 november
Extra houtrepetitie
Tijd: 20.00 uur
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

vervolg op pagina 3

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
06-51558429 

DE NOOT

Door: Ralph Verleijsdonk

Bedankt Jan voor het 

doorgeven van De  Noot. 

Even voorstellen: Ik ben 

Ralph Verleisdonk, jongste 

lid van de slagwerkgroep. Ik 

maakte voor het eerst kennis 

met de harmonie bij de 

AMV-cursus. Daarna kwam 

het Muziek=Cool-project 

op school waarbij ik al voor 

slagwerk koos. Daarna ben 

ik officieel lid geworden van 

de harmonie en heb ik nog 

bij het opleidingsorkest/ de 

muzikanjers gezeten. 

Ik speel bij zowel de 

mini- als bij de grote 

slagwerkgroep op maandag. 

Dat is voor mij dan een 

drukke dag, want als ik uit 

school kom heb ik even 

tijd voor wat huiswerk. 

Na het succesvolle Maistro-
project heeft het groot orkest 
afgelopen zomer afscheid 
genomen van de Aarlese 
dirigenten. Inmiddels zijn 
de normale repetities hervat 
en wordt er weer druk 
gerepeteerd. Dit is niet 
zonder reden! We hebben 

GLUREN BIJ DE BUREN
Door: Anne Wouters

namelijk een uitnodiging 
ontvangen van onze buren 
uit Lieshout. Harmonie St. 
Caecilia gaat binnenkort 
op concours en wil daarom 
graag samen een concert 
verzorgen. Hoewel Burendag 
al geweest is dit jaar vonden 
we het toch een leuk idee en 

hebben we de uitnodiging 
geaccepteerd. Dus op 12 
november a.s. is iedereen van 
harte welkom om samen met 
het groot orkest te komen 
‘Gluren bij de Buren’. Het 
concert vindt plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout en 
start om 19.30 uur. Tot dan!

Op zaterdag 23 september 
mochten we dan eindelijk 
de kermis openen. Een 
behoorlijke club muzikanten 
kon eerst meegenieten 
van een vendelgroet aan 
John en Jolanda door de 
Rode Schut. Toen het 
verkeersinfarct weer was 
opgelost gingen we de straat 
op en liepen we met stevige 
pas richting de kermis. 
Aangekomen op de kermis 
stelden we ons op in de 
Wilhelminalaan samen met 
de twee schutterijen. Greet 
Buter opende het gebeuren. 
De vendelgroet van de 
Blauwe Schut wachtten 
we niet af want inmiddels 
hadden we dorst. Café 
Stout was de eerste stop.                                                                                                                      
Dorst gelest gingen we 
op weg naar Zonnetij. 

DE KERMIS OPENEN, ELK JAAR EEN HOOGTEPUNT
Door: Veronique Swinkels

Het was een serenade 
aan een piepklein groepje 
bewoners; wonen daar écht 
zo weinig mensen of … 
Na deze korte stop door 
naar De Couwenbergh 
voor een verrassingsliedje 
voor Geert en Claartje ter 
gelegenheid van hun 50-jarig 
huwelijksfeest. Leuk om 
mensen zo te verrassen!                                                              
En daar gingen we weer, 
naar de Laarweg dit keer 
om ons rustend lid Dirk 
van de Weijer zijn speldje 
te overhandigen ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig 
jubileum bij onze club. We 
werden hartelijk ontvangen 
met bier en oliebollen. 
Dank je wel Francien!                                          
We waren druk: bij 
Mariëngaarde zat men ook op 

ons te wachten. Ondertussen 
begon het frisser te worden 
en na wat nummertjes, een 
drankje, wat praatjes en een 
‘Lang zal ze leven’ aan een 
kersverse 80-jarige (‘wij 
weten alles’) klopten we bij 
De Stal aan voor een snel 
drankje. Half in het donker 
eindigden we uiteindelijk 
weer bij ons clubhuis. Het 
was een gezellige opening 
met veel muziek en blije 
mensen. Top!

5E SEIZOEN MUZIEK = COOL
Door: Mandy Prinsen

Mijn naam is Maurice 
van Falier, trompetist. 
Mijn naam is Maurice 
van Falier, trompetist. 
Mijn naam is Maurice 
van Falier, trompetist. 
Wie is de echte 
trompetist?

