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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

20 januari
Mara Heinsbergen

21 januari
Jacobine Wouters-

van-den Elsen
22 januari

Sophie Beniers
27 januari

Gijs Verhappen
31 januari

Stef van de Weijer
2 februari
Koen Botman

Harm Raijmakers
11 februari

Suzanne van den 
Bogaard

12 februari
Pieter Verstraten
15 februari

Jeroen van Heijst
Marianne van Dijk

met dank aan:
Ton Everaerts

en
Joost Duppen

(voor de fotografie)

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

19 maart 
OJO speelt met koor 
Korale 
8 april 
Concert 
Harmonieorkest met 
Phileutonia 
7 mei 
Meiviering Kerk 
20 mei 
Praktijkexamens 
20 mei 
Halve finale Maistro 
8 juli 
Finale Maistro

NIEUWJAARSCONCERT HARMONIE DGH 2017
Door: Lianne Blankers
Zondag 8 januari vond 
het Nieuwjaarsconcert 
van harmonie De Goede 
Hoop plaats in De Dreef 
en ze hebben mijns inziens 
zichzelf weer overtroffen. 
In een uitverkochte zaal met 
400 liefhebbers, waarbij 
ook burgemeester en 
wethouders niet ontbraken, 
zat de stemming er meteen 
al goed in. Het orkest 
speelde voortreffelijk en 
je zag (helaas niet het 
gehele orkest), voelde en 
hoorde het enthousiasme 
van de muzikanten. Bij een 
moeilijk stuk als ‘El Arca 
de Noé’ hoorde je letterlijk 
de olifanten trompetteren. 
Nu begrijp ik waarom ze 
dat zo noemen. Chapeau 
voor Martijn Pepels die zo 
ontspannen en gedreven 
dirigeerde dat het een lust 
voor het oog was. Zelfs zijn 
bladmuziek sloeg hij met 
passie om. Net zo inspirerend 
zong Guimar van der Weele, 
pas 20 jaar en dan zo’n 
volume! Geweldig, daar gaan 

we vast nog meer van horen.   
Na de pauze liet de 
slagwerkgroep, onder 
leiding van Anthony Vogels, 
letterlijk van zich horen. Een 
mooi spektakel waarbij een 
poging om de slagwerkers 
een glimlach te ontlokken 
mislukte. Het is blijkbaar ook 
een serieuze aangelegenheid? 
Vlak voor het einde werd 
‘Maistro’ als nieuw project 
aangekondigd. Een leuk idee 
om acht deelnemers aan een 
eigen dirigent te koppelen. 
Gedurende dit jaar gaan ze 
met elkaar in competitie en 
ik ben benieuwd wie van 
de 8 hier volgend jaar een 

muziekstuk mag dirigeren. 
Het was een spetterende start 
van het nieuwe muzikale 
jaar, een concert dat heel vlot 
en leuk door Marie-Louise 
aan elkaar gepraat werd. En 
inderdaad, zoals de voorzitter 
zo treffend aanhaalde, 
‘music means nothing if the 
audience is deaf ‘! 

SLAGWERKCONCERT WANROIJ
Door: Harm Raijmakers

Na een jaar geoefend te 
hebben was het zaterdag 7 
januari zover, een concert 
in samenwerking met de 

slagwerkgroep van St. Jan. 
We hadden al een paar keer 
samen geoefend, maar toch 
was het wel heel anders om 
ineens met z’n hele grote 
groep te spelen. We hebben 
daar 4 nummers gespeeld 
namelijk: The Eve of the 
War, Firestone, You’re the 
voice en natuurlijk Collins 
in Paris, die we zondag ook 
met ons Nieuwjaarsconcert 
ten gehore hebben gebracht. 
Het was een heel leuk 

Door: Roland Roijakkers
DE NOOT

concert. Het samenwerken 
ging erg goed. Het is zeker 
voor herhaling vatbaar! 
Groetjes.

Dank Pieter, voor het 
doorgeven van het stokje. 
Ik ben sinds enkele jaren 
commissaris van Harmonie 
De Goede Hoop. Zelf heb ik 
nooit een instrument leren 
bespelen, hoewel dat altijd 
nog op mijn lijstje staat. Wie 
weet, komt het er nog eens 
van. Maar ook passief kun je 
erg van muziek genieten en 
dat doe ik zeker. Dwars door 
alle stijlen heen, van Bach, 
Miles Davis, Johnny Cash, 
Bob Marley tot Red Hot 
Chili Peppers en Typhoon. 
Muziek brengt mensen samen 
en dat is belangrijk, ook 
in ons dorp. Harmonie De 
Goede Hoop speelt hierbij 
een grote rol. Het is een 

