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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

21 januari
Jacobine Wouters

1 februari
Maud Buys

2 februari
Harm Raijmakers

7 februari
Betsy Bakkers
11 februari

Suzanne v/d  
Bogaard

12 februari
Pieter Verstraten
15 februari

Jeroen van Heijst
Marianne van Dijk

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

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:
Jacqueline v.d. Wetering 
06-21473881
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Er was mij gevraagd om een stukje te schrijven over 
mijn eerste keer dat ik mee heb gespeeld met het 
Nieuwjaarsconcert. Ik vond het leuker om mee te 
spelen dan te luisteren, zoals ik voorgaande jaren 
heb gedaan. Toen ik voor de eerste keer het stuk van 
het Grote Orkest voor m’n neus kreeg dacht ik: “wat 
een hoop noten”. Maar naar een paar weken oefenen 
en bij de repetities te komen, leerde ik snel om zulke 
stukken mee te kunnen spelen.
Tot nu toe vind ik het heel erg leuk om mee te 
spelen met zoveel muzikanten, ook klinkt het 
zoveel mooier en leuker. Ik vond voor mijzelf het 
Nieuwjaarsconcert wel goed gaan, ook heel erg leuk 
dat die zangeres meedeed. Voor de pauze was er nog 
een mooi solostuk van Floortje en mijn zus Marieke 
(volgend jaar ik XD). Ook de slagwerkgroep had 
goed hun best gedaan dat was ook heel erg mooi. 
Verder wens ik jullie allemaal een gezond en 
muzikaal 2016 en hoop dat ik nog vele concerten 
mee mag spelen.

NIEUWJAARSCONCERT 2016
Door: Gijs van Dijk 7 februari

Carrnavalsoptocht
3 april
10.00 uur opluisteren 
dienst in kapel 
Elkerliek OJO
10 april
Uitwisseling met 
HMC
(voor OO en MSWG. 
En misschien ook 
voor LO)
14.00 uur Aarle-Rixtel
23 april
Concert OJO met 
ODE Laarbeek in het 
Anker 
27 april
Koningsdagconcert
(voor OO en LO)
1 mei
Meiviering
22 mei
Deelname jubileum 
O & U

Naast de traditionele activiteiten zoals de carnavalsoptocht, de 
meiviering, zomerconcert, serenadedag enz. proberen we met 
het groot orkest elk jaar nog enkele optredens meer te plannen. 
Dit jaar gaat dit wat moeizamer, er staat nog weinig vast, 
behalve dan deelname aan het jubileum feest van harmonie O en 
U op 22 mei en het Croy concert met de fanfare uit Stiphout. Dit 
concert is voorlopig gepland in het weekeinde van 18/19 juni, 
waarbij we van de organisatie hiervan ook afhankelijk zijn van 
Stiphout. 
Verder zal er nog een activiteit plaats vinden in april en eind 
oktober of begin november. De inhoud en de juiste datums 
en tijd van deze activiteiten worden zo snel mogelijk bekend 
gemaakt.

ACTITVITEITEN 2016
Door: de programmacommissie

Het is nu een jaar 
geleden dat ik het stokje 
van de penningmeester 
overgenomen heb. Ik 
merk dat er vaak wat 
onduidelijkheid is over de 
facturen die elk kwartaal 
verzonden worden, en dan 
met name over de facturen 
betreffende de lessen. 
Vandaar dat ik hier een 
kleine uitleg wil geven hoe 
het lesgeld verrekend wordt.

Iedereen betaalt contributie 
aan de harmonie, dit loopt 
gelijk met de kwartalen 
van het kalenderjaar.  Dit 
bestaat uit basiscontributie, 
orkesttoeslag, evt. huur 
van het instrument, en voor 
de jeugd tot 18 jaar  is dit 
allemaal in één bedrag: 
jeugdcontributie. 
Daarnaast betalen de 
muzikanten die les hebben, 
natuurlijk ook lesgeld. Ook 
dit wordt per kwartaal geïnd, 
maar een lesjaar loopt gelijk 

