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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

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 Vijfeiken

AGENDA

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

Zangers/Zangeressen/
Publiek gezocht voor: 
SingersNight Stout LeJazz 
Aarle-Rixtel; Lisette Elbers 
(saxofoondocent DGH) en 
Bas Cooijmans (dirigent 
van de Blazersklas en van 
het Leerlingenorkest) gaan 
dit nieuwe project starten in 
grand café Stout. Er zijn 3 
maandagen gepland:  3 okt, 
7 nov en 12 dec vanaf 20.00 
uur. Er wordt gewerkt met 
een vaste begeleidingsband: 
Bas Cooijmans (contrabas, 
arrangementen + muzikale 
leiding), Lisette Elbers 

SINGERSNIGHTSTOUT
(saxofoon zang en leiding 
blazers), Wim Louwers 
drums, Herbie Guldenaar 
gitaar, Lizet van Bommel 
trombone, Marian 
Drabbels altsaxofoon. De 
muziekstijlen: jazz, maar ook 
pop (singers/songwriters), 
folk en country/American 
traditionals. Indien mogelijk/
nodig wordt er van tevoren 1 
repetitie gepland bij LeJazz 
Dorpsstraat 19 in Aarle-
Rixtel. Er wordt van tevoren 
bekeken welke stukken er 
gespeeld/gezongen worden, 
dus meld je tijdig aan! (als je 

wilt komen zingen).  
Jazzstandards zoals A Foggy 
Day, All Of Me, Autumn 
Leaves, Loverman, Route 
66. Poptunes zoals I'm A 
Believer, Push Your Head 
Towards The Air, Yesterday. 
American traditionals: Blue 
Berrie Hill , Oh Susanna.  
Meld je aan of kom gezellig 
luisteren! Stuur een bericht 
via FB (grotere lijst met 
suggesties) of mail naar 
singersnightstout@gmail.
com  

Zoals gebruikelijk vond op 
de laatste dinsdagavond voor 
de basisschoolvakantie de 
afsluiting van het seizoen 
plaats met een zomerconcert 
op straat voor café Bij van. 
Dijk. Dit jaar kon het concert 
buiten plaatsvinden want 
het was prachtig zomerweer. 
Dat kwam ook goed uit 
want Bij van Dijk was 
een binnenbrand geweest, 
waardoor de zaal niet 
bruikbaar was. Jolanda en 
John hadden het fantastisch 
opgelost met een speciale 
bierwagen buiten.  

I.v.m. vroege 
vakantiegangers was mij 
gevraagd of ik de orkesten 
wilde aankondigen, dus na 
een kleine introductie van 
mij opende de slagwerkgroep 
de avond. Eerst kwam de 
minislagwerkgroep aan 
bod, daarna gevolgd door 

AFSLUITING SEIZOEN 2015-2016
door: Henriette Thijssen

de rest van de slagwerkers. 
Na het leerlingenorkest 
was het de beurt aan 
het opleidingsorkest, 
dat dit jaar een 
samenwerkingsovereenkomst 
was aangegaan met het 
opleidingsorkest van 

Lieshout. Zij vormden samen 
een mooie groep met mooie 
nummers. La Banda is de 
laatste jaren wat kleiner 
geworden, waardoor zij iets 
minder volume in huis had. 
Zij wacht op versterking 
die vanuit de Blazersklas 
in opleiding is. OJO bracht 
enkele nummers ten gehore 
van het programma waarmee 
zij de zondag daarvoor in 
de muziektuin in Beek en 
Donk opgetreden hadden. 
Het harmonieorkest van 
De Goede Hoop sloot de 
avond af met enkele mooie 
nummers. Na het concert 
was het met een drankje 
nog lekker toeven op het 
terras op deze mooie zwoele 
zomeravond, met dank aan 
alle orkesten en de goede 
zorgen van Jolanda en John.  

