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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

16 februari
Esther Houwen
20 februari

Anoek Manders
23 februari

Morgan Beresford
24 februari

Leo Meesters
28 februari
Romek Beniers

Thijs Derks
29 februari

Sonja Kluijtmans
1 maart

Meike Kampen
Meike Verbeeten

4 maart
Ruben Verhappen
Louis v/d Weijer

6 maart
Willem Sterken

7 maart
Vera Kuijpers
10 maart

Marijke Leenders
11 maart
Evi Vissers

12 maart
Judith Jeurgens

15 maart
René Paulus

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

Beheer agenda: 
stan_beekmans@ 

hotmail.com

16 februari
Houtrepetitie 
20 februari
Koperrepetitie 
(onder voorbehoud)
26 februari
Carnavalsoptocht
19 maart 
OJO speelt met koor 
Korale 14.30 uur
21 maart
Algemene 
ledenvergadering
20.00 uur
23 maart
Verschoven repetitie 
groot orkest
6 april
Commissarissen-
avond
7 april
Generale repetitie 
Groot Orkest 
20.00 uur

door: Lisette Elbers

ZITJES EN D’N HIMMEL
door: Dirk v/d Weijer

door: Thea Wich
DE NOOT
Muziek is het mooiste dat er 
is. Muziek is ontspannend, 
je kunt er naar luisteren, 
op dansen en je wordt 
er blij van. Muziek is 
heel flexibel. Het kan op 
voorgrond of achtergrond 
en is gemakkelijk passend 
te maken voor bijna iedere 
gelegenheid en voor ieders 
smaak.   
Muziek, of liever gezegd 
muzieksmaak, is ook heel 
persoonlijk. De ene houdt 
van punk, de ander van 
schlagers. Zelf houd ik heel 
erg van reggae, ska, bigband 
en nog wat van die rare 
genres waarvan ik de naam 
nog niet eens weet. Enkele 
van mijn favorieten zijn 
Toots & The Maytals, Kitty 
Daisy & Lewis, Johnny Cash 

en The Slackers.   
Nou hoor ik jullie denken: 
dat zijn toch hele andere 
genres dan die wij spelen in 
het grote orkest? Waarom 
vindt Thea het toch leuk bij 
de harmonie? Het antwoord 
hierop is helemaal niet 
moeilijk. Er is namelijk nog 
een ding leuker dan muziek 
en dat is samen muziek 
maken. Het klopt dat ik niet 
alle stukken die we spelen 
even mooi vind (soms zelfs 
lelijk) maar dat weegt niet 
op tegen het samen muziek 
maken en de gezelligheid 
van onze harmonie. Er 
wordt met onze fijne dirigent 
serieus gerepeteerd, maar 
daarna(ast) is er tijd voor 
plezier en lachen. Ik kijk dan 
ook met veel plezier terug op 

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Heleen van Asten
06 - 43257962
Voor DoReMi:
Merel Swinkels
06 - 12303606
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68
Voor La Banda:
Juliette Bosmans
0492 - 386022
juliettebosmans@gmail.com
Voor opleidingsorkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Op zondagmiddag 15 
januari jl. was er weer een 
leerlingenconcert in De 

Couwenbergh.

Als 
opening van de middag 
stond het nieuwe Poporkest 
op het programma o.l.v. 
Bas Cooymans, die ook het 
2e orkest, de 'blazersklas' 

dirigeert. Bij beide was weer 
een duidelijke progressie te 
horen en het enthousiasme 
was beslist ook voelbaar.
Dit gold zeker ook voor 

hetgeen volgde: 
diverse solo-, duo- 
en trio- optredens 
van saxofoon-
leerlingen van 
Lisette Elbers en 
deze keer waren 
er ook maar 
liefst 2 saxofoon-
kwartetten die 
enkele stukken ten 
gehore brachten.

Er waren diverse stijlen 
te beluisteren: mooie 
klassieke stukken, 
zoals het Wiegelied 

van Brahms, het gedragen 
'Opus 100' van Schubert, 
popmuziek zoals Chinaman, 
Clocks en jazz zoals Cruella 
de Vil en St. Louis Blues. 
Alweer een mooie muzikale 
middag die haar vervolg 
krijgt aan het eind van het 
schooljaar, hopelijk met nóg 
meer leden van De Goede 
Hoop.