VAN DE PENNINGMEESTER
met een schooljaar (aug. t/m 
juni). Het lesgeld is over het 
lesjaar heen verdeeld in 4 
delen (kwartalen) voor een 
lesjaar van 36 lessen. Deze 
staan op de rekening 
vernoemd als, ‘1e kwartaal 
lessen 2015/2016’ voor de 
eerste lessen vanaf augustus, 
enz. Dus per kwartaal wordt 
er een voorschot betaald voor 
9 lessen. Aan het einde van 
het lesjaar, als de docenten 
de presentielijsten van de 
laatste maand ingediend 
hebben, wordt er een 
eindberekening 
gemaakt van het aantal 
gevolgde lessen. Als er meer 
dan 36 lessen zijn gevolgd, 
krijgt de leerling een 
naheffing, zijn er minder dan 
36 lessen gegeven, krijgt de 
leerling geld terug.
Ik hoop dat dit voor iedereen 
die lessen volgt duidelijk is. 
Mocht je nog vragen hebben 
dan kun je altijd bij mij 
terecht.

Door: Henriëtte Thijssen
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VANUIT HET BESTUUR: ‘GRUTS’
door: Mathy Meulendijks

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) 

26 juni
Dierenrijk muziek 
concours voor 
kinderen (voor OO)
Gehele dag
Dierenrijk in Nuenen
19 juli
Afsluitingsconcert
20 augustus
Kermis openen
4 december
Opluisteren dienst in 
kapel Elkerliek OJO

Daar sta je dan als voorzitter 
laat op zondagmiddag 4 
januari 2016 in De Dreef met
de microfoon in de hand en 
de bek vol tanden. Vooraf 
had ik wel bedacht wat ik bij 
de afsluiting van het 
Nieuwjaarsconcert zou 
moeten zeggen, maar dat 
was die middag geheel 
overspoeld. Het enige wat 
ik dacht en er uiteindelijk 
ook uit kon brengen was 
‘gruts’! Want wat was 
het een geweldig concert. 
Iedereen straalde en 
het regende werkelijk 
complimenten. Hierbij 
nogmaals mijn hartelijke 
dank aan alle muzikanten 
van slagwerkgroep en 
harmonieorkest, Anthony 
en Gerrit en onvergetelijke 
Kristina. Ook dank aan de 
Nieuwjaarscommissie en al 
diegenen die hieraan hebben 
meegewerkt. Overigens 
begreep kennelijk niet 
iedereen het woordje ‘gruts’. 
Het is gewoon oud-Brabants, 
dacht ik. Voor de zekerheid 
voor dit artikel maar even 
opgezocht in het 
dialectenwoordenboek en 
vond daar als voorbeeld: Dn 
dieje dor die hi ne neije 
waoge en dor stuttie al dn 
hullen dag nor te kieke, 
zu gruts dettie is. En is 
Superieur ok ni Gruts?
Een dikke 24 uur later 
Bestuursvergadering, 

dit keer samen met de 
Programmacommissie. 
Er staat al heel wat in 
de grondverf, zie vorige 
Superieur en de agenda op 
onze site. Op verzoek van 
Stiphout zal het Croy-event 
verschoven worden naar het 
weekend van 18 en19 juni; 
later deze week is hierover 
door de pc’s van beide 
orkesten overleg. Daarnaast 
hebben we ons ten doel 
gesteld om in het voor- en 
najaar nog een bijzonder 
event te plannen. In het 
voorjaar in het weekend van 
9 en 10 april, met voorkeur 
zondagmiddag de 10e. In het 
najaar in het weekend van 5 
en 6 november met voorkeur 
voor de zaterdagavond. Er 
zijn al diverse ideeën 
ingediend in het verleden, 
maar als je nog iets te binnen 
schiet, meld dat dan bij de 
leden van de PC die hier op 
21 januari invulling aan gaan 
geven. Met deze planning 
krijgen we steeds een periode 
van zo’n 8 weken tussen 
2 evenementen (los van 
de vaste agendapunten). 
Met de inspiratie van ons 
jubileumjaar en recent 
Nieuwjaarsconcert moet dat 
lukken. Dus muzikanten: op 
het puntje van de stoel!
En nu het kalenderjaar 2015 
om is, mag het bestuur weer 
aan de slag met de 
voorbereiding voor de ALV 

op 15 maart.
Tenslotte nog eenmaal de 
wijnactie. De verkoop van 
vorig jaar is ver overtroffen, 
maar er is nog een aantal 
doosjes over in de kelder van 
Geert en op mijn kantoor. Er 
komt een Klokje in het 
Gemeenschapsblad, maar 
je bent van harte welkom 
om bij mij een doosje te 
kopen; bel vooraf even, 
dan ben ik best bereid om 
eerst een glaasjemet je te 
proeven. Om met de Wiener 
Philharmoniker te spreken: 
‘Prost Neujahr’.