Ongeveer 15 jaar geleden 
heb ik mij aangemeld bij 
harmonie De Goede Hoop 
om eens te kijken of het mij 
zou bevallen om met andere 
‘ouderen’ muziek te gaan 
maken.  Eerst een instrument 
gekozen... voor mij werd 
het de klarinet, een mooi 
instrument. Het was best 
spannend wie zich zoal had 
aangemeld voor deze nieuwe 
blazersklas o.l.v. Louis van 
de Weijer. Het is een mooie 
vriendenclub geworden. Dat 
dit gezelschap OJO na 15 
jaar nog bestaat is geweldig. 
Het is steeds gezellig na onze 
repetitie in de Couwenbergh 
waar we altijd met z'n allen 
een borreltje nemen en 
vooral lief en leed delen! 
In het weekend van 30 
september vieren we ons 3e 
lustrum oftewel ons 15-jarig 
bestaan met een 3-daagse 
reis die door onze reiscie 
zorgvuldig is georganiseerd.
(bestemming nog niet 

DE NOOT
door: Nellie van Berlo

bekend).Sinds een aantal 
jaren mag ik ook bij de 
‘grote‘ harmonie meespelen. 
Het is iedere dinsdag hard 
werken tijdens de repetitie 
met inmiddels onze nieuwe 
dirigent Martijn Pepels. 
Vanzelfsprekend moeten 
we daarna onze dorst lessen 
en de alledaagse dingen 
bespreken bij Jolanda en 
John. Verder voel ik mij 
betrokken bij verschillende 
activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de aankleding 
rondom de concerten.  Het 
beheer van de uniformen, 
mocht de pasvorm niet 
meer zijn zoals het was, 
schroom  dan niet om te 
bellen zodat we kunnen 
kijken of het vermaakt kan 
worden of we gaan voor 
een andere oplossing !                                                 
Dit alles doe ik met veel 
plezier. 
Ik geef de Noot door 
aan Marie-Louise 
Magis. Succes!

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

VERBOUWING BIJ VAN DIJK
een druk bezocht 

zomerconcert dit jaar!

16 oktober
Ensembledag
Couwenbergh
9.30-17.00
29 oktober
Filmconcert
13 november
Sinterklaasintocht
19 november
Wijnactie
8 januari
Nieuwjaarsconcert
20 mei
Halve finale Maestro
8 juli
Finale Maestro

Beheer agenda:
Stan Beekmans
Agendapuntenmailen 
naar: stan_
beekmans@hotmail.
com

Zoals jullie allemaal wel 
weten hebben wij op 14 
juli een brandje gehad in 
onze zaak. Een zwarte dag 
in ons leven. Weinig brand 
maar met heel veel rook- en 
roetschade. Er is meteen 
met man en macht gewerkt 
om het Zomerconcert van 
de harmonie door te laten 
gaan én natuurlijk dat ons 
mooie café weer kon draaien. 
Op dit moment wordt er 
in de zaal gewerkt aan het 
nieuwe plafond. Als dit klaar 
is worden in de keuken, de 
wc's in de zaal en in ons 
‘gangetje’ ook de plafonds 

Door: Jolanda en John, uitbaters Cafe Bij van Dijk
vernieuwd en ondertussen 
wordt er ook nog gewerkt 
aan elektra, wordt er 
geschilderd, gestuukt, 
gepoetst etc. etc.  Al met al 
nog een week of 5 werk. Als 
alles klaar is hebben we zo 
meteen wel een schitterende 
nieuwe mooie zaal die óók 
akoestisch helemaal op 
en top is. Bij deze wil ik 
speciaal Willem Verhoeven 
en Louis (van de harmonie) 
een dikke knuffel en kus 
geven voor alles wat ze voor 
ons doen. Ook alle andere 
mensen die op wat voor 
manier dan ook  hun steun 

en medeleven aan ons tonen, 
wat wij overweldigend 
vinden,..... GEWELDIG 
BEDANKT. 

