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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

12 juli
Mari van de Kerkhof

13 juli
Juliëtte Bosmans

14 juli
Lara Rovers

16 juli
Lisette v/d Bogaard

Andy Pan
Joey Pan
24 juli 

Lin Mei Dekkers
25 juli

Yvonne van Heijst
26 juli

Marie-Louise Magis
28 juli

Lars Mihalidis
2 augustus

Esther van Beek
4 augustus
Ted Hegeman
6 augustus

Louis Houët
10 augustus

Luc Musters
11 augustus

Joep Rooijakkers
13 augustus

An Engels

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

22 juli:
Serenade bij de 
familie Heikens

23 september
Kermis openen (GO)

19 november
Intocht Sinterklaas

25 november: 
Wijnactie

En alvast voor 2018:  
24 juni 
Serenadedag

Door: Godelieve Verbakel
DE NOOT

Deze keer heb ik de eer om 
te zorgen voor een Noot! 
Voor diegenen die me nog 
niet kennen zal ik beginnen 
om mezelf even voor te 
stellen. Ik ben Godelieve 
Verbakel-van den Heuvel, 
geboren en getogen in Aarle-
Rixtel. Ik ben getrouwd 
met Toon, want ja……als 
je eenmaal de juiste Toon 
gevonden hebt, is heel je 
leven muziek! (een gezegde 
dat bij ons al vele jaren op 
het prikbord hangt). Samen 
hebben we twee kinderen, 
Maarten en Iris. Ik ben vier 

AFMELDEN?
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 pop-orkest:
Jacqueline v.d. Wetering
06 - 21473881  
(bij voorkeur via WhatsApp)
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

WERNER VAN MIERLO WINNAAR MAISTRO!

ik heb er dus veel mogen 
leren. Na La Banda en de 
theorielessen ga ik sinds 
februari de uitdaging aan bij 
het groot orkest. Inmiddels 
kan ik zeggen dat ik die wel 
gevonden heb. Ik vind het 
hartstikke leuk om met zulke 
gepassioneerde mensen mee 
te spelen. Ik kan er ook erg 
van genieten, gewoon van de 
muziek zelf maar ook door 
naar de solo’s van andere 
muzikanten te luisteren. Het 
borrelen na de repetitie is, 
naast dat ik iedereen wat 
beter leer kennen, ook nog 
eens erg gezellig. Met de 
vakantie weer voor de deur 
wil ik hierbij iedereen alvast 
een hele fijne tijd toewensen 
en ik sluit me na mijn 
vakantie weer graag bij jullie 
aan!

Ik geef De Noot door aan:

Jan Verbakel

dagen in de week werkzaam 
als administratieve kracht 
bij Flow Gevelapplicaties 
(jawel, in ons Aarle) en bij 
Van Heeswijk Wooncenter 
(in Mierlo). Mijn hobby’s 
zijn tennissen, wandelen en 
fietsen en eind 2016 is daar 
de tenorsax bij gekomen. 
Op de lagere school ben ik 
begonnen met blokfluit, heb 
daarna nog orgel gespeeld 
en inmiddels hebben wij 
thuis een piano. Met het 
pianospelen thuis miste ik 
het ‘samen muziek’ maken. 
Ik ben gestart bij La Banda 
waar ik met veel plezier 
heb mogen spelen! Heb 
inmiddels ook theorielessen 
gehad, dus weer terug in 
de schoolbanken, ja, tussen 
alleen maar kinderen, maar 
dat mocht de pret niet 
drukken. Ik dacht eerst: 
ik kan noten lezen, dus 
die lessen dat is appeltje/
eitje. Maar dat viel dus wel 
een beetje tegen, het hield 
duidelijk wel meer in en 

Foto’s:
Marie-Christine van 
Lieshout 
Marcel v/d Kerkhof 
(AR) (beide 
Mooilaarbeek krant)
Barbara Verhoeven

Beheer agenda: 
stan_beekmans@ 
hotmail.com

Willem Verhoeven in het zonnetje gezet op de Serenadedag



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

Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Bas Cooijmans

Anthony Vogels
Hanneke van Bree

          
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@

hotmail.com

Bezorger
Martien van den 

Heuvel

AFSLUITINGSCONCERT MUZIEK=COOL

Vrijdag 23 juni was het dan 
zover: het afsluitingsconcert 
van Muziek=COOL! Het was 
een hele belevenis. De aula 
van basisschool De Driehoek 
was omgetoverd tot een ware 
concertzaal. Er was een ruim 
podium voor de groepen 5 en 6 
van Brukelum en De Driehoek. 
Daarnaast waren er banken, 
stoelen en staanplaatsen voor 
het publiek. Het was zo druk 
dat het publiek haast buiten 

moest staan! Eigenlijk was dit 
ook wel terecht, want afgelopen 
schooljaar hebben de leerlingen 
hard gewerkt. 
Groep 5 heeft 
zich o.a. gestort 
op het zingen 
van 4 liedjes 
(allemaal 
blaasmuziek, 
de houtblazers, 
koperblazers en 
slagwerkers). 