vereniging met veel leden 
en een plek voor ieder die 
graag muziek maakt. We 
kunnen er van genieten via 
de vele mooie optredens 
die de Harmonie door 
het  jaar heen geeft, zoals 
onlangs nog het bijzondere 
nieuwjaarsconcert. Wat me 
speciaal aanspreekt, is dat 
de Harmonie er veel tijd 
en energie in steekt om 
onze kinderen de kans te 
bieden actief met muziek 
aan de slag te gaan. Om die 
reden reageerde ik meteen 
positief toen men vroeg 
of ik commissaris wilde 
worden. Inmiddels ben ik 
samen met Ton Engels, 
Arjen Jeurgens, Guillaume 
van Stiphout en Willem 
Verhoeven gestart met de 
stichting Muziek=Cool. Dit 
om ervoor te zorgen dat het 

prachtige initiatief dat een 
aantal jaren geleden is gestart 
ook in de toekomst kan 
worden voortgezet. Vanaf dit 
schooljaar moet het project 
zich draaiende zien te houden 
zonder subsidie. De stichting 
Muziek=Cool gaat op zoek 
naar mensen, bedrijven en/
of instellingen die het project 
financieel of anderszins 
willen ondersteunen. De 
jeugd heeft de toekomst, 
dus ik draag hier graag een 
steentje aan bij! Graag geef 
ik de pen door aan Thea 
Wich.

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
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



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

HET MAISTRO SPEKTAKEL
Door: Ruud van de Weijer
Zo kunnen we het volgens 
ons na afgelopen zondag 
wel noemen.!!! Wat een 
mooie middag waarin door 
verschillende mensen de 
vraag werd gesteld wat nou 
de ingrediënten zijn van dit 
mooie concept. Zoals bij een 
goed gerecht begint het met 
een basisingrediënt, na het 
kneden van het deeg wordt 
het project Maistro
geboren.
Na het vinden van de 
heerlijke toevoegingen - 
de kandidaten - komt er 
een teaser op Facebook 
die bijna 4000 x wordt 
bekeken. Een goede manier 
om de nieuwsgierigheid 
van mensen op de proef 
te stellen. De gehele film 
die vertoond werd op het 
Nieuwjaarsconcert trekt 
na plaatsing op Facebook 
zelfs 1200 hits in 3 uur 
tijd, en de journalist van de 
MooiLaarbeekKrant komt 
spontaan aangelopen om te 

vragen of hij het recept mag 
schrijven.
8 fantastische en zeer 
gemotiveerde kandidaten en 
niet te vergeten begeleiders 
die staan te popelen om hun 
kandidaat te kneden voor de 
uitvoering. Vriendengroepen 

die WhatsApp-groepen 
aanmaken voor hun
vriend die meedoet 
met Maistro. Er wordt 
gesproken over spandoeken 
en danseressen, al met 
al hoogstaand culinair, 
waarna er uiteindelijk iets 
gaat broeien in de oven. 
De concerten worden 

Optredens 
De kop is eraf! 2017 is 
alweer 11 dagen oud en 
voor wie ik het nog niet 
gezegd heb: een heel 
voorspoedig, gezond en 
gelukkig 2017 met veel 
mooie muzikale momenten. 
Het nieuwjaarsconcert is 
inmiddels achter de rug en 
we mogen terugkijken op een 
bijzonder geslaagd gebeuren. 
Organisatie, concert, 
Maistro-presentatie. Het 
was weer helemaal af. En 
voor de duidelijkheid, er zijn 
maar liefst 4 nieuwe pauken 
aangeschaft, maar om nu het 
hele arsenaal in de spotlights 
te zetten….. Afgelopen 
zondag is er een optreden 

geweest van de blazersklas 
en het jeugdorkest. Het zal 
ongetwijfeld een geslaagd 
optreden geweest zijn. 
Visie 
Gisteren hebben we met 
de leden die zich daarvoor 
aangemeld hebben een 
discussieavond gehouden 
naar aanleiding van de 
resultaten van onze enquête. 
Meer dan de helft heeft de 
moeite genomen om deze in 
te vullen en ruim 20 leden 
wilden ook in het openbaar 
hun zegje doen. Voor het 
bestuur nu de taak om er een 
duidelijke visie van te maken 
en dan uiteraard ook te 
zorgen dat het in de praktijk 
wordt gebracht. We houden 
jullie op de hoogte! 
Bestuursvergadering 
Behalve de visieontwikkeling 
is er uiteraard nog meer 
om te bespreken binnen het 
bestuur. Dit keer hebben we 
ons bij laten praten door de 
Maistro-organisatie. Die is al 

volop bezig met het project 
maar uiteraard willen we het 
als bestuur blijven volgen 
met name ook op financieel 
gebied. Maar alle lof voor 
het projectteam want het 
is fantastisch opgezet en 
waarschijnlijk heeft u de 
originele bekendmaking van 
de kandidaten ook gezien. 
Vrijwillig 
2017 zal weer een jaar zijn 
waarin door veel vrijwilligers 
weer een hoop werk verzet 
zal gaan worden. Wat 
voor het bestuur wel een 
aandachtspunt is, is het de 
leden bewust maken dat 
vrijwillig niet vrijblijvend 
betekent. Je bent lid van 
onze vereniging en er wordt 
op bepaalde momenten 
echt op je gerekend, in het 
bijzonder tijdens repetities 
en optredens. Gelukkig 
denken de meeste leden er 
ook zo over. In een volgende 
Superieur kom ik hier zeker 
op terug. 

