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AGENDA

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Eveline de 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:
Eveline de Neve
06-28201305 
 Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

DE NOOT...
Door: Jacobine Wouters
Door drie bijzondere mannen 
in mijn leven heb ik een 
speciaal gevoel voor onze 
harmonie. Zij betrokken 
mij bij hun liefde voor de 
vereniging: 
Mijn vader, bestuurslid 
vanaf mijn kinderjaren. 
Vergaderingen waren bij ons 
thuis tot in de late uurtjes. 
Te allen tijden klaarstaan 
voor de vereniging…….. 
Organiseren van de 
Nieuwjaarsconcerten, 
avonden op pad om 
commissarissen te werven. 
Netwerken met de gemeente, 
naar concerten gaan en naar  
de nieuwjaarsreceptie met de 
andere bestuursleden! Met 
volle teugen genieten van 
de contacten, voortvloeiend 
uit dit baantje. Na zijn 
overlijden ben ik uit 
dankbaarheid commissaris 
geworden.
Maarten, ook bestuurslid en 
daarnaast muzikant bij OJO. 
Met hart en ziel bezig met 

zijn OJO. Vol trots meelopen 
op straat. Heel fijn dat ik me 
mocht aansluiten en genoot 
van de concerten. Plezier met 
anderen stond voorop. Hij 
leerde zijn kinderen met hart 
en ziel te gaan voor zaken 
van belang!
Toon, zo betrokken, zo 
muzikaal, zo genietend. Door 
hem luister ik met veel meer 
emotie naar muziek! 
Vier jaar geleden heb 
ik de stoute schoenen 
aangetrokken .Ik ben lid 
geworden van La Banda en 
sla op de grote trom. Helaas, 
ik doe vreselijk mijn best, 
maar ik mis het natuurlijke 
talent….. Slapeloze nachten 
hebben me niet vooruit 
geholpen. Mijn armen doen 
niet wat mijn hoofd wil. 
Tijdens onze repetitie kijk 
ik met veel bewondering 
naar onze dirigent Jesse. 
Ik volg de emoties bij hem 
(rood hoofd ) en bij mijn 

medemuzikanten op de voet 
vanaf mijn positie rechts 
achteraan. Bloed, zweet 
en tranen. Voor ons orkest 
hoop ik dat er eens een echte 
slagwerker naast mij komt 
zitten! Tenslotte ben je de 
tweede dirigent. 
Mijn kwaliteiten liggen bij 
het collecteren, een praatje 
maken aan de deur. Met 
Piet, Marieke en Louis 
het Nieuwjaarsconcert 
organiseren en sinds een 
jaar ben ik supporter van 
mijn dochter Anne. Zij 
speelt vanaf haar tiende 
jaar klarinet en is nu ook 
bestuurslid. Daardoor blijft 
het lijntje van mij met onze 
harmonie in stand. Ik hoop 
dat we nog vele jaren met 
elkaar verbonden zullen 
blijven . Ik wil De Noot 
doorgeven aan An Engels.

SERENADEDAG 10 JULI
Door: Anne, Marieke en Ronald

18 juni
Concert at Croy 
Castle, 20.00 uur
26 juni
Dierenrijk Muziek 
Concours voor 
kinderen. Locatie: 
Dierenrijk Nuenen
10 juli
Serenadedag met 
diploma-uitreiking
10 juli
St. Caecillia 125 jaar. 
Optreden OO.
17 juli
Concert OJO in de 
muziektuin, Beek en 
Donk
19 juli
Afsluitingsconcert 
door alle orkesten
20 augustus
Opening Kermis
5 november
Filmconcert
13 november
Intocht Sinterklaas

PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

20 juni
Camiel van de Kruijs

22 juni
Stan Beekmans

23 juni
Robert van de Elsen

24 juni
Gerry Hagelaar

25 juni
Eef Beekers

27 juni
Nick de Neve

28 juni
Mandy Prinsen

2 juli 
Ruud van de Weijer

4 juli
Geert Dinnessen

12 juli
Mari van de Kerkhof

13 juli
Juliëtte Bosmans

16 juli
Lisette v/d Bogaard

Ook dit jaar wordt er weer een Serenadedag gehouden. Deze 
vindt plaats op zondag 10 juli. De voorbereidingen zijn inmiddels 
in volle gang. De gediplomeerden en ouders worden om 12.45 
uur in de Couwenbergh verwacht. Na het uitreiken van de 
diploma’s wordt de middag vervolgd met de huldiging van 1 
jubilaris van de slagwerkgroep. Vanaf 14.45 uur worden de 
gedecoreerden, bruidsparen, religieuzen en commissarissen 
ontvangen in de Couwenbergh. Dan zal ook de harmonie haar 
rondgang door het dorp maken. De plaats voor een serenade is 
dit jaar bij Mariëngaarde. Om 15.00 uur speelt La Banda een 
aantal mooie nummers, waarna alle genodigden plaatsnemen op 
het bordes om een serenade van de harmonie te ontvangen. We 
verwachten de leden van het groot orkest om 12.45 uur en de 
leden van La Banda om 14.45 uur. We gaan er met z’n allen weer 
een hele leuke muzikale dag van maken. 