Na de herfstvakantie gaan 
op alle drie de basisscholen 
weer de Muziek=COOL-
lessen beginnen. Op 
10 oktober hebben alle 
zesdegroepers het instrument 
opgehaald en we zijn erg 
benieuwd wie van de 57 
muzileerlingen er straks in de 
eerste les al een beetje geluid 
kan produceren. De invulling 
van het project is 'afgeslankt'. 
Omdat we het moeilijk 
vonden om weer voor een 
heel schooljaar een beroep te 
doen op onze muzileraren/
vrijwilligers, hebben Dirk 
Verhoeven en Kyra van 
Camerijk  het programma 

aangepast. Er worden geen 
buitenschoolse lessen meer 
gegeven en we gebruiken 
maar drie verschillende 
instrumenten: klarinet, 
trompet en bariton, omdat 
deze alle drie bes-gestemd 
zijn. In het begin worden 
enkele lessen ingevuld met 
de hulp van instrument-
docenten, maar verder gaat 
juf Kyra de uitdaging aan om 
de orkestlessen in haar eentje 
te verzorgen. Hoe dat gaat 
lopen en klinken kunnen we 
horen bij de eerste concerten 
eind januari. Kyra, heel veel 
succes met de lessen nieuwe 
stijl, en ook in de groepen 5!! 

Bij familie van Falier is de 
hele familie besmet geraakt 
met het trompet-virus.
Dankzij de deelname aan 
Muziek = Cool.

Dan moet ik naar de 

mini-slagwerkgroep met 

aansluitend individuele les 

met Anthony. Dan heb ik 

een half uur om naar huis te 

fietsen en weer terug voor 

de grote slagwerkgroep. 

Daar hebben we een 

gezellige groep. Het op straat 

meelopen met de harmonie 

vind ik mooi om te doen.            

Toen mijn oom prins 

carnaval was (prins Cellus) 

heb ik op de prinsenreceptie 

én met het dweilen op 

carnavalsmaandag met de 

hofkapel mee mogen spelen. 

Dat was echt heel leuk om te 

doen!
Ik zit nu in de tweede klas 

havo op de Knip in Helmond.  

Als andere hobby’s heb ik 

sporten, gamen, Netflix en 

mijn telefoon.
Nog ff een mop: 

‘Hoe is het met uw 

zoon? Hij speelt toch 

trom?’ ’Jazeker! En 

hoe! Hij mag straks vier 

maanden in Amerika 

spelen.’ ‘Is dat niet 

verschrikkelijk duur’‘Nee 

hoor, de buren hebben het 

geld bij elkaar gebracht!’ 

Omdat Kim 

mij op ons 

vriendenweekend 

zo goed heeft 

herinnerd aan mijn 

te schrijven stukje 

wil ik de volgende 

Noot graag 

doorgeven aan Kim 

van Aspert. 



GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

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

7 januari
Generale repetitie
Tijd: 10.00 uur
7 januari
Nieuwjaarsconcert
Tijd: 14:30 uur
24 maart
Theorie examens
15 april
Voorspeel 
concert door 
examenkandidaten 
(OVB)
26 mei
Concert M=C en 
Groot orkest
9 juni
Praktijk examens
24 juni
Serenadedag

vervolg agenda

De………R                                                                                                                                          
De R zit weer in de maand. 
Nee geen (voor de oldies) 
levertraan, ook niet de R van 
regen (valt er al genoeg), ik 
bedoel natuurlijk de R van 
(inkoppertje) REPETEREN. 
Nou kun je mij als, qua 
muzikaal gehoor dunnetjes 
ontwikkeld individu, een 
hoop wijsblazen, maar ik 
kan niet ontkennen dat 
wat er op de repetities ten 
gehore wordt gebracht, nog 
verre van oorstrelend is. 
Maar misschien is er wat 
onduidelijkheid over de 
betekenis van ‘repeteren’. 
Het is geen equivalent 
van repetitiebezoek (wat 
overigens ook best nuttig 
kan zijn). Ik begrijp dat het 
lastig is. Wij als muzikanten 
hebben het al zó druk 
met het barhangen na de 
repetitie, werk, kinderen, 
sociale media. Wat jammer 
nou weer voor diegenen die 
het instrument wel buiten de 
repetitie uit de koffer halen. 
Die spelen écht niet fijn 
als er naast je iemand een 
jammerend geluid uit zijn 
blaasapparaat probeert te 
produceren. Om de dirigent 
nu dus een hart onder de 
riem te steken: mannen en 
vrouwen (of is het mensen) 

van onze harmonie, oefen tot 
ze er thuis gek van worden, 
verbaas de dirigent in 
positieve zin en ‘verpletter’ 
op 12 november op muzikaal 
gebied de Lieshoutse 
muzikanten.    
Jubilarissen                                                                                                                              
Tijdens het openen van de 
kermis werd het straatorkest 
getrakteerd op heerlijke 
oliebollen, vers gebakken 
door Francien en Fridi. Zo 
was er ook gelegenheid 
om onze jubilaris Dirk van 
de Weijer te huldigen (25 
jaar lid/rustend lid). Op de 
serenadedag hadden we 
Eef Bekers en Heleen van 
Asten (beiden 25 jaar lid) al 

in het zonnetje gezet. Alle 
jubilarissen vanaf deze plaats 
nogmaals: Proficiat!  
Bestuursvergadering                                                                                                                     
2 oktober was onze 
bestuursvergadering. Een 
bijzondere, want er was die 
avond ook een extra repetitie. 
Dus het werd een dinner-

