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proficiat
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

19 december
Marleen Hegeman
20 december

Henriëtte Thijssen
23 december

Ties Klomp
24 december
Harry Brugmans
26 december

Merijn Boons
29 december

Wim Swinkels
31 december

Martien van den Heuvel
Lianne Raijmakers

4 januari
Lars van de Weijer

12 januari
Sophie Geerkens

15 januari
Maartje Verschuren

agenda

afmelden?
Voor leerlingenorkest: 
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 opleidingsorkest:
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Hoi, ik ben Lumy de 
Haas, twaalf jaar en zit 
op basisschool Brukelum 
in groep 8. Aangezien ik 
al enkele jaren dwarsfluit 
speel en les heb op school 
van meneer Dirk, wil ik 
jullie graag iets over mezelf 
vertellen.
Sinds een aantal weken ben 
ik nu jeugdprinses en geniet 
hier met volle teugen van.
Het allerleukst vind ik dat 

iedereen me herkent en dat je 
overal naar toe mag.
En natuurlijk ook mijn 
kroontje....
De gele kielen dragen ons op 
handen en voeten: ze regelen 
werkelijk alles!
Tijdens het prinsenbal 
hebben we zelfs op het biljart 
staan dansen, ook mijnheer 
Dirk gaf een showtje weg, 
echt grappig ha ha. En 
natuurlijk de muziek van de 

Jeugdprinses lumy de Haas

hofkapel brengt veel sfeer.
Samen met prins Cellus, 
onze jeugdprins Tim en 
kleinvorst Florian gaan we 
er een fijne carnaval van 
maken..
Daarom ons motto : Met 
prins Tim en prinses Lumy 
voorop zetten we de hele 
carnaval op z’n kop ! 
De groeten en Alaaf,  

Prinses Lumy

Jeugdprinses Lumy en jeugdprins Tim tijdens het Jeugdprinsenbal. Foto van St. Ganzegat.

Jeugd biJ de intocHt

Bij de intocht van Sinterklaas was de fluit-sectie het beste 
vertegenwoordigd van alle blaasinstrumenten. Marijke, 
Claudia, Marieke, Hanne en Isabel, complimenten!

Weer een geslaagde WiJnactie!
Zaterdag 29 november 
was het weer tijd voor de 
jaarlijkse wijnactie van 
onze harmonie. Een mooie 
manier om onze clubkas te 
spekken zonder dat we om 
geld moeten schooien. De 
actie was in diverse media 
duidelijk aangekondigd en 
alle leden waren benaderd 
om mee te helpen. Dat moest 
wel een succes worden.
Omdat ik tot 13.00u moest 
werken, was het nogal een 
krappe planning om om 
13.00u bij De Couwenbergh 
te kunnen zijn. Daarom maar 
even contact opnemen met 
teamgenote Floortje: Kun jij 
misschien rijden, dan kom 
ik zo snel ik kan. -Geen 

probleem, maar ik moet eerst 
naar de zwemles. – Oh, dan 
begint ons groepje gewoon 
iets later! Wat is het toch fijn 
om met flexibele mensen 
samen te werken. Om 
13.30u reed ik het kerkplein 
op en kwam mijn groepje 
er net aanlopen, de auto al 
volgeladen. Dus aan de slag.
We moesten de wijk bij de 
Koudemaas lopen. Daar 
moeten toch wel een paar 
wijnliefhebbers wonen dacht 
ik zo. En gelukkig was dat 
ook zo, vooral Piet van 
Wetten begroette ons met een 
hartelijk ‘Jullie weten wat 
een mens nodig heeft!’ En zo 
verkochten we en verkochten 
we tot de auto leeg was. 

Veronique snel terug naar 
De Couwenbergh voor een 
nieuwe voorraad, helaas was 
dat niet echt nodig, want 
daarna was er bijna niemand 
meer thuis. 
Terug bij De Couwenbergh 
werd onze rekenvaardigheid 
nog even op de proef gesteld. 
Maar omdat we een ruim 
positief saldo hadden ten 
opzichte van het aantal 
verkochte flessen hoefden 
we gelukkig niet uit eigen 
zak bij te leggen. Dus maar 
even  van de schrik bekomen 
met een lekkere bak koffie 
en gevulde koek, en dan…. 
WEEKEND!

door: Stan Beekmans

marcel ZiJp
prins cellus i

Wij feliciteren Zijne 
Hoogheid Marcel 

Zijp, Prins Cellus D’n 
Uurste, een van onze 

commissarissen, en 
zijn familie met zijn 
benoeming tot Prins 

Carnaval van Ganzegat!

Foto overgenomen van St. Ganzegat.

de nieuWJaarstrombonist
door: Louis van de Weijer
Op ons nieuwjaarsconcert 
zal Joost Swinkels de solo op 
trombone vertolken tijdens 
het Concert voor trombone 
en orkest van Rimsky 
Korsakov en Misty van 
Erroll Garner. Maar wie is 
deze nieuwjaarstrombonist? 
Een portret door Louis.