De nieuwe banner

DE NOOT: HOGE NOOT OF LAGE NOOT
Heb ik net zondag het 
Nieuwjaarsconcert mogen 
bijwonen met aansluitend 
Chinees, dus pas laat 
thuis, maandagavond 
de bestuursvergadering, 
dinsdag ff iets anders 
en woensdagavond een 
stukje van achter de 
bestuurstafel geschreven 
voor de Superieur, lees ik 
op donderdagavond bij het 
opruimen van van alles nog 
net op tijd dat ik De Noot 
heb doorgekregen van 
Jeroen. Was ik ff vergeten. 
Dus hoge noot, want vrijdag 
moet de Superieur naar de 
drukker. Ik lijk hiermee 
Jeroen wel, maar dan zonder 
study.

"Maar dan persoonlijk" 
Nou is deze kostbare 
ruimte in onze clubglossy 
niet om je noot te klagen. 
Dus maar eens zien wat ik 
DGH kan meegeven aan 
gedachtegoed zo kort na de 
goede voornemens. Bij mijn 
installatie als voorzitter heb 
ik al aangegeven hoe ik de 
organisatie van een 
vereniging in het algemeen 
en De Goede Hoop in 
het bijzonder zie. In de 
afgelopen paar jaar heb ik 
daarmee veel kunnen doen, 
maar ook gezien dat er 
nog veel meer zou moeten  
kunnen. Wat ik met name 
zie is dat er dingen worden 
gedaan omdat we ze altijd zo 
hebben gedaan. Kennelijk 
lage noot dus. Maar met een 
iets hogere noot kom je toch 
tot hele nieuwe uitdagingen.

Reden om die ouwe noot 
van mij nog eens uit te 
schrijven. Naar mijn idee 
bestaat onze vereniging 
uit mensen die muziek 
willen maken. Eenmaal 
de eigen zolder ontgroeid 
wil je samenspelen. En 

nog mooier is het als je dat 
samenspel aan anderen wilt 
laten horen. En hiermee is 
de basis voor organisatie 
gelegd. Ik ben van mening 
dat die organisatie niet van 
boven naar beneden moet 
werken. Dan zou namelijk 
iedereen op het bestuur en de 
diverse commissies zitten te 
wachten. Waarschijnlijk weer 
op een herhaling van weleer. 
Veel meer creativiteit kan er 
opborrelen in alle gelederen 
van onze orkesten. Zodra 
er ook maar één persoon of 
een groepje een idee heeft 
voor een mooi event, dan 
moeten ze er iets mee kunnen 
doen! Aankloppen bij de 
betreffende commissie, of 
dat nou bijvoorbeeld de 
Superieurcommissie is of de 
Programmacommissie. Die 
kan dan vanuit hun ervaring 
zien of en hoe dat plan 
binnen de club en in agenda 
past en te verwezenlijken 
is. In geval van twijfel kan 
de betreffende commissie 
in overleg treden met het 
bestuur. Daarna legt de 
commissie het initiatief terug 
bij degene die er mee aan de 
slag wil. Een commissie 
faciliteert en ondersteunt dus 
en hoeft niet perse alles uit te 
voeren (stel je voor dat de 

Superieurcommissie de 
Superieur helemaal zelf zou 
moeten schrijven, of de 
Programmacommissie 
alle programma's zelf zou 
moeten uitvoeren). En als dat 
allemaal goed loopt hoeft het 
bestuur alleen nog de diverse 
commissies te faciliteren en 
ondersteunen. En krijgen we 
de mooiste evenementen met 
enthousiaste leden. En dat 
leidt vanzelf weer tot 
motivatie voor het volgende 
event. En ... dan ben ik heel 
benieuwd hoe een jong lid 
van de club over de toekomst 
van DGH denkt, dus geef ik 
de noot door 

aan Gijs van Dijk.

Door: Mathy Meulendijks

Henk Schmiehusen is helaas 
gestopt bij de harmonie. 
Gezien zijn leeftijd vond 
hij het welletjes geweest bij 
het groot orkest. Nadat we 
Henk zijn afscheidcadeaus 
hadden gegeven zei hij in zijn 
afscheidstoespraakje “Je wordt 
wat strammer”. Maar dat mag 
als je tegen de 80 bent!
We hopen Henk nog vaak te 
zien, als toeschouwer van onze 
concerten.