BESTE LEDEN VAN HET HARMONIEORKEST
Door: Martijn Pepels

We zijn nu zo’n 10 maanden 
onderweg en hebben in deze 
korte periode al veel met 
elkaar bereikt.
Er wordt in een ontspannen 
sfeer enorm hard gewerkt 
tijdens de repetities en dat 
werpt zijn vruchten af.
De klank verbetert per 
concert! Ook de intonatie 
en het samenspel gaan 
vooruit en er wordt met meer 
muzikale lijn gemusiceerd.
Dat geeft enorm veel 
voldoening en schept 
perspectief voor de toekomst.
Toch is er ook een puntje van 

aandacht. 
De vrijblijvendheid waarmee 
sommigen onder ons 
deelnemen aan de repetities 
is iets wat echt niet kan en 
dan helemaal niet zonder dat 
mede te delen aan Floortje. 
Er zijn natuurlijk altijd 
situaties waarin je andere 
keuzes moet maken dan 
naar de repetitie te komen, 
dat is heel begrijpelijk. 
Het is echter een kleine 
moeite dit heel even te 
melden. Zo kan ik daar 
in de repetitieplanning/
voorbereiding rekening mee 
houden en kunnen we nog 
effectiever te werk gaan.
Je bent als muzikant en lid 
van een muziekvereniging 
onderdeel van een team, een 
team dat het best functioneert 
wanneer iedereen zo goed 

mogelijk op elkaar is 
ingespeeld. Daarnaast is het 
gewoon een ontzettend leuke 
en gezellige avond samen 
muziek maken, dat wil toch 
niemand missen?!!!  

Theo Willems

uitgevoerd in De Dreef, in 
een kokendhete massa van 
enthousiaste mensen. De 
verdere ingrediënten komen 
van de lokale ondernemers 
tijdens de stemronden. En 
uiteindelijk  de kers op 
de taart: een snufje goed 
doel dat gekozen wordt 
door de kandidaat. De 
kandidaten gaan strijden 
om het lekkerste stukje van 
de koek,  of misschien wel 
een koekje van eigen deeg. 
Het uiteindelijke doel is dat 
er tussen de kandidaten, 
vriendengroepen, kennissen, 
familie, ondernemers, 
verenigingen en alle 
inwoners van Aarle-Rixtel 
een plakkerig deeg ontstaat 
zodat geheel Aarle-Rixtel kan 
teren op een kerstdiner van 
een half jaar vol spanning en 
sensatie. En zoals een goed 
verhaal eindigt is het tussen 
de kandidaten, nadat de 
kookwekker is gegaan, weer 
koek en ei.

MORGEN BEN IK DE BRUID
Door:Madelon van Berne

Het samenlevingscontract 
dat we hadden behoefde na 
28 jaar aanpassing. Na wat 
wikken en wegen hebben 
we op 6 juni elkaar ten 
huwelijk gevraagd, de dag 
dat we naar het concert 
van Adèle gingen. Op 8 
augustus zijn we getrouwd, 
omdat dat beter was om alles 
goed geregeld te hebben. 
Ondanks dat we het klein 
hebben gehouden was het 

onverwacht een fantastische 
dag om nooit meer te 
vergeten. 
Een aantal muziekvrienden 
wist het al wel, maar 
het merendeel van 
de harmonievrienden 
waarschijnlijk nog niet. Dan 
maar op 31 december een 
berichtje op Facebook met 
een statuswissel.   
Nietsvermoedend gingen we 
naar de repetitie dinsdag 3 
januari. Eventjes moesten 
we voor in het café komen. 
Òf het was echt warm bij 
Bij van Dijk òf we werden 
nerveus van wat er komen 
zou. 
En boem, daar stonden 
we in de zaal bij Bij van 
Dijk: een serenade van de 
voltallige harmonie, met 
een echt bruidsboeket, rijst, 

ballonnen, de bruiloftsmars 
en lang zullen ze leven. 
Wauw, wat een verrassing, en 
we werden geraakt door de 
serenade. Wat is de harmonie 
toch een fantastische club 
waarvoor we graag elke 
dinsdag van Deurne naar 
Aarle rijden. 
Dank jullie wel en we 
schrijven 3 januari bij op 
onze levenslijn als iets om 
nooit meer te vergeten!! 