Al op zeer jonge leeftijd 
begon Joost Swinkels met het 
bespelen van de trombone. 
Hij speelde jarenlang bij 
Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning 
te Beek en Donk. Na de 
middelbare school ging hij 
naar het Brabants 
Conservatorium waar 
hij in 1989 afstudeerde. 
Hij is in het bezit van 
het  diploma docerend en 
uitvoerend musicus en 

aantekening kamermuziek. 
Joost is als freelance 
trombonist actief in een 
breed spectrum van muziek. 
Als het gaat om klassieke 
muziek is hij regelmatig 
actief bij de Nederlandse 
symfonieorkesten. Maar 
Joost is ook te vinden in de 
jazz scene en hij speelt zelfs 
hedendaagse muziek. Ook 
vertolkt hij de oude muziek 
en speelt hij in diverse 
orkesten en ensembles, 
variërend van het Huelgas 
ensemble, Concerto Palatino, 
in Akamus (Berlijn), de 
Nederlandse Bachvereniging 
en Collegium Vocale Gent 
tot  Het Amsterdam Baroque 
Orchestra en Bach Collegium 
Japan. Een ware alleskunner 
dus. Tot ziens bij het 
nieuwjaarsconcert!

13 december
Kerstconcert voor en 
door jeugd
16.00 uur bij de 
Vrienden
14 december
Groepsrepetities voor 
het nieuwjaarsconcert
10.00-12.00 : Hout
12.30-14.30 : Koper 
en slagwerk
Locatie: de Vrienden
24 december
Kerstgezinsviering 
m.m.v. opleidings-
orkest
31 december
Oudjaarsviering 
m.m.v. OJO
2 januari
Generale repetitie 
nieuwjaarsconcert
4 januari
Nieuwjaarsconcert
15 februari
Carnavalsoptocht
10 maart
Algemene Leden-
vergadering



Dirigenten
Gerrit de Weerd

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Paul v.d. Veerdonk
Anthony Vogels

          
Voorzitter

Mathy Meulendijks
Kerkstraat 47

5735 BW Aarle-Rixtel
0492 - 38 30 48
06 - 54 65 62 55

Penningmeester
Rene Paulus

Lieshoutseweg 18B
5735 BD Aarle-Rixtel

0492 - 38 44 62
 

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

Redactieleden
Jasper van der 

Heijden
Floortje Dijckmans
Sjoerd van Dongen

Vera Kuijpers
Sonja Kluijtmans

Bezorger
Martien van den 

Heuvel
Contactpersoon 

fotografie
Marleen Hegeman

Columnist
Maurice van Falier

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier

vanuit Het bestuur
door: Mathy Meulendijks er valt me iets in

Invallers. Het Nieuwjaars-
concert is het laatste 
concert waar ik de 
invallers voor ons 
harmonieorkest regel. Dit 
heb ik jaren met plezier 
gedaan, maar ik ga hier 
mee stoppen. De redenen 
zal ik jullie besparen; 
tijd voor nieuw bloed. 
Maar wat regel ik dan? 
Volgens het woordenboek 
is een invaller: een 
plaatsvervanger, reserve, 
interim, vervanger als 
iemand afwezig is, 
understudie, hulpkracht. 
Een dirigent is artistiek 
verantwoordelijk en 
kan verschillende 
beweegredenen hebben 
om een invaller te vragen. 
Een reden kan zijn dat 
we bepaalde stemmen 
niet bezet hebben. Dan 
is het dus vaak een 
plaatsvervanger en – indien 
niet anders op te vangen 
– compleet rechtvaardig. 
Ik kan me een anekdote 

herinneren dat het 
jeugdorkest aangekondigd 
werd en dat Gijs van Wetten 
met zijn grijze baard als 
eerste het podium betrad. 
Er was geen jeugdlid die 
bas speelde, maar of je hier 
bij deze lieve grijsaard met 
zijn gouden WC van een 
echte plaatsvervanger kunt 
spreken… Maar vaak draait 
het ook niet om afwezigheid 
en is invaller dan ook niet 
het juiste woord. Reden 
is dan dat een groep wat 
dunnetjes bezet is en dan 
wordt er dus versterking 
ingeroepen: de hulptroepen. 
Van een understudie is dan 
ook geen sprake, want vaak 
zijn de hulptroepen van een 
hoger nivo als de leden zelf. 
Logisch, de dirigent moet 
het vertrouwen hebben dat 
de versterkingen in een 
paar repetities de muziek 
“wegtoeteren”, waar wij zo 
hard op ploeteren. Dát kan 
echter verholpen worden als 
mensen thuis wat vaker de 

muziek op de lessenaar 
zouden zetten. Ik kijk nu 
even fronsend naar mijn 
spiegelbeeld… Invallers 
blijven een noodzakelijk 
– maar vaak ook heel 
welkom – kwaad en 
ook met het aanstaande 
Nieuwjaarsconcert komen 
er weer een aantal mensen 
ons versterken. Laten we 
voor mij hopen dat ik tijdig 
mensen bereidwillig vind. 
Voor de penningmeester 
dat ze niet te duur zijn. 
Voor de invallers dat 
ze met een warm hart 
ontvangen worden en 
plezier hebben aan het 
invallen bij onze club (dan 
komen ze misschien nog 
een keer terug). En voor de 
dirigent dat ze brengen wat 
hij wenst. 
Ik wens jullie allemaal 
fijne feestdagen en 
een voorspoedig 
Nieuwjaar(sconcert)!

