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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

17 september
Sara Jansen

24 september 
Sara van der Sanden

26 september 
Han Bosch

27 september
Gijs van Dijk

29 september
Karel Verouden

2 oktober
Johan Willemse

5 oktober
Juul van de Biggelaar

12 oktober
Henry van Vijfeijken

15 oktober
Karin van Stiphout

Jan de Wit

AGENDA

AFMELDEN?
Voor DoReMi:
Merel Swinkels
06 - 12303606
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
julliettebosmans@gmail.
com
Voor pop-orkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881
Bij voorkeur via Whatsapp
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

23 september
Opening Kermis 
exacte tijdstip volgt 
nog
2 oktober
Extra houtrepetitie 
Tijd: 20.00 uur
8 oktober
Concert ivm Laarbeek 
20 jaar
9 oktober
Extra koperrepetitie
Tijd: 20.00 uur
14 oktober 
Extra slagwerk 
repetitie
Tijd: 10.00 uur
12 november
Uitwisselingsconcert 
met St. Caecilia, 
Lieshout 
19 november
Intocht Sinterklaas
20 november
Extra houtrepetitie
Tijd: 20.00 uur
25 november
Wijnactie
27 november
Extra koperrepetitie
Tijd: 20.00 uur

Na maanden van oefenen 
stond ik op 8 juli voor de 
laatste keer op 'de bok' 
tijdens de finale van Maistro. 
Er zijn heel wat maanden 
geweest waarin er vrijwel  
dagelijks gerepeteerd 
werd. Zeker in de periode 
tussen de halve finale en de 
finale moesten we allemaal 
flink aan de bak. De tijd 
was immers beperkt en 
de nummers waren pittig. 
Het was een geweldige 
avond waar de spanning 
bij de kandidaten voelbaar 
en in uitvoering soms ook 
merkbaar was. 
Met mijn mede-finalisten 
hebben we er bovenal enorm 
van genoten. Ondanks de 

MAISTRO 2017, THE DAY AFTER…  
Door: Werner van Mierlo

spanning wisten we ook dat 
dit de laatste keer zou zijn 
dat we als dirigent voor het 
groot orkest zouden staan. 
Een bijzondere ervaring 
die elke keer ook weer een 
enorme kick gaf. Met 'mijn' 
nummer Sax Pack behaalde 

ik de hoogste score waardoor 
ik werd uitgeroepen tot 
winnaar van Maistro 2017. 
Direct na afloop werd ik 
meteen ‘geclaimd’ door 
verslaggevers van het 
Eindhovens Dagblad en ons 
eigen MooiLaarbeekKrant 
en heb ik van veel mensen 
felicitaties in ontvangst 
mogen nemen. Op maandag 
kreeg ik Mr. Paparazzi 
Frans Coppens van Omroep 
Kontakt nog op de koffie 
voor een diepte-interview.  Ik 
heb me enkele weken als een 
ware BN-er gewaand. Zelfs 
bij de Boerenbond, waar 
ik een keer na sluitingstijd 
binnenkwam, werden 
de lichten meteen weer 
aangedaan met de opmerking 
'Voor de Maistro kennen we 
geen sluitingstijd'. 
Daags na de finale heb ik 
nog een aantal keren met het 

nummer Sax Pack geoefend 
voor de spiegel. De finale 
ging immers niet foutloos 
dus nog even aandacht voor 
die lastige overgangen. We 
zaten nog helemaal in de 
flow. Ook betrap ik me er 
tot op de dag van vandaag 

nog regelmatig op dat ik 
soms zomaar de maat aan 
het slaan ben bij het horen 
van bepaalde muziek op 
de radio. Een tik die we er 
waarschijnlijk aan hebben 
overgehouden.  
Ik ben altijd een min of 
meer anonieme verschijning 
geweest in het dorp, maar 
in één klap voelde ik me 
geïntegreerd en een echte 
Aarle-Rixtelnaar. Daarnaast 
heb ik een aantal leuke 
contacten overgehouden aan 
dit mooie project.  
Hiervoor alsook voor de 
gezellige repetitie-avonden 
wil ik jullie via deze weg 
dan ook allemaal heel 
hartelijk bedanken. Jullie 
zijn een mooie club mensen 
en muzikanten bij elkaar. 
Ik ben trots dat ik even deel 
mocht uitmaken van jullie 
harmonie! 