VAN SCHUBERT TOT CRUELLA DE VIL

Zo’n dertig jaar geleden 
liep ik als zoontje van de 
instructeur van de drumband 
van De Goede Hoop het 
verenigingsgebouw van 
Phileutonia Helmond binnen. 
Tijdens een repetitiedag 
van de drumband, ter 
voorbereiding op een 
concours, hing ik samen met 
wat andere ‘drumbandzonen’ 
rond in de zitjes van het 
bargedeelte van het gebouw. 
Dat we ons enigszins 
verveelden, bleek wel uit het 
feit dat één van de kinderen 
zich verstopte in de open 
haard die, zoals later aan zijn 
kleren te zien was, nog niet 
zo lang geleden had gebrand. 
Toen ik 2 jaar geleden dit 
gebouw weer betrad, had 
ik een ‘oja erlebnis’ bij de 

zitjes. Ondanks de lange 
periode dat ik niet in het 
gebouw was geweest, kon 
ik me die nog voor de geest 
halen. Ook het verhaal van 
de open haard kwam boven 
en zeker ook de reactie van 
het desbetreffend lid van de 
drumband, wiens zoon in de 
open haard had gezeten. 
In mijn beginperiode als 
dirigent van Phileutonia 
werden er plannen gemaakt 
om de bar op te knappen. 
Hoewel de zitjes heel 
veel plaats innemen en de 
doorgang belemmeren, was 
er geen sprake van dat deze 
zouden verdwijnen. Beetje 
opknappen en gewoon laten 
zitten! 
Naast het ‘zitjes-sentiment’ 
bleek er ook een discussie te 

zijn rond d’n himmel boven 
de bar. Die weghalen?! Hoe 
kan iemand het in zijn hoofd 
halen om dat voor te stellen! 
Een dolk in het hart van veel 
leden. Inmiddels is de bar 
opgeknapt met de zitjes en 
hangt d’n himmel er nog in. 
De rust is teruggekeerd. 
Vanaf het begin van mijn 
dirigentschap van Phileutonia 
heb ik het idee gehad 
om een concert te geven 
samen met ‘mijn club’. 
Wat een mooi vooruitzicht 
om jullie allemaal te 
ontvangen op 8 april in het 
verenigingsgebouw. 

En als je dan even rond 
kijkt, let dan vooral op 
de………….open haard!

Wij kunnen 
mooi 

blokfluiten en dat is heel 
leuk!

 
Ginny, Eva, Sophie, Biek, Liana en Sara

We hebben veel geleerd 
over noten, ritmes en 
muziekinstrumenten 

en we kunnen het 
klokkenspel en de 

blokfluit bespelen. Ook 
hebben we een eigen 
muziekstuk gemaakt! 

Niek, Stef, Mara,
 Saar, Sara

DO

RE

MI

concerten zoals The Voice 
of Laarbeek, filmconcert, 
Halloween, carnavalsconcert 
en uitstapjes zoals naar 
Amsterdam (heel erg 
bedankt bedenkers 
en opzetters van deze 
superprojecten). Nu hebben 
we alweer zo’n mooi project 
in het vooruitzicht: Maistro. 
Daar kijk ik echt naar uit. 
Ik ben benieuwd of de 
deelnemende dirigenten hier 
hetzelfde over denken. Ik 
wens ze in ieder geval heel 
veel succes! 
Graag geef ik De Noot door 
aan Anthony Vogels.  

P.S. Natuurlijk blijf ik wel 
hopen dat we nog eens een 
concertje doen met mijn 
favoriete genres



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

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

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
Contactpersoon 

fotografie
Vacature

COMMISSIE -X-
door: Stan Beekmans
Nu de harmonie een 
nieuwe dirigent heeft en de 
plannen voor de toekomst 
aan het uitzetten is gaan de 
vernieuwingen aan alle kanten 
door. De programmacommissie 
en de muziekcommissie zijn 
opgeheven. Op verzoek van 
Martijn is er een nieuwe 
commissie-X- opgericht. 
Het doel van deze commissie is 
het uitstippelen en overzien van 
de (meer) jaar programmering 
en muzikale koers van het groot 
orkest. Hierbij is de organisatie 
van de activiteiten in handen 
van in samenstelling wisselende 
leden van de vereniging, maar 
bijgestaan door minimaal 1 lid 
uit de nieuwe commissie. 
Als een soort klankbord vanuit 
het orkest willen we zo breed 
mogelijk bezet zijn, wat in 

feite betekent van jong tot oud, 
koper en hout, en van links tot 
rechts. Anne Wouters stuurt 
de commissie aan. De overige 
leden zijn Dirk Verhoeven, 
Louis v.d. Weijer, Nellie v. 
Berlo, Marieke v. Dijk en Stan 
Beekmans.  