KERMIS

Kijk voor meer foto’s op www.harmonie-dgh.nl



Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn
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
Jasper v.d. Heijden
Floortje Dijckmans

Sonja Kluijtmans
Rene Paulus

Vera Kuijpers

Bezorger
Martien van den 

Heuvel
Contactpersoon 

fotografie
Vacature

GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

NIEUW

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

Activiteiten                                                                                                                     
Inmiddels ligt de 
vakantieperiode weer 
achter ons maar genieten 
we nog heerlijk van de 
‘oudewijvenzomer’.   
Een mooi moment om het 
nieuwe seizoen te starten dat 
we hebben afgesloten met 
ons afsluitingsconcert. Dit 
jaar was het gelukkig een 
droge en warme avond, met 
veel publiek, maar wel met 
een zwart randje. Een week 
ervoor was er een beginnend 
brandje geweest in het café 
Bij van Dijk, helaas met 
verstrekkende gevolgen. 
Een tegenvaller als je net je 
nieuwe zaak hebt opgestart. 
Maar ondanks die tegenvaller 
hebben Jolanda en John er 
alles aan gedaan om het 
concert door te laten gaan en 
ook nu in het nieuwe seizoen 
is er met man en macht 
gewerkt om de zaal weer 

enigszins in orde te maken 
zodat er gerepeteerd kan 
worden. Vanaf deze kant een 
‘enorm bedankt’  daarvoor.   

Het nieuwe seizoen begon 
met het kermisconcert 
zodat het stof weer uit de 
instrumenten is geblazen. 
Inmiddels hebben alle 
orkesten hun eerste repetitie 
weer achter de rug, ook 
het jeugdorkest dat nu 
onder leiding staat van Bas 
Cooijmans. Veel succes 
en wie weet zien we jullie 
ook op de Ensembledag 
16 oktober. Op die zondag 
verandert de Couwenbergh 
in een muziektempel. Alle 
leden van de harmonie, van 
beginnend tot ‘ouwe rot’, 
gaan daar muziek maken. De 
organisatie is drukdoende om 
alles te regelen en we hopen 
op een enorme opkomst.  

Bestuursvergadering                                                                                                                
Ook die heeft alweer 
plaatsgevonden. Zoals 
al eerder gezegd gaan 
we het traject van de 
meerjarenvisie starten. Onze 
commissaris dhr. Burgers 
zal ons hierin adviseren. 
Fijn om van zijn diensten 
gebruik te kunnen maken. 
Maar daarnaast gaan de 
dagelijkse zaken ook gewoon 
door. Een afspraak met de 
gemeente over subsidie, een 
voorstel om tot structurele 
sponsoring te komen, de 
commissarissenavond, 
hernieuwen van het 
huishoudelijk reglement. 
Genoeg om de komende 
maanden weer mee bezig te 
zijn.  

PR                                                                                                                                              
Tot slot nog iets over het 
plaatsen van stukjes in de 
gemeentelijke bladen of 
regionale kranten. Om dit 
goed te stroomlijnen hebben 
we het traject iets aangepast. 
Iedereen die voor een 
activiteit iets wil plaatsen kan 
het bericht, met gewenste 
plaatsingsdatum, sturen 
naar pr@harmonie-dgh.nl. 
Madelon zorgt dan dat het 
bij Ans terecht komt die de 
weg weet naar de lokale en 
regionale redacties.  