De laatste bijdrage, van 
dit seizoen dan, want als 
je dit leest hebben we ons 
afsluitconcert net wel of 
nog net niet achter de rug. 
Terugkijkend zie ik dat we 
als vereniging hard bezig 
geweest zijn het afgelopen 
seizoen, zowel muzikaal als 
ondersteunend of besturend. 
Het eerste volledige seizoen 
voor Martijn en zijn groot 
orkest, de start van de 
Popklas, een meerjarenplan 
vanuit het bestuur, het 
starten van de commissie 
‘X’, het project Maistro, 
het is even een greep uit de 
vele activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. Tijd voor 
vakantie, even opladen, de 
instrumenten even in de 
koffer laten.  

Opkomst 
straatoptredens
Er is al het een en ander over 
gezegd, maar tijdens ons 
laatste straatoptreden (de 
serenadedag) waren we als 
orkest toch wel gehandicapt 
vanwege een zeer krappe 
bezetting. C’est passé. Ik 
kijk graag vooruit en daarom 
elders in deze Superieur al 
de data voor de komende 
straatoptredens. Voor hen die 
meelopen: blok deze dagen 
en laten we gaan voor een 
volledige bezetting. 

Bestuursvergadering 
Afgelopen bestuurs-
vergadering hadden we een 

lange zit. Zo vlak voor de 
vakantie waren er nog veel 
dingen te bespreken. De 
commissie ‘X’ heeft een 
planning gemaakt voor het 
volgend seizoen en daarbij 
aangegeven dat zij als 
commissie niet alles kan en 
wil organiseren. Niet meer 
dan logisch en ook zeker niet 
de taak van de commissie. 
Zij maakt een bedje, legt 
een fundering of maakt het 
raamwerk (kies maar uit) 
en het streven is dan dat 
een commissielid samen 
met een paar leden uit de 
vrijwilligerspool de activiteit 
verder uitwerkt. Ik ga er 
voor (en vanuit) dat dat gaat 
lukken.  

Onze wijnactie zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 25 
november. Om praktische 
redenen zullen we dit jaar 
niet gezamenlijk inkopen met 
Lieshout en Beek en Donk. 
Er zijn reeds twee prachtige 
wijnen geselecteerd die 
weer, voorzien van ons eigen 
etiket, verkocht gaan worden.  
Hadden we vorige maand 
al een bedrag gekregen uit 
het legaat van de overleden 
pastoor Tilman, nu kreeg 
onze penningmeester 
bericht dat het begin 
dit jaar opgehouden 
Gemeenschapsblad ook 
ónze vereniging een 
bedrag heeft gedoneerd. 
Daartegenover staat dat 
de instrumentbeheerder 

voorjaarsschoonmaak heeft 
gehouden en een groot 
aantal oude, zeer slechte 
instrumenten, gaat omruilen 
voor een paar goede minder 
oude instrumenten. Ik vrees 
alleen dat er nog wat geld bij 
moet, maar dan hebben onze 
nieuwe leden weer een goed 
les-instrument.  

Goed voornemen, dat 
hoef je niet in januari te 
doen maar kan ook bij 
de start van het nieuwe 
seizoen. Het is bekend dat 
zwaarkoperblazers veel tuf 
produceren. Nou en? Die 
tuf laat je regelmatig via 
een geopend klepje uit je 
instrument lopen. Logisch 
toch? Inderdaad, maar waar 
loopt het dan heen? In je sok? 
Tuurlijk niet, gewoon op de 
vloer van de repetitiezaal, 
zodat je na afloop van die 
heerlijke frisse plasjes ziet 
liggen. Mannen, (want die 
zijn het voor het grootste 
deel) als je dat thuis ook 
doet prima, maar heb dan 
het fatsoen om na afloop 
van de repetitie jouw betufte 
stukje vloer droog te maken. 
Maar nog handiger is het om 
gewoon een doekje op de 
grond te leggen. Wat kunnen 
dingen toch eenvoudig zijn. 
Dus goed voornemen: doe ff 
normaal, geen tuf in de zaal. 

