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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

23 juni
Robert van den Elsen

Daan Mihalidis
24 juni

Gerry Hagelaar
25 juni

Eef Beekers
27 juni

Nick de Neve
 28 juni

Mandy Prinsen
29 juni

Nienke Botman
2 juli

Ruud van de Weijer
4 juli

 Geert Dinnessen

AGENDA

Beheer agenda: 
stan_beekmans@ 
hotmail.com

HALVE FINALE MAISTRO GROOT SUCCES !
door: Marieke van Dijk
Wat was de halve finale 
een fantastische avond! 
We hebben veel positieve 
reacties gekregen en dat 
maakt ons enthousiast voor 
de finale op 8 juli. Maar hoe 
gaat het nu verder? 
De afgelopen weken is er 
gestemd en daar is natuurlijk 
een uitslag van. De 4 
Maistro’s met de meeste 
stemmen gaan door naar 
de finale. MAAR: Dit moet 
iedereen geheim houden!! 
Wij vragen van jullie dit 
echt niet door te vertellen! 
De muziek zal grotendeels 
overeenkomen met de 
muziek die we al uitgevoerd 
hebben. Elke Maistro 
dirigeert een stuk dat hij/zij 
zelf al gedirigeerd heeft, een 

stuk dat een van de andere 
kandidaten gedirigeerd 
heeft en een nieuw stuk met 
solist. Iris van de Wetering 
en Daniëlle van Gerwen zijn 
echte Aarlese zangeressen. 
Zij gaan nummers zingen 
begeleid door de harmonie. 
Dirk Verhoeven speelt de 
solopartij van ‘Children of 
Sanchez’ en Thijs Derks van 
‘Saxpack’, beide begeleid 
door het orkest. 
De vier dinsdagen 
voorafgaand aan de finale 
gaan we repeteren voor 

het concert. De eerste twee 
avonden met Martijn en 
met de solisten. De twee 
repetities daarna komen de 
finalisten op de bok te staan. 
De beoordeling van de finale 
zal weer gebeuren door een 
jury, die ook de einduitslag 
zal doen en dus zal beslissen 
wie de Maistro van Aarle-
Rixtel wordt. Wij hopen dat 
het net zo’n mooie avond 
gaat worden als de halve 

D E  N O O T
door: René Paulus
Dank je Martijn voor het 
doorgeven van de NOOT.
Deze keer ga ik het over de 
komende zomervakantie 
hebben. We vragen altijd vol 
interesse aan de ander waar 
de vakantie deze keer naar 
toe gaat.
Oostenrijk! En wel precies 
het dorpje Leutschach 
gelegen in de provincie 
Stiermarken, op een paar 
kilometer verwijderd van 
de Sloveense grens. Het 
is er tevens een bekende 
wijnstreek, waar je bij iedere 
boer hartelijk welkom bent, 
om hun zelfgemaakte wijnen 
te proeven. Ook maken ze er 
hun Schnaps, gemaakt van de 
diverse fruitsoorten die daar 
groeien. Bij een bezoekje aan 
een “Busenschank” kun je bij 
het proeven en drinken ook 
wat “zum Jausen” (zeg maar 
eten) erbij nemen.
De plaatselijke bevolking 
is er altijd heel vriendelijk 
en vinden het fijn als je ze 
bezoekt en zeker als je later 

nog eens terugkomt.
Overnachten kun je op 
verschillende manieren. Daar 
hebben veel boeren kamers 
of vakantiehuisjes in de 
verhuur. Wij zitten bij een 
boer die 2 vakantiehuisjes 
heeft en een aantal kamers. 
Alles is netjes schoon en 
goed verzorgd. En als je er 
ook ontbijt bij wil, dan kan 
dat. Je vergist je al gauw 

