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proficiat
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

15 oktober 
Karin van Stiphout 

Jan de Wit
22 oktober

Frank van den Heuvel
23 oktober

Isabel Vlemmings
29 oktober

Marieke van den 
Bogaard

30 oktober
Jack Bijsterveld
31 oktober

Henk Schmiehusen
6 november
Dirk Verhoeven

12 november 
Madelon van Berne

13 november 
Kim van Aspert

agenda

Wist je dat...
Sonja Kluijtmans de 
Super ieurcommissie 

komt versterken. 
Sonja, Welkom!

31 oktober
Halloweenconcert
Klokkengieterij
1 november
Halloweenconcert
Klokkengieterij
8 november
OJO concert met 
revue koor
De Couwenbergh
16 november
Mis opluisteren door 
OJO
Kapel Elkerliek 
Helmond
16 november 
Sinterklaasintocht 
m.m.v. muziek is cool
29 november
Wijnactie
30 november
Groepsrepetitie, 
indeling en tijd wordt 
later bekend gemaakt
14 december
Groepsrepetitie, 
indeling en tijd wordt 
later bekend gemaakt 

geesten in de gieterij
door: Ronald Meijer
Er was eens een 
afsluitingsconcert van de 
harmonie op dinsdag 8 
juli. Een groepje leden 
staat te praten over wat er 
nog te doen is in het najaar 
van het jubileumjaar en 
fantaseert alvast over het 
Halloweenconcert op 1 
november. Op enig moment 
komt Nellie met de droom 
dat het wel super zou zijn als 
we in de Klokkengieterij het 
Halloweenconcert zouden 
geven.
Maar ja, dat was wel erg 
hoog gegrepen, of niet…….

Al heel snel kwam de 
doortastendheid van Nellie 
naar voren en werd er een 
afspraak gemaakt om contact 
op te nemen met Frank 
Fritsen.
Op vrijdag 11 juli gingen 
Nellie, Mandy en Heleen 
naar de Klokkengieterij om 
te bespreken en te bekijken 
wat er mogelijk was.
Frank was snel enthousiast 
en de Klokkengieterij……
wauw wat een toplocatie 
voor het Halloweenconcert. 
Het lijkt alsof de tijd daar 
heeft stilgestaan.
Al snel vormde zich een 

Halloween-werkgroep. Er 
werd een heuse Halloween 
appgroep gelanceerd 
en op 16 juli kwam de 
werkgroep bij elkaar in de 
tuin bij Mandy met een 
skypeverbinding met Dirk. 
De plannen werden gesmeed 
en ieder ging met een 
opdracht weer naar huis/ 
Het was dan al wel vakantie 
maar het Halloweenbloed 
stroomde met hoge snelheid 
door de aderen.
Maar wat is nou eigenlijk de 

De muziektent van Aarle-
Rixtel; gebouwd in 1924, 
gerestaureerd in 1974 en 
in 2014 het dak eraf. De 
volledig uitgebouwde 
kiosk bood ruim voldoende 
faciliteiten om zowel een 
combo, de harmonie als 
een volledig koor kwijt 
te kunnen. Ook bleek het 
podium nog meer dan 
voldoende ruimte over te 
laten voor solisten. 
Wie had dat gedacht. Zo’n 
hoop volk op en rondom 
de kiosk. Dat kon ook niet 
anders want de harmonie 

heeft zich weer van een 
goede kant laten zien. 
Allerlei tentjes, tafeltjes en 
volk rondom de kiosk bood 
een gezellig dorps tafereel. 
Niet alleen voor de mensen 
die toch al van plan waren 
om te komen, maar ook voor 
de nieuwsgierige passant.
Het concert begon met 
enkele nummers door het 
harmonieorkest. Zelf kreeg 
ik hierbij nog even de kans 
om los te gaan op mijn twee 
toeters. Manon van Overdijk 
zong enkele nummers samen 
met de harmonie en het 
klonk net als voorgaande 
keren weer geweldig. Het 
is overduidelijk dat Manon 

een stuk beter zingt dan ik. 
Ook had de harmonie de eer 
om enkele nummers samen 
met het koor Koskoier ten 
gehore te brengen. Het 
koor was goed verlicht. Het 
combo van de harmonie 
dat vervolgens meespeelde 
met het koor heeft de 
vooraf gestelde doelen 
volledig waargemaakt: 
vol gas en overtuigend. In 
het bijzonder de subtiele 
slagwerkimprovisaties 
van het combo waren een 
duidelijke toevoeging aan 
de muzikale inbreng van 