Wij geven een advies, idee 
of mening aan Martijn, hij 
bepaalt uiteindelijk welke 
muziek er gespeeld wordt en 
welke concerten/activiteiten 
er doorgang kunnen vinden.  
Dit gaat dus o.a. over de 
muziekkeuze, programmering 
en overige activiteiten met 
betrekking tot het groot orkest.  
Dit betekent dus dat als je een 
goed idee hebt, je iemand van 
de commissieleden aan kan 
spreken. De verschillende 

Korpseer
Vorige week ontvingen wij 
het trieste bericht dat één van 
onze commissarissen dhr. Cor 
van den Berk overleden is. 
Afgelopen zaterdag hebben 
we hem met korpseer begeleid 
naar zijn laatste rustplaats. Wij 
wensen zijn familie heel veel 
sterkte toe de komende tijd.
Commissie ‘X’
Elders in deze Superieur vindt 
u uitleg over waar de ‘ X’ voor 
staat. De commissie is vol verve 
begonnen aan haar taak. Het 
bestuur wenst de leden hiervan 
veel succes en we hopen 
dat er hele mooie, muzikale 
activiteiten uit voortkomen.
Jaarvergadering
Noteer alvast in de agenda: de 
jaarvergadering is dit jaar op 
dinsdag 21 maart. Het wordt 
een belangrijke en informatieve 
avond waarin het aangepaste 
Huishoudelijke reglement en 
de meerjarenvisie besproken 
worden. Ik hoop dat we stoelen 

bij moeten zetten deze avond.
Bestuursvergadering
Op onze laatste 
bestuursvergadering hebben 
we een hoop (muzikale) noten 
kunnen kraken. 
Zo hebben we de laatste hand 
gelegd aan onze meerjarenvisie. 
Een hele klus om de gewenste 
veranderingen goed op papier 
te krijgen en er dan ook een 
actielijst aan te koppelen. Om 
alvast een tip van de sluier op te 
lichten: 
1. het vormen van een 
vrijwilligerspool waarvan de 
leden op afroep ingezet kunnen 
worden bij activiteiten. Veel 
leden willen best een keer iets 
doen als het incidenteel is. 
2. Het tegengaan van 
versnippering binnen de 
vereniging (veel kleine 
orkesten) 
3. Een actief ledenbehoud bij de 
jeugdleden.
Dit zijn nog maar een paar 
punten waar we als bestuur aan 

gaan werken om de vereniging 
met de tijd mee te laten groeien 
en een stevig fundament neer te 
leggen voor de toekomst. 

Een actueel project is het 
marcheren op straat. Twee 
bestuursleden zijn een 
plan aan het uitwerken het 
straatoptreden beter te laten 
marcheren. We willen meer 
mensen op straat die meespelen 
met eigentijdse muziek. 
Binnen een paar maanden 
hopen we de nieuwe formule 
neer te zetten. En komende 
zaterdag vindt het jaarlijkse 
docentenoverleg plaats. De 
opleidingscommissie praat 
dan met docenten en er is ook 
een delegatie van het bestuur 
bij aanwezig. Afstemmen van 
de opleiding, niveaus van de 
leerlingen bespreken. Een hoop 
energie wordt er ingestopt om 
de toekomst van de harmonie 
veilig te stellen.

LENTE-CONCERT OJO EN KORALE
door: Marie-Louise Magis

Annie Schatorjé
Martijn van de Graef

ideeën worden besproken, hoe 
we er over denken en of het 
in het programma past. Het is 
de bedoeling dat degene die 
het idee heeft geopperd, zelf 
de nodige mensen om zich 
heen verzamelt die invulling 
en uitvoering gaan geven aan 
het concert/ de activiteit. Je 
kunt hierbij denken aan leden 
uit alle orkesten, maar ook de 
commissarissen. Er zal altijd 
iemand uit de commissie 
meehelpen. 

Mochten er nog 
onduidelijkheden of vragen zijn, 
spreek gerust iemand van de 
commissie aan. Ook als je het 
ergens niet of juist wel mee eens 
bent en je durft het misschien 
niet direct te roepen, mag je bij 
een van ons aankloppen.