als je denkt dat daar niet 
zoveel goede restaurants 
zijn. Informeer er naar en 
ze geven prompt een paar 
adresjes waar je goed kunt 
eten. Kinderen komen er 
ook aan hun trekken, want 
het dorp kent een keurig 
verzorgd zwembad. En, de 
verhuurder heeft veelal ook 
op vertier voor de kleintjes 
gelet. 
’s Avonds na het eten kom 
je dan weer terug bij het 
vakantiehuisje. 
De boer staat ons al op 
te wachten en vraagt of 
we nog zin hebben in een 
“slaapmutsje”. Daar zeg 
je geen “neen” tegen; hij 
laat je ook zijn creaties van 
de zelfgemaakte Schnaps 
proberen. Het loopt al tegen 
22.00 u en een glas wijn bij 
een heldere sterrenhemel en 
de stilte om je heen maken 
de avond compleet. Andere 
gasten vermaken zich ook; 

ieder laat een ieder in zijn 
waarde. Onze gastheer 
komt met iets lekkers om 
te snoepen; samen met ons 
drinkt hij een glas mee en 
praat gezellig over van alles 
en nog wat.
Het is er zeker de moeite 
waard om daar de omgeving 
te verkennen, maar een 
bezoek aan de hoofdstad van 
die provincie, namelijk Graz 
mag zeker niet ontbreken.
Iedereen straks een fijne 
vakantie gewenst.
Ik geef de NOOT door aan 
Godelieve Verbakel.

AFMELDEN?
Voor DoReMi:
Merel Swinkels
06 - 12303606
Voor OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 383568
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 - 12572650
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

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

Foto’s MAISTRO 
gemaakt door 

Daphne v. Leuken 
(MooiLaarbeekKrant)

25 juni
Serenadedag

8 juli
Finale Maistro
20.00 u 
MFC De Dreef

11 juli
Afsluitingsconcert
19.00 u.
Café ‘Bij van Dijk”

22 juli
Serenade Familie 
Heikens 16.30 u.

23 september
Opening Kermis

finale. 
In het weekend van 8 
juli kunnen we alle hulp 
gebruiken bij het opbouwen 
en afbreken! 
Wanneer er nog vragen zijn 
kun je altijd iemand van de 
organisatie aanspreken. 
(Redactie: 2 Maistro’s zijn 
gelijk geeindigd op de 
4e plek, zodat in totaal 5 
Maistro’s gaan strijden om 
de titel Maistro 2017 !)
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P R E S E N T E E R T

 
FINALE 

8 JULI 2017

HARMONIE DE GOEDE HOOP

Kaarten à 6 euro verkrijgbaar bij Boerenbond en Bij van Dijk

Els van Beek

Harm Boons

Peter Verschuuren

Werner van Mierlo

2 0 : 0 0  U U R
D E  D R E E F

8  K A N D I D A T E N
4  F I N A L I S T E N :

nu nog slechts

en 1 wildcard...

Thomas Beniers

Jacqueline Swinkels

Jolanda van de Leest

John van der Linden



GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
door: Ronald Meijer

NIEUW
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
          

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

Het seizoen loopt alweer 
bijna op z’n einde, maar het 
aantal activiteiten dat nog 
gaat plaatsvinden is legio.

Maar ik wil terugkijken op 
de afgelopen meimaand 
want die was drukker dan 
ooit in positieve zin. Na 
een plechtige meiviering 
hadden we er ’s-middags 
weer een muzikant bij met 
een D-diploma. Na een 
paar spannende uren kreeg 
Marieke van Dijk te horen 
dat ze hiervoor geslaagd 
is. Marieke proficiat, het 
was fantastisch wat je ons 
liet horen. Nu zijn niet alle 
examens openbaar want een 
paar weken later hebben een 
aantal muzikanten examen 
gedaan op allerlei niveaus. 
Het gaat dan om A en B 
praktijkexamens. Een hoop 
oefenen voor de kandidaten 
en veel geregel voor onze 
Opleidingscommissie. Die 
slaagt er ieder jaar toch maar 
weer in om het in goede 
banen te leiden. Natuurlijk 
maken we vooral muziek 
als hobby en ontspanning, 
maar lessen en examens 
zijn toch een goede stok 
achter de deur om tot een 
hoger niveau te komen. De 

geslaagden krijgen tijdens 
de serenadedag hun diploma 
uitgereikt. 