Elbers mogen trots zijn. 
Daarna op 28 mei zijn nog 
twee van onze leden in 
Meijel op examen gegaan. 
Reden van dit ‘uitstapje’ 
was, dat de betreffende 
docenten verhinderd waren 
op Laarbeekse examendag 
tijdens het pinksterweekend. 
Daarom zijn Teun van 
Wetten (bariton A) met 
docent Louis van de 
Weijer en Gijs van Dijk 
(trompet B) met docent 
Paul van de Veerdonk naar 
Meijel afgereisd voor het 
examen. Ook deze twee 
met goed resultaat. Teun 
heeft zelfs maar liefst een 

8 1/2 gemiddeld gehaald. 
Eind maart waren ook nog 
de theorie-examens en de 
volgende leerlingen hebben 
alvast een theorie-certificaat 
‘in the pocket’: voor A: 
Bodhi Engel, Kim Fransen, 
Juul van den Biggelaar, 
Ralph Verleisdonk en 
Godelieve Verbakel. Voor 
B: Sophie Geerkens en 
voor D: Marieke van Dijk.  
Alle geslaagden van harte 
proficiat! De diploma’s 
en theorie-certificaten 
worden uitgereikt tijdens 
de serenadedag op 10 
juli, om 13.00 uur in De 
Couwenbergh.

EXAMENS 2016
Door: Mandy Prinsen

Wat prachtig als er weer 
een heel stel van onze leden 
een stap kan maken in hun 
muzikale carrière! In de 
afgelopen maanden hebben 
er weer diverse examen-
activiteiten plaatsgevonden. 
Op 14 mei werden in Het 
Anker de Laarbeekse 
praktijkexamens afgenomen 
en daar hebben de volgende 
kandidaten zich van de goeie 
kant laten horen: Romek 
Beniers - trombone B, Irene 
de Beer - saxofoon A en 
Meike Kampen - saxofoon 
A. Alle drie geslaagd met 
een mooie lijst. Docenten 
Jan Hameleers en Lisette 

Ik zie ze nog staan, de wat 
verlegen meisjes die hun fluit 
kwamen ophalen bij Brukelum 
op een donkere avond in oktober. 
Nu, wat lijkt op maar een paar 
maanden later, staan ze er weer, 
zenuwachtig voor hun laatste 
grote optreden met M=C: de 
eindpresentatie in de buitenlucht 
bij Zonnetij. 
Gisteren tijdens de laatste 
instrumentlessen hebben we 
geoefend voor het concert 
van vanavond en gezellig wat 
spelletjes gedaan: muziek-ren-
je-rot en improvisatie. Vandaag 
namen we dan echt afscheid van 
elkaar. Gespannen zat iedereen 
klaar, de bewoners van Zonnetij 
alsook papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s.  
Om de beurt speelden de 

orkestklassen van de verschillende scholen. Het repertoire 
was breed, van Jingle Bells tot Ode an die Freude en de 
sfeer zat er goed in. Ook de Muzileraren kwamen aan de 
beurt: met wat ondersteuning brachten we het prachtige 
Bohemian Rapsody ten gehore.  
Daarna begon de muziekquiz waarbij een rol voor de 
Muzileraren was weggelegd. We weten inmiddels dat 
Jasper de kortste adem heeft, Dirk zit vol lucht en mannen 
zijn erg langzaam in het opvouwen van een simpele 
muziekstandaard. 
Na ook nog Happy te hebben gespeeld sloten we 
dit grandioze gebeuren af met een gezamenlijk 
Platvoetindianen. Het was een leuk concert en weer een 
jaar Muziek=Cool is ten einde: een fantastisch, gezellig 
spektakel. Heleen, Mandy en Dirk: Bedankt!