140 jaar en springlevend
Door: Thijs Derks

Koskoier. Ikzelf had de 
eer deel uit te maken van 
dit combo. Het was me 
een waar genoegen en de 
voorafgaande repetities 
waren zeker de moeite 
waard.
Een kritische noot zou 
misschien kunnen zijn dat 
de duur van het concert 
zorgde voor een kortere tijd 
erna. Deze was zeker als 
gezellig te bestempelen. Die 
Partyhosen waren duidelijk 
geen partypoopers en 
bleken goed in staat om er 
een gezellige avond van te 
maken.
Verder wil ik nog graag 
mijn complimenten aan de 

organisatie uitbrengen voor 
onder andere het weer dat 
ze hebben uitgekozen. Het 
was duidelijk te zien dat 
er veel tijd en moeite in de 
organisatie is gestoken en 
dit valt zeer te waarderen. 
De organisatie en de vele 
vrijwilligers kunnen zeker 
trots zijn.

geschiedenis van Halloween. 
Even nagezocht en dan vind 
je het volgende:
‘Het is afgeleid van All 
Hallow’s Eve, de avond 
voor Allerheiligen (1 
november) In de Keltische 
kalender begon het jaar op 
1 november, dus 31 oktober 
was oudejaarsavond. De 
oogst was binnen, het 
zaaigoed voor het volgende 
jaar lag klaar en dus was er 
even tijd voor een vrije dag, 
het Keltische Nieuwjaar. 
Het Nieuwjaar was ook 
nog om een andere reden 
zeer bijzonder. De Kelten 

geloofden namelijk dat 
op die dag de geesten van 
alle gestorvenen van het 
afgelopen jaar terugkwamen 
om te proberen een levend 
lichaam in bezit te nemen 
voor het komende jaar’.
De geesten in de gieterij 
zullen op 31 oktober en 
1 november misschien 
wel bezit gaan nemen 
van iedereen die zich 
op dat moment in de 
Klokkengieterij bevindt.
Wie zal het zeggen………
maar wat we wel zeker 
weten is dat het een 
Halloweenweekend gaat 
worden om nooit te vergeten. 
Met een fantastische sfeer 
op een superlocatie. Met 
een spannend verhaal en 
meeslepende muziek van de 
harmonie en Frank Steijns, 
de stadsbeiaardier van o.a. 
Maastricht en violist in het 
orkest van André Rieu.
We vinden het als vereniging 
uit 1874 geweldig dat we 
met deze 2 concerten een 
eerbetoon kunnen brengen 
aan onze Klokkengieterij uit 
1660 én op deze manier ons 
jubileumjaar zullen afsluiten.
Beide concerten beginnen 
om 20.15 uur en een kaartje 
kost €12.50, dit is inclusief 
een drankje.
De kaartjes zijn verkrijgbaar 
bij Snoeperij Jantje en de 
Boerenbond.
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nieuw

De bestuursvergadering op 6 
oktober had een ogenschijnlijk 
sobere agenda. En toch werd 
het weer lekker vol die avond.
We blikken trots terug op de 
cyclus Muziek Op het Plein. 
Trots op de medewerking van 
zovele leden, op het financiële 
resultaat: per saldo toch 
mooi een paar honderd euro 
overgehouden (dus René ook 
weer Happy), trots op al de 
orkesten die in juni optraden 
en tot slot Koskoier, combo 
en ons eigen harmonieorkest 
olv Gerrit de Weerd. En dus 
past - nogmaals, want Marieke 
had het op den bok net voor 
mijn binnenkomst al gedaan - 
vooral ook een hartelijk dank 
aan alle medewerkers en zeker 
de bedenkers van dit alles Jan 
en Maurice, in de organisatie 
bijgestaan door Stan en Louis. 
En laten we de bijdragen van 
Hein Heinsbergen, Jelle de 
Jongh, Bavaria en Rabobank 
niet vergeten.