Na een aantal proefdirecties 
door de kandidaten van 
Maistro vond 20 mei de 
halve finale plaats. Een hele 
geslaagde avond met veel 
publiek dat we meestal niet 
bij harmonie-concerten 
zien. Positief dat die ook 
ons orkest eens in actie zien 
met allemaal ambitieuze 
dirigenten in de dop. Een 
spektakel waar iedereen van 
genoten heeft. Dank aan alle 
sponsors, want zonder hun 
bijdrage hadden we niet zo 
groots kunnen uitpakken. 
Ondertussen gonst het van 
de geruchten wie er door zijn 
naar de finale, hopelijk zijn 
de namen bij het verschijnen 
van deze Superieur bekend. 

Op bestuursniveau 
heeft er een avond 
plaatsgevonden met een 
aantal commissarissen 
die zich meer actief 
voor onze harmonie wil 
inzetten. Bijzonder positief 
verlopen, waarbij iedere 
aanwezige commissaris heeft 
aangegeven hoe hij/zij dit 
‘actieve’ wil invullen en dat 

kan zijn van ‘hand en span’ 
diensten tot een adviesrol bij 
een activiteit, of het fungeren 
als klankbord bij bepaalde 
vragen. We hopen dat dit een 
aantrekkende werking heeft 
op andere commissarissen. 

Verdere punten die 
op de afgelopen 
bestuursvergadering op de 
agenda stonden waren: het 
concreet opzetten van het 
Straatorkest waarbij uit een 
bredere groep muzikanten 
(OJO, La Banda, Blazersklas, 
Popklas) leden worden 
gezocht die op hun eigen 
muzikale niveau mee willen 
lopen op straat. Niet iedereen 
hoeft de ‘eerste viool’ te 
spelen, maar met meer body 
en een afgestemd geluid 
komen we nog beter voor 
de dag. Binnenkort wordt 
hierover een mail gestuurd. 
Voor een aantal toekomstige 
activiteiten wordt onderzocht 
of er subsidie voor 
aangevraagd kan worden. 
Een paar bestuursleden 
zullen in de ‘jungle’ kijken 
of er fondsen aangeboord 
kunnen worden. Tot 
binnenkort, tijdens de 
serenadedag of de finale van 
Maistro. 

AFSLUITINGSCONCERT MUZIEK=COOL 
OP VRIJDAG 23 JUNI
door Mandy Prinsen
Ter afsluiting van het vierde 
seizoen Muziek=COOL 
organiseren we op 
vrijdagmiddag 23 juni 
een buitenconcert op 
het schoolplein van De 
Driehoek. Deelnemers aan 
dit concert zijn de groepen 
5 en 6 van De Brukelum 
en van De Driehoek onder 
leiding van Kyra van 
Camerijk. Ook enkele 
kleinere ensembles gaan 

iets laten horen. Ouders 
en familieleden van de 
kinderen zijn uitgenodigd 
om te komen luisteren. Ook 
buurtbewoners en andere 
belangstellenden (zoals 
leden van De Goede Hoop) 
zijn welkom! Breng je eigen 
(klap)stoeltje mee, als je wilt 
zitten. 
Mocht het slecht weer zijn, 
dan kunnen we uitwijken 
naar de aula van De 

Driehoek. Het gaat dus zeker 
door, ook als het regent.
Aanvang concert:14.00 uur 
Basisschool De Driehoek, 
Schoolstraat 1B

Speciale dank aan alle 
muzileraren die zich dit 
schooljaar weer hebben 
ingezet voor Muziek=COOL. 
Zonder jullie hulp zijn wij 
nergens. Jullie zijn echte 
TOPPERS!