DE NOOT
Door: Jan Verbakel

FOTO’S AFSLUITINGSCONCERT
door: Rene Paulus

Godelieve bedankt voor het doorgeven van De Noot. Voor diegenen die mij niet 
kennen: ik ben Jan Verbakel. Ik ben getrouwd met Jolanda van der Steen uit 
Deurne. We hebben 2 kinderen, Lara van 15 (hè Harm) en Tim van 13. Ze hebben 
allebei bij Muziek is Cool gespeeld. Ze hadden wel wat talent maar ze gaan liever 
voetballen. Ikzelf heb een bouwbedrijf dat ik samen met Hans Penninx uit De 
Mortel run. Afgelopen jaar hebben we het 25-jarig jubileum gevierd. Dan zit ik 
nog maar 41 jaar bij de slagwerkgroep (wat vroeger de drumband was). Ik ben 
ondertussen wel de oudste (zelfs nog ouder dan de instructeur), maar het klikt 
nog steeds met de jongere jeugd. De laatste jaren wordt  er steeds meer melodisch 
gespeeld. Ik kan dat wel niet, maar ik rammel dan maar ergens anders op. Dan 
zit ik nog bij de Goez Hool Band waar het ook altijd gezellig is. En dinsdag ga 
ik altijd zwemmen met een paar vrienden. Nou de vakantie zit er weer op en we 
kunnen er het komende jaar weer tegen aan.  

Ik geef De Noot door aan de jongste slagwerker: Ralph 
Verleisdonk

vervolg op pagina 3

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
06-51558429 



GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

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

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

Einde seizoen                                                                                                                                  
Het afsluitingsconcert was 
wederom een succes. Het 
weer, de bierwagen en de 
muzikale noten van de 
orkesten zorgden voor een 
grandioze avond. Leuk dat 
er ook zoveel passanten 
bleven ‘hangen’. Op 22 juli 
werd er nog een serenade 
gebracht bij de fam. 
Heikens. Ondanks het begin 
van de vakantie nog best 
een redelijke opkomst en 
wat hebben we de familie 
hier een enorm plezier mee 
gedaan.  
Zomer                                                                                                                                           
En toen werd het stil. Aarle 
liep leeg, geen repetities, 
geen vergaderingen, de 
loodzware taak om de 
secretariaatsmail bij te 
houden (waar dan een 
luttel bericht binnenkomt). 
Maar ook heerlijk om even 
afstand te nemen van deze 
bruisende vereniging.  Tot 
half augustus dit zomerreces 
werd onderbroken met 
een drie besturenoverleg.  
Aan tafel ook een 
afvaardiging van de BBM 
(Brabanste Bond van 
Muziekverenigingen). 
Een mooi initiatief van 

deze enthousiaste groep 
vrijwilligers om ‘alle’ 
verenigingen af te gaan. We 
zijn nu volledig op de hoogte 
van wat zij voor ons kunnen 
betekenen op muzikaal 
gebied, maar ook m.b.t. 
subsidies, ledenwerving/
behoud. Kortom een nuttig 
overleg.  
Bestuursvergadering                                                                                                                     
De echte aftrap van het 
bestuur was de laatste 
maandag in augustus. De 
eerste vergadering in het 
nieuwe seizoen en dan is 
er toch weer een hoop te 
bespreken. Hoe organiseren 
we het rondom de opening 
van de kermis? Wat doen we 
met een optreden tijdens 20 
jaar Laarbeek? Hoe pakken 
we een vervolg van de 
succesvolle sponsorwerving 
op? Is bij de orkesten alles 
weer op orde voor de eerste 
repetities?   
Eerste repetitieavond                                                                                                                    
Inmiddels zijn alle orkesten 
weer opgestart. De popklas 
met een iets andere muzikale 
samenstelling en La Banda 
met een nieuwe dirigent 
en veel nieuwe aanwas uit 
de Blazersklas. Ik hoop 
op veel mooie optredens 

na het afstemmen van de 
jaarplannen van de orkesten.  
En omdat ik nu zelf van 
een heerlijke vakantie 
geniet, laat ik het hierbij. 
Nog een leuke tip voor de 
francofielen onder ons: Ben 
je in Frankrijk, bestel dan 
nooit zomaar een typisch 
streekgerecht. Het was bijna 
slecht afgelopen maar graag 
deel ik de ervaringen met 
hen die andouilettes hebben 
gegeten.  
  
Ciao, Adios, Au revoir. 

HET HARMONIEORKEST 
HEEFT DRIE NIEUWE LEDEN!