Met het schaamrood op de 
kaken las ik mijn proza van 
de Superieur van november. 
Na het behoorlijk zware 
weekend keek ik in een 
zweem van vermoeidheid en 
tevredenheid terug. Ik vergat 
even dat het jaar nog niet om 
was. Excuus hiervoor. OJO 
speelde immers op zondag 
16 november in de kapel 
van het Elkerliek, waarna 
Louis snel naar Aarle moest 
om samen met vele anderen 
Sinterklaas in te halen. 
Met onze commissarissen 
hebben we onlangs nog 
een goede bijeenkomst 
gehad en de wijnen 
voorgeproefd. Dan een 
gezellige zaterdagmiddag, 
besteed aan de wijnactie 
(die middag alleen al 886 
flessen verkocht en nog 132 
klaar staan bij Geert voor 
nabestellingen). Staan er 
nog extra repetities op de rol 
voor het Nieuwjaarsconcert, 
is er 13 december een 

Kerstconcert door de jeugd, 
op 24 december kerstviering 
waaraan het opleidingsorkest 
deelneemt en sluit OJO echt 
ons muzikaal jaar af in de 
oudjaarsmis op 31 december 
om 19:00 uur in kerk. 
Op onze bestuursvergadering 
hebben we het dan ook druk 
gehad met terugblikken 
en lering trekken uit al dat 
moois om weer terug te 
koppelen naar de PC voor 
komend jaar, waarvoor 
bijvoorbeeld uitnodigingen 
staan voor een concert bij 
het Croys kasteel en in 
de Beurs van Berlaege in 
Amsterdam en wellicht 
een buitenlandreisje - om 
het jaar dan echt af te 
sluiten.Mocht je nog geen 
oudejaarsplannen hebben, 
dan kan ik de Silvesterparty 
bij onze gastheren van harte 
aanbevelen: een pracht 
avond geheel verzorgd van 
welkomstdrankje tot en met 
oliebollen en vuurwerk; dit 

jaar niet in De Couwenberg 
maar bij De Vrienden. Jelle 
heeft me niet gevraagd om 
dit te schrijven, maar ik ben 
enthousiast over voorgaande 
edities, waarbij ik me ook 
heb laten overhalen om ‘iets’ 
bij DGH te komen doen. 
Daar heb ik nog steeds geen 
spijt van, reden waarom ik 
jullie dit graag aanbeveel en 
hoop daar meer leden van 
DGH te ontmoeten.
Namens het hele bestuur 
wens ik je prettige 
feestdagen!

oJo met Het revueKoor
door: Ria van Beek
Het was zaterdagavond, tien 
over acht. In een zaaltje, 
achter bij de Vrienden, 
wachtte men gespannen 
af: het laatste concert van 
het jaar, ter afsluiting van 
het 140-jarig jubileum van 
harmonie De Goede Hoop. 
De eer was aan het OJO 
in samenwerking met het 
Revuekoor. Ik kon deze keer 
zelf eens luisteren naar ons 
orkest en ik moet zeggen 
dat we echt een mooie ronde 
klank hebben!
De stukken die gespeeld 
werden waren zeer divers 
van aard: vrolijke stukken 
werden afgewisseld met wat 
meer gedragen stukken. Dat 

gaf een mooi totaalbeeld. 
Het Revuekoor, heel mooi 
gekleed, zette ook hun beste 
beentje voor met vrolijke 
meezingers.
De drie laatste nummers 
werden samengespeeld. 
Ons Dorp had voor beide 
partijen heel wat kruim 
gekost, maar kwam er toch 
goed uit. Al met al was dit 
afsluitingsconcert zeker een 
succes! 
En de sfeer? Die bleef, zoals 
het een echte Harmonie in 
jubileumtijd betaamt, nog 
een hele poos gezellig.

A D V E R T E N T I E
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

De redactie wenst u 
prettige feestdagen en 

een gelukkig 2015!

regenacHtige sinterKlaasintocHt

MEDEDELING

Inleveren van kopij 
voor het volgende 

nieuwsblad
kan tot en met 7 

januari 2015.

Graag emailen 
naar:

degoedehoop@
hotmail.com

De volgende 
uitgave van dit 

nieuwsblad is er 
alweer op 

13 januari 2015.