En het volgende 
jubileumjaarevenement 
is al weer aanstaande. 
De voorbereidingen voor 
Halloween zijn volop aan de 
gang, de hoofdrolspelers zijn 
bezig tekst aan het instuderen, 
muzikanten moeten de 
komende  weken flink aanpoten, 
figuranten, schminkers, 
kleding regelen, aankleding, 
kaartverkoop volop aan de gang 
etc. Inrichten van de zaal in 
de week vanaf 26 oktober, dus 
graag hulp! Enthousiasme te 
over. Zegt het voort want deze 
productie is minstens Theater 
Carré-waardig.
M=C start na de herfstvakantie 
weer met in totaal 163 
muzikanten op de 3 scholen, fijn 
dat we weer een paar nieuwe 
musileraren hebben voor M=C. 
Op 10 juni 2015 gaan er 3300 
kinderen (van verenigingen 
die ook de subsidie van het 
Oranjefonds hebben gekregen) 
uit Nederland, waaronder 90 

muzikanten van M=C uit Aarle 
optreden als 1 groot orkest 
waarschijnlijk in Ahoy!!
Zojuist nog de nodige 
informatie uitgewisseld met 
Anthony. Als u dit leest, is het 
Slagwerkfestival net geweest, 
dus daarover volgende keer 
meer.

muziek = cool weer van start!
door: Mandy Prinsen, namens de werkgroep Muziek = Cool
Na een korte zomerstop is het 
Muziek=COOL-scholenproject 
alweer volop in beweging. 
Hoewel de activiteiten op een 
laag pitje lijken te staan, is er 
toch alweer van alles gaande. 
• Allereerst is deze zomer, 
dankzij de hulp van Thijs Derks, 
de website de lucht in gegaan: 
www.muziekiscool.nl . Bedankt 
Thijs! • Dirk Verhoeven heeft 
in Utrecht deelgenomen aan 
een Kennisdag van Kinderen 
Maken Muziek. • De werkgroep 
Muziek=COOL heeft aan het 
begin van het nieuwe schooljaar 
op alle drie de basisscholen 
tijdens de ouder-info-avonden 
een presentatie mogen houden 
over het project. • Daarna 
hebben we in de groepen 
6 (deze kinderen gaan nu 
starten met een orkestklas) een 
MuziekCarrousel gehouden, 
waarbij de jongelui nog een keer 
de verschillende instrumenten 
konden uitproberen. 
Beluisteren, ontdekken, voelen, 
zelf bespelen. En daarna 

mochten ze dan een Top 3 
samenstellen van hun favoriete 
instrument. • Die Top 3 is 
inmiddels bij ons ingeleverd en 
nu kunnen wij weer aan de slag 
met wel haast de moeilijkste 
klus van alles: de puzzel 
om voor alle deelnemers  de 
orkestindeling te bepalen en de 
indeling van de buitenschoolse 
instrumentlessen. • Er zijn 
alweer twee bijeenkomsten 
geweest van de coachingcursus.
Hoewel het team van 
muzileerkrachten t.o.v. vorig 
schooljaar wat uitgedund is, 
kunnen we ook weer enkele 
nieuwe muzileerkrachten 
verwelkomen. Vera Kuijpers, 
Dieuwke Schotanus en Anne 
Wouters gaan meedraaien en 
lessen verzorgen. Daar zijn 
we ontzettend blij mee! Voor 
de trompetlessen zijn we nog 
zoekende naar een of twee 
muzileraren, en daarover maken 
we ons wel zorgen. We proberen 
dit nog op tijd op te lossen.
Op zaterdag 25 oktober 

kunnen de kinderen van groep 
6 hun instrument komen 
ophalen en meteen na de 
herfstvakantie gaan dan zowel 
de orkestlessen op school o.l.v. 
Dirk weer beginnen, alsook de 
buitenschoolse instrumentlessen 
bij de verschillende 
muzileraren. Het eerste 
Muziek=COOL-optreden is ook 
alweer in zicht: bij de intocht 
van Sinterklaas op zondag 23 
november zullen de kinderen 
een paar sinterklaasliedjes gaan 
spelen. Wellicht komen er ook 
weer snel schooloptredens op de 
agenda. We gaan in ieder geval 
met goede moed en veel frisse 
nieuwe leerlingen dit tweede 
schooljaar in!