Nikki Bontebal
Lars van de Weijer

Merijn Boons
Lin Mei Dekkers

Esther Houwen
Jordi Kastelein

Kamiel van de Kruijs
Zoë van de Kruijs

Vera van Lent
Nina de Neve

Andy Pan
Joey Pan

Rens van Schaik
Marijn Tielemans
Ruben Verhappen

Liana Galajeva
Niek van Falier

Saar Raaijmakers
Ginny Verbakel
Sophie Beniers

Meike Verbeeten
Joan Smulders
Lisette van den 

Bogaard

Ik ben Sophie. IK ben 12 jaar oud. Ik speel klarinet   En 
ik ben nieuw bij het groot orkest ….nou nieuw niet echt, 
eerder een comeback.  Ik heb namelijk al eerder bij het groot 
orkest gezeten. maar moest helaas door de middelbare school 
stoppen. Gelukkig ben ik nu weer terug! 
Ik had eerst les van Gerrit [voormalig dirigent] maar die moest 
helaas stoppen.  
Ik heb nu les van Marco waarmee ik trouwens ook al mijn B 
examen heb gehaald . 
Op school ben ik ook nog lid van de bigband. Ik hoop dat we 
dit schooljaar kunnen deelnemen aan het Orkestival in het 
Concertgebouw in Amsterdam! 
Verder rijd ik ook graag paard, doe aan yoga te paard en ben 
gek op mijn hond Joep die ik graag kunstjes leer.

Hallo ik ben Meike
Ik ben elf jaar en ik speel ongeveer 4 jaar saxofoon

Daarnaast ben ik ook bezig met snorkelen 2
Ik heb al in veel 

verschillende orkesten gezeten. Als eerst begon ik bij het 
leerlingenorkest, daarna werd van het leerlingenorkest de 

muziekanjers gemaakt, dat werden uiteindelijk 
weer 2 orkesten. Een tijdje later werd Paul vervangen door 

Ruud. Ruud was kei leuk maar moest helaas na een paar 
maanden weer gaan. Toen kwam ik bij Jesse. 

Uiteindelijk werd het orkest in Aarle-Rixtel te klein, en 
moesten we aansluiten bij Lieshout. De muziek was een beetje 

te moeilijk dus ging ik daarna bij het poporkest. Het was 
leuk maar wel best makkelijk. Na een paar maanden in het  

poporkest te hebben gezeten kreeg ik een telefoontje van 
Mandy. Ze vroeg of ik stage wilde lopen bij het grote orkest. 

Ik werd meteen enthousiast want dat leek me al een tijdje heel 
erg leuk. Ik heb nu mijn eerste en tweede repetitie gehad bij 

het grote orkest, en ik vind het nu al super leuk. 

Hallo allemaal,
Ik ben Yvonne van Bussel-Schooneveld. Sinds januari dit jaar 
ben ik (weer) lid van de harmonie. Inderdaad, wéér lid. Een 
jaar of dertig geleden ben ik ook een aantal jaren lid geweest. 
Helaas moest ik toen stoppen; ik woonde nét te ver weg en kon 
het repeteren en thuis oefenen niet combineren met mijn werk. 
Nu wonen we al weer een jaar of 6 in Aarle-Rixtel. De 
kinderen zijn volwassen, er is tijd om weer een hobby op te 
pakken. Naast zingen in een koor (wat ik alweer 10 jaar doe), 
is het maken van muziek altijd blijven kriebelen. Vandaar dat 
ik in januari de stoute schoenen aangetrokken heb en tijdens 
een repetitie naar binnen ben komen lopen. Sindsdien heb ik 
weer les. 

Afgelopen dinsdag heb ik voor de tweede keer meegespeeld 
met het groot orkest. Het is me goed bevallen, al was het niet 
makkelijk! Ik heb er veel zin in en hoop dat ik nog jaren mee 
kan doen.

23 september: kermis openen (GO)
19 november: intocht Sinterklaas

25 november: wijnactie
en alvast voor 2018:  
24 juni serenadedag

NOTEER IN JE AGENDA!

WIST JE DAT...
Deze Superieur is gedrukt door onze nieuwe 
drukker. Vanaf dit seizoen zal de Superieur 
worden gedrukt door Dirk Verhoeven.

De Superieur vanaf dit seizoen uitkomt op 
de derde dinsdag van de maand. Daardoor 
hebben schrijvers van stukjes een weekje 
langer de tijd om hun kopij in te leveren. 

2 december
Extrra slagwerk 
repetitie
Tijd: 10.00 uur
9 december
Start theorielessen
27 december
Extra repetitie
Tijd: 20.00 uur
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