Het was weer feest in het 
centrum van Helmond. 
Tijdens het jaarlijkse 
Blaasfestijn leek het drukker 
bezocht en gezelliger en 
vrolijker dan eerdere edities. 
Geen wonder, het was 
schitterend weer, de terrassen 
overvol en op het Havenplein 
kon je figuurlijk over de 
hoofden lopen. Ook het 
deelnemersprogramma was 
wel interessant.  
Veel orkesten kwamen 
van buiten Helmond. 
Er deden ruim dertig 
muziekgezelschappen 
mee, met de mooiste en 
moeilijkste namen: De 
Roepoepers, Joekskapel 
De Nachravers, de Rolling 
Tones, de Skrotkapel  en 
natuurlijk onze eigen (de 
titelverdediger van vorig 
jaar) Goez Hool Band om er 
maar een paar te noemen.   
Ondanks de drukte 

WAUW WEER WINNAAR
door: Ruud van de Weijer

liep het programma 
gesmeerd en geolied. Elk 
muziekgezelschap had 
een of twee begeleiders /
gidsen die de muzikanten 
naar alle podia begeleidden. 
Door dit systeem was het 
ook gemakkelijker om de 
mensen van drankjes en eten 
te voorzien. De begeleiders 
waren verantwoordelijk 
voor hun eigen groep en 
als die wat wilde drinken 
of snacken, konden zij het 
aantal deelnemers tellen 
en hetzelfde aantal eten of 
drinken bestellen.  
Na het spelen in en rond 
het centrum van Helmond 
moesten de muzikanten 
verzamelen op het 
Havenplein voor de ‘Grande 
Finale’ en daar was het 
supergezellig. Iedereen 
was aan het spelen, ook de 
muzikanten van diverse 
muziekgezelschappen 
speelden met elkaar de 
muziek waardoor het sfeertje 
nog gezelliger werd. Het 
publiek dat een plaatsje had 
bemachtigd op een terras 
werd dik omringd door 
muzikanten in de meest 
fraaie kleding in de meest 

fleurige kleuren. Maar oh, 
wat was het gezellig.  
En toen werd de winnaar 
bekendgemaakt. Voor het 
eerst die middag werd 
het een beetje stil toen de 
uitslag werd voorgelezen. 
De Leutwinnars en 
publiekswinnaars werden de 
Roepoepers. Maar de grote 
prijs ging wederom naar 
hofkapel Goez Hool Band uit 
Aarle-Rixtel. (mede dankzij 
jurylid Martijn Pepels ;-))  
Dit was een evenement dat 
zeker elk jaar de moeite 
waard is om te bezoeken. 
Dus we kijken nu al uit naar 
de volgende editie van het 
Blaasfestijn. Het is een waar 
feest voor jong en oud en 
mag wel uren duren.

Tom Verleisdonk
Antonieke van de 

Crommenacker

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)

25 november: WIJNACTIE
Op 25 november is de jaarlijkse wijnactie. Vanuit cafe-

zaal Bij van Dijk starten we vanaf 13.00 uur met het 
verkopen van wijn. De activiteit zal ongeveer tot 16.30 

duren. Binnenkort via de mail meer informatie!

meeting (dank aan Karin) 
waarbij we gewoon de 
agendapunten de revue lieten 
passeren. Helaas konden we 
het optreden tijdens ‘20 jaar 
Laarbeek’ niet waarmaken. 
Over 5 jaar beter.  
Rabobank Clubkas 
Campagne 
Ik kan niet genoeg 
benadrukken om je stem op 
onze club uit te brengen, 
want extra inkomsten zijn 
altijd welkom. Zeker als 
het gaat om het aanschaffen 
van instrumenten voor onze 
jeugd.  
Andere belangrijke data om 
in je agenda te schrijven zijn: 
de Wijnactie (25 november) 
en nog ver weg…….als het 
goed is volgend jaar zomer 
een concert samen met 
Philharmonie Zuid. 

Goez Hool Band wint voor de tweede keer het Blaasfestijn!