Wie wordt de nieuwe Leona 
Philippo van Aarle-Rixtel? 
Begin volgend jaar gaan 
we starten met het project 
Maestro. Na het maken 
van een projectplan, dat 
is goedgekeurd door het 
bestuur, zijn we volop bezig 
met de voorbereidingen. Wat 
gaan we doen en hoe? Op het 
komende nieuwjaarsconcert 
zullen er 8 (of 9) kandidaten 
bekendgemaakt worden 
die gaan strijden om de 
felbegeerde titel ‘de Maestro 
van Aarle-Rixtel’. Er zijn 

MAESTRO PHILIPPO
door: de Maestrocommissie

inmiddels gesprekken 
met potentiële kandidaten 
(bekende en minder 
bekende Alenaren). De 
kandidaten krijgen tussen 
het nieuwjaarsconcert en 
de halve finale -die op 
20 mei zal plaatsvinden- 
dirigeerlessen van 
professionele dirigenten. 
Uiteraard zullen de 
kandidaten langskomen 
op dinsdagavond om de 
nummers te repeteren. 
Bij de halve finale zal een 
3-koppige jury (ook weer 

professionele 
dirigenten) 4 
kandidaten door 
laten gaan naar de 
finale. Tussen de 
halve finale en de 
finale zullen de 
4 overgebleven 
dirigenten 

DGH AT THE MOVIES: HET FILMCONCERT  

wederom les krijgen zodat 
ze op de finale op 8 juli 
allemaal kunnen knallen 
om de felbegeerde titel in 
handen te krijgen. Waar gaat 
het allemaal om? De winnaar 
zal op het nieuwjaarsconcert 
van 2018 de bekende                                                       
Radetzky Mars mogen 
dirigeren. Wie de kandidaten 
zijn gaan we helaas nog even 
voor ons houden en voor 
de bekendmaking zullen 
jullie moeten wachten tot 
het nieuwjaarsconcert. We 
houden jullie op de hoogte 
van de ontwikkelingen.

Henk Bloemers
Anne Verschuuren

Storm van Dommelen
Nienke Botman
Anoek Manders
Daan Mihalidis
Lars Mihalidis
Lara Rovers
Arno Verhagen

door: Maurice van Falier
Goede filmmuziek benadrukt 
de sfeer en versterkt het 
gevoel bij de getoonde 
beelden, passend bij de 
bedoeling van de filmmaker. 
De match tussen de muziek 
in je oren en het beeld op je 
netvlies geeft je hersenen een 
extra prikkel. Op zaterdag 
29 oktober proberen wij 
deze match ook te creëren 
tijdens ons filmconcert. De 
toneelzaal van De Dreef 
zal omgetoverd worden tot 
een bioscoop. Met deze 

entourage van filmbeelden 
op een groot scherm in een 
donkere zaal hopen wij die 
extra prikkel te geven bij 
onze muziek. We hebben 
niet de meest bekende 
nummers gekozen, maar toch 
zeker een zeer toegankelijk 
en mooi programma 
samengesteld. Bovendien 
heeft onze dirigent Martijn 
een fantastische soliste 
geregeld om de muzikale 
prikkel in het oor nog te 
vergroten. Violiste Angela 

Neijmeijer komt soleren in 
twee fantastische werken: 
Schindler’s List en Por Una 
Cabeza. Achter de schermen 
moet nog veel gebeuren, 
maar we gaan ervan uit dat 
we zaterdag 29 oktober 
kunnen genieten van een 
gezellig avondje bioscoop. 
Lekker knus in rijtjes, 
beentjes onderuit, met een 
glaasje fris in de hand en een 
bakje popcorn op schoot, 
genieten van beeld, maar 
vooral van geluid.  

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Eveline Neve 
06-28201305
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 opleidingsorkest:
Eveline Neve
06-28201305
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

ENSEMBLEDAG
16 oktober vindt de ensembledag plaats. Deze dag staat in het 
teken van samen muziek maken, het elkaar ontmoeten van elkaar 

en genieten van de muziek. 
Om 9.30 worden de leden verwacht in de Couwenbergh. De dag zal 
tot 17.00 uur duren. Leden zijn via e-mail op de hoogte gebracht 

van de activiteiten deze dag. 

HET WAS EEN MOOIE ZOMER!
Recordpoging van ‘Het langste broodje’ en de opening van het 
seizoen van La Banda. Gastvrij ontvangen bij Nellie Swinkels.