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

haute culture von deutschen bodem
Ik moet zeggen dat ik 
de laatste tijd behoorlijk 
cultureel bezig geweest 
ben. Ik heb mij verdiept 
in de cultuurfeesten van 
voornamelijk Duitsland, 
maar ook Amerika, die 
langzaamaan ook in 
Nederland in opkomst zijn. 
Zo heb ik onlangs met een 
zooitje ongeregeld het Duitse 
dorp Dernau bezocht om 
onderzoek te doen naar das 
Weinfest. Een wijnfeest is 
een jaarlijks terugkerend 
evenement waar het draait 
om wijn, wijnhuizen en 
wijngaarden; hoe kan het 
ook anders. Plaatselijke 
wijnboeren promoten hun 
nieuw geperste lichting wijn 
en de bevolking proeft en 
proeft en proeft. Nu ben ik 
geen rasechte wijndrinker, 
en daarmee begrijp ik ook 
niet zoveel van dit wijnfeest. 
Ik houd het liever op bier, 
wat in Dernau (ik denk 
als uitzondering) toch 
verkrijgbaar is. Want bier 
drinken op een echt wijnfeest 
zoals in Bernkastel-Kues 
(waar dan dus totaal geen 
bier te verkrijgen is) maak 
je geen vrienden. Je loopt 
alleen tegen frustriertes 
Unverständnis aan: “Also 
mein Herr, Sie wollen Bier 
trinken? Dann hätten Sie in 
September nach München 
gehen müssen!“. Nou, 

naar München ben ik niet 
geweest, maar ik heb hier 
plaatselijk geproefd van het 
bierfeest oftewel Oktoberfest 
Aarle-Rixtel. Bij een bierfeest 
draait het – zoals de naam het 
alweer zegt – om bier. Een 
feest naar mijn... lever. Het 
feest wordt gevierd in een 
tent, waar het plaatselijke bier 
wordt geschonken in pullen en 
waar live muziek klinkt van 
blaaskapellen of aanverwante 
bands. Het is een feest waar de 
samenhorigheid en het leven 
gevierd wordt. Als ik goed 
geobserveerd heb klopt dit 
ook. Ik heb groepen mensen in 
leren broeken gearmd in elkaar 
boven op tafels zien springen 
of het de laatste dag was dat ze 
leefden! En inderdaad: als je dit 
feest intensief viert, voel je je 
de volgende morgen meer dood 
dan levend. Als een geest uit het 
schimmenrijk zat ik de volgende 
morgen aan mijn ontbijtje. 
En over geesten gesproken: 
Halloween komt er aan. Dit 
van oorsprong Keltische feest 
wordt voornamelijk in Ierland, 
Groot-Brittannië, Amerika en 
Canada gevierd. Het is nu ook 
in Nederland in opkomst. Het 
is een samentrekking van het 
Keltisch oudjaar, het Romeinse 
oogstfeest en het Christelijke 
Allerzielen, met tradities als 
“trick or treat” en de “jack-
o’-lantern”. Lekker griezelen 
en gruwelen in de hoop een 

snoepje los te peuteren. En 
anders wordt er een plagerij 
met je uitgehaald. Aangezien 
ik van de “Falierenstreken” 
ben, zie ik dit feestje ook 
wel weer zitten. Degenen 
die het even niet zien zitten 
zijn de mensen van het 
Ganzegatse carnaval. Ze 
zitten meer in zak en as. Een 
leeggeplunderde clubkas 
heeft er voor gezorgd dat 
het Aarlese carnavalsfeest 
in zwaar en somber weer is 
terechtgekomen. We mogen 
ons gelukkig prijzen dat 
veel mensen het carnaval 
een warm hart toedragen. 
Met allerlei initiatieven 
wordt er getracht het 
financieel zonnetje weer 
te laten schijnen voor de 
carnavalsorganisatie. Ook 
de Ganzegatse Hofkapel wil 
hiertoe bijdragen met een 
benefietavond. Want carnaval 
leeft in Aarle-Rixtel en dit 
mag niet te gronde gaan. 
Van oudsher is Carnaval een 
eetfestijn, waarbij het de 
laatste mogelijkheid was zich 
te buiten te gaan, alvorens de 
vastentijd begon. Nu de pot 
leeg is en de broekriem al is 
aangehaald, blijven er alleen 
maar kruimels over. Nu kun 
je wel zeggen een kruimel is 
ook brood, maar daar redden 
we het niet mee. De kaas die 
er afgegeten is moet terug!

afmelden?
Voor leerlingenor-
kest: 
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 La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@
gmail.com
Voor opleidingsor-
kest:
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieor-
kest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Lise den Mulder
Meike Verbeeten
Irene de Beer
Lars Maas
Ralph Verleisdonk
Teun van Wetten
Eliza Galajeva

Deze nieuwe leden 
zijn ‘oud’ Muziek = 
Cool leerlingen.

De drukker van de 
Superieur is verhuisd 
naar Mierlo!

Guillaume, veel succes 
in het nieuwe pand!

verhuis
bericht