Fijne vakantie en kom 
gezond en uitgerust terug!

Door: Kyra van Camerijk
Alle kinderen zongen de 
liedjes uit het hoofd! Groep 
6 heeft gewerkt aan bekende 
liedjes zoals ‘Old McDonald 
had a farm’, ‘Lightly row’, 
‘Au clair de la lune’, ‘Vader 
Jacob’, ‘Ouverture Guillaume 
Tell’ van G. Rossini. Niet 
alleen hebben ze de noten 
leren spelen, ook hebben ze 
gewerkt aan samenspel, timing, 
dynamiek en meerstemmigheid.                                                                                                
Het was een geslaagd concert 
en dank aan iedereen die dit 
jaar betrokken is geweest bij 
Muziek=COOL!!

In aanloop naar de 
serenadedag heb ik bij 
Marieke aangegeven dat 
ik wel een taak op me kon 
nemen. De taak werd het 
bezorgen van de bloemen 
tijdens de rondgang van de 
harmonie. Alvorens ik in 

SERENADEDAG 25 JUNI 
Door: Jacobine Wouters

actie kwam, heb ik gekeken 
naar de uitreiking van 8 
certificaten en 8 diploma’s. 
Jonge mensen en oudere 
mensen, jullie hebben een 
topprestatie geleverd. 
Vervolgens ging ik met de 
oranje boeketten en een oud 

muziekstuk dat Thijs bij zich 
had naar buiten. Jan-Willem 
had zijn manschappen 
prima geïnstrueerd. Heel 
gedisciplineerd liepen we 
naar de eerste commissaris, 

Frans Titulaer (serenade 
i.v.m. pensioen als huisarts 
in ons dorp ). Hij was echt 
blij verrast. Glunderend 
met kleinkind op de arm 
luisterde hij naar het woordje 
van Thijs en de klanken van 
de harmonie. Vervolgens 
marcheerden we naar dhr. 
Pieter Verschuren. Daar 
overhandigde Thijs het oude 
muziekstuk dat in bezit was 
geweest van de vader van 
dhr. Verschuren. Ik zorgde 
weer voor de bloemen.  We 
stelden ons opnieuw op 
met toevoeging van Noor 
en mama Els van Beek. In 
tempo naar het volgende 
adres in de Molenstraat. 
Noor had deze serenade 
voor haar oma’s geregeld 
om hen te bedanken voor 
hun goede zorgen voor haar! 
Een bijzonder moment op 
deze middag. We vervolgden 
de route naar dhr. Willem 
Verhoeven. Willem werd 
geheel onverwachts met dit 

bezoek vereerd. Fijn dat we 
hier met z’n allen konden 
zijn. De laatste stop, Huize 
Angela. De bewoners en 
verzorgsters waren blij 
verrast met deze muzikale 
hulde. 
Mijn taak zat er op. Ik snelde 
naar de trap om Ton te 
helpen met het maken van de 
foto’s van alle bruidsparen, 
jubilarissen van het klooster 
en de gedecoreerden. Zij 
moesten hun juiste plek op 
het bordes vinden zodat er 
een goede foto gemaakt kon 
worden. Tot slot de serenade 
voor hen. Zij hadden 
voorafgaand aan de serenade 
genoten van een optreden 
van OJO o.l.v. Louis. En 
waarschijnlijk genoten van 
koffie met gebak en een 
glaasje...
De middag werd afgesloten 
met de installatie van Ton als 
commissaris. Vanaf de eerste 
keer dat hij onze harmonie 
hoorde spelen is hij onder 

de indruk van het muzikale 
niveau. Reden voor hem 
om op een bepaalde manier 
verbonden te willen zijn . 
Dank aan het organiserend 
clubje. Ik vond het een eer 
om mee te mogen lopen op 
straat tussen deze prachtige 
groep muzikanten.

Vervolg van de Serenadedag

Vervolg op pagina hiernaast!

Vervolg 
verjaardagen

15 augustus
Jan van Roij

18 augustus 
Yao Dekkers

19 augustus
Ria van Beek

Thea Musters-Wich
26 augustus

Marijn Tielemans
28 augustus

Mariëtte Fransen
30 augustus
Arno Verhagen

30 augustus
Yvonne Verhagen
1 september

Veronique Swinkels
2 september

Leo Diender
5 september

Fleur Schers
6 september

Floortje Dijckmans
Betty Huybers

NIEUW:

Marian van Oorschot