MUZIEK VOOR DE KONING
Op Koningsdag 27 april 2017 
worden er in de kern van ons 
dorp weer allerlei gezellige 
activiteiten georganiseerd. 
Muziek kan dan natuurlijk weer 
niet ontbreken. Daarom is een 
uitnodiging uitgegaan naar OJO, 
La Banda en de Blazersklas om 
die middag op te treden. Ook 
het Muziek=COOL-orkest, 
onze nieuwe POPklas en de 
DoReMi-groepen zijn van de 
partij. Verder zijn de docenten 
gevraagd om met hun leerlingen 

door: Mandy Prinsen

Eindelijk komt het ervan. Op 
19 maart, 14.30 uur, in De 
Couwenbergh in Aarle-Rixtel 
is een gezamenlijk concert 
van 2 muziekgezelschappen 
uit Laarbeek, met een 
repetitieruimte in Aarle-
Rixtel. Het repertoire van 
Korale bestaat voornamelijk 
uit niet-kerkelijke muziek 
die in hoofdzaak a capella 
gezongen wordt. Nederlandse 
en anderstalige muziek, 
middel-eeuwse liederen en het 
volkslied van Zuid-Afrika zijn 
maar enkele voorbeelden van 
het afwisselende repertoire. Het 
koor staat sinds september 2015 
onder leiding van Hans van 
Zeeland.
Het Oudere Jongeren Orkest 
(onderdeel van harmonie De 
Goede Hoop) bestaat sinds 2001 

onder de bezielende, muzikale, 
leiding van Louis van de 
Weijer. Een groep enthousiaste 

muzikanten die al 15 jaar samen 
muziek maakt. Het orkest 
begeleidt regelmatig een solist 
(o.a. doedelzak, trombone, 
hobo en orgel) en deze middag 
wordt fluitiste Marieke van 
Dijk begeleid met het nummer 
Oblivion. Voor Marieke is deze 
uitvoering een voorbereiding 
op haar D-examen Het brede 

Het bestuur van de Harmonie wil in de toekomst haar evenementen laten sponsoren. 
We hebben een plan uitgewerkt met een variëteit aan sponsoractiviteiten die we willen 
aanbieden. Dit gaat echter alleen lukken, als er iemand is die namens de Harmonie de contacten met 
mogelijke sponsoren wil leggen, die sponsoraanbiedingen kan maken en  die het totale pakket aan 
activiteiten door het jaar heen kan managen. 
We zijn dus op zoek naar een sponsormanager.Ben jij die persoon met een commerciële antenne en 
goed financieel inzicht; met contacten in het dorp; die een goed verhaal kan vertellen en makkelijk 
op sponsoren af durft te stappen; die structuur en overzicht kan brengen, en die tijd kan steken in het 
ondersteunen van de Harmonie? Stuur dan een berichtje naar secretaris@harmonie-dgh.nl.

iets voor te bereiden. Erg graag 
willen we dit programma 
uitbreiden met nóg meer 
optredens. Dat kan echt van 
alles zijn: solisten, opa’s met 
hun kleinkind, ensembles zoals 
op de ensembledag of 15/1 
(geweldige saxofoonoptredens 
gehoord toen!), dweilorkesten, 
moeders met zoon (ook 
gehoord op 15/1), koperkwartet, 
popbands, verrassende 
combinaties met voor mijn part 
mondharmonica, en wat zou het 

geweldig zijn om een complete 
bigband te formeren. 

Dus hierbij een oproep aan alle 
leden: wie wil er die middag 
meedoen? Meld je dan aan, met 
of zonder plan. Als je niet zelf 
al een groep hebt samengesteld, 
dan zullen wij helpen om 
ensembles te vormen. LAAT 
JE HOREN! Meld je aan bij 
Mandy Prinsen, 06-51818449,  
mjmprinsen@onsbrabantnet.nl

SPONSORMANAGER GEZOCHT!
door: Karin Rosch, namens het bestuur

repertoire van OJO bevat 
o.a. koralen, marsen, beat- en 
swingnummers en populaire/ 
musicalmelodieën.
U bent van harte uitgenodigd!

8 april 
Concert met 
Phileutonia 
27 april
Koningsdag
7 mei 
Meiviering kerk 
D-examen Marieke 
van Dijk 13.00 uur
20 mei 
Praktijkexamens 
20 mei 
Halve finale Maistro
25 juni
Serenadedag 
8 juli 
Finale Maistro
11 juli
Afsluitingsconcert
19.00 uur

Vervolg agenda

NIEUW
Yvonne van Bussel