HDGH GOOIT SERENADES IN AANBIEDING !
door: Marieke Bouwman
Zondag 25 juni houden 
we traditiegetrouw onze 
jaarlijkse Serenade-dag in 
Conferentiecentrum De 
Couwenbergh. Deze dag 
worden speciale mensen in 
het zonnetje gezet.
We starten om 13.00 uur 
met de uitreiking van de 
muziek-diploma’s van alle 
geslaagden.
Hierna vertrekt het groot 
orkest en de slagwerkgroep 
o.l.v. onze tambour-maître 
het dorp in. De harmonie wil 
deze dag uitbreiden met een 
ludieke actie; namelijk het 
beschikbaar stellen van haar 
muzikale klanken aan de 
inwoners van Aarle-Rixtel. 
Dit doen wij tijdens de 
traditionele rondgang door 
het dorp. Deze rondgang 
vindt plaats tussen 13.45 en 

15.00 uur! Kent u iemand 
in uw omgeving die een 
serenade verdient dan kan dit 
worden gerealiseerd op deze 
middag!!
De vergoeding die wij 
hiervoor vragen is € 50,00. 
Wilt u gebruik maken van 
deze unieke kans of meer 
info dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat 
van de harmonie (06-
51774142 of secretariaat@
harmonie-dgh.nl). 
Naast de  rondgang 
ontvangen o.a. de 50, 60 en 
70-jarige bruidsparen, zusters 
die een kloosterjubileum 
hebben en gedecoreerden uit 
Aarle-Rixtel een klinkende 
serenade voor het bordes van 
De Couwenbergh. 
De bruidsparen en 
gedecoreerden worden ’s 

middags verrast met muziek 
uitgevoerd door enkele 
leerlingen, ons Pop-orkest en 
het OJO.
De dag eindigt met het 
huldigen van 3 jubilarissen, 
te weten Heleen van Asten, 
Eef Beekers en Dirk v/d 
Weijer die allen 25 jaar 
lid zijn van Harmonie De 
Goede Hoop, waarna we nog 
gezellig iets samen kunnen 
drinken. Nu alleen nog hopen 
dat de weergoden ons goed 
gezind zijn! Alle leden en 
commissarissen zijn welkom 
op deze middag vanaf 13.00 
uur in De Couwenbergh!!

A F S L U I T I N G S C O N C E R T
door: Stan Beekmans
Op dinsdag 11 juli a.s. sluiten 
we het seizoen muzikaal 
af met een zomerconcert 
zoals de laatste jaren een 
traditie is geworden. De 
volgende orkesten zullen 
een kort optreden houden: 
de slagwerkgroep, het 
poporkest, La Banda 
gezamenlijk met de 
Blazersklas, OJO en als 
laatste het harmonieorkest. 
Het concert vindt ook deze 
keer weer plaats bij ons 
clubhuis Bij van Dijk en 
begint om 19.30 uur. Vanaf 

18.00 uur zijn een aantal 
leden welkom om e.e.a. klaar 
te zetten. De Dorpsstraat zal 
tussen de Heindertweg en de 
Kerkstraat voor alle verkeer 
afgesloten worden. Indien 
het weer niet goed genoeg is 
om buiten te spelen, dan zal 
het concert worden gehouden 
in zaal Bij van Dijk.

Op 10 juni is de Hofkapel 
gaan spelen in Hasselt 
(Overijssel). Op vrijdag 
kwam het gros van de 
kapel al aan op de camping. 
Een korte repetitie volgde 
waarna ze alle geloof 
hadden in een spetterende 
zaterdag. In het mooie 

Hanzestadje werden we 
gastvrij ontvangen. Op vijf 
verschillende plekken werd 
er een geweldig optreden 
gegeven. Tussendoor werd er 
met enige haast ook nog een 
biertje of frisje gepakt. 
Om 16.30 uur was er een 
‘grande finale’ waarna de 

prijsuitreiking plaatsvond. 
En je zal het niet geloven.... 
De Goez Hool Band werd 
verdiend derde! Wat een 
prachtig weekend. Anne 
en Stan, bedankt voor de 
organisatie!

HOFKAPEL IN DE PRIJZEN 
door: Vera Kuijpers

Hanneke v. Bree
(dirigent)

Jesse v. Lankveld
(dirigent)