Door: Veronique Swinkels
OPTREDEN MUZIEK=COOL
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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) 

Gedachte
Wat gebeurt er als je aan een 
willekeurig iemand binnen 
de harmonie iets vraagt?  Het 
valt me op dat negen van de 
tien keer het antwoord is: 
ja……maar……….Ik zie 
dat dan als een gebrek aan 
spontaniteit. Je maakt een 
voorbehoud want we hebben 
het al zo druk??  Ook kun 
je vraagtekens zetten bij 
iemand die zegt dat hij/zij 
tijd te kort heeft. Er zitten 
24 uren in een dag heb ik 
geleerd. Hoe je ze indeelt 
bepaal je zelf. Kun je dan 
ook tijd 
teveel 
hebben? 
Ach genoeg 
hierover, 
voor ik als 
belerend 
wordt gezien. 
Maar het 
zou fijn zijn 
als we het 
antwoord 
ja… maar… 
zouden 
veranderen 
in ja…… 
natuurlijk. Vele handen 
maken licht werk. 
Activiteiten 
Die waren er weer voldoende 
de afgelopen maand. Oké, 
het was er dan 1 maar die 
telde dubbel. 
Op zondag 21 mei was er, 
vanwege het 125-jarige 
bestaan van harmonie 
Oefening en Uitspanning,  
DE RONDGANG in Beek 
en Donk. 18 orkesten liepen 
op straat op een zodanige 
afstand dat je geen ‘last’ 
had van elkaar. Het was 
een bonte stoet die door 
Beek en Donk trok. Jammer 
dat, als je meeloopt, je 
de andere orkesten niet 
ziet, maar er is gelukkig 
genoeg videomateriaal. Hoe 
imposant is het als dan als 
slotstuk alle orkesten (ruim 

600 muzikanten) Jubilissimo 
spelen. Dit alles gedirigeerd 
door een geweldige dirigent 
op eenzame hoogte. Het was 
een mooi feestje.  
Examens 
Een week daarvoor waren de 
praktijkexamen in Het Anker 
in Beek en Donk. Er waren 
weer veel examenkandidaten 
waarvan 4 uit Aarle-Rixtel. 
Na een hoop zwoegen en 
zweten zijn ze alle vier 
geslaagd. Een dikke proficiat 
dus voor deze kanjers. 
Ook een bedankje voor de 
opleidingscommissie die 

druk in de weer is geweest 
met alles te regelen.  
Bestuursvergadering 
Deze keer hebben we om 
de tafel gezeten met de 
Opleidingscommissie die 
ook weer druk in de weer 
is met Muziek=COOL. We 
zien helaas dat er toch veel 
jonge muzikanten in de dop 
afhaken. Natuurlijk is er 
zoveel te doen voor de jeugd, 
maar we zetten alles in het 
werk om jonge muzikanten 
voor de harmonie te 
behouden. We willen graag 
het accent van het orkest van 
al die tinten grijs (nee geen 
50) naar blond, donker en 
(nog) niet kaal verleggen. 
Dus er is weer flink 
gebrainstormd voorafgaand 
aan de bestuursvergadering. 
Ideeën zijn om meer met 

korte projecten te werken 
en plezier zwaarder te 
laten wegen dan prestatie. 

Spelenderwijs 
leren! Samen 
met de 
commissie 
probeert 
het bestuur 
hier dan een 
actieplan voor 
te vormen. 
Jullie horen 
hier vast 
binnenkort 
meer over. 
Vervolgens 
hebben we 
onze reguliere 

vergadering gehad. We 
werken met een actielijst en 
ja natuurlijk, de acties op 
onze lijst worden uitgevoerd. 
Zo is Karin bezig met het 
opzetten van een ensemble-
dag en Thijs heeft de grote 
voorjaarsschoonmaak 
geregeld (voor de 
instrumenten uiteraard). We 
kijken ook vooruit of alle 
geplande activiteiten goed 
voorbereid worden. Dan is 
het toch weer bijna morgen 
voor we afsluiten. 

Tot slot 
Als deze Superieur uitkomt is 
het nog enkele dagen tot aan 
het Concert at Croy Castle. 
Elders in deze Superieur 
heeft René daar nog iets over 
geschreven.

Zaterdagavond 18 juni 
om 20.00 u. zullen op 
kasteel Croy beide orkesten 
van harmonie De Goede 
Hoop en fanfare De 
Vooruitgang uit Stiphout een 
zomeravondconcert gaan 
verzorgen. 
Vanaf januari van dit jaar 
zijn Maurice van Falier, 
voorzitter Ronald Meijer 
en twee collega’s van De 
Vooruitgang bezig geweest 
om de voorbereidingen 
gestalte te geven. Sindsdien 
is er een hoop werk verzet, 
een aparte vergunning 
moest worden aangevraagd, 
Maurice maakte een 
plattegrond (met precieze 
afmetingen) van het terrein, 
waar het podium, het publiek 
en al het overige op staat, 
er moest nagedacht worden 
over verlichting, het geluid, 
podium en stoelen, het 

parkeren, de aankleding 
van de avond. Dit laatste 
ging in goed overleg met 
kasteelvrouwe Henriette van 
Ganzendonk. 
Ook moest er nagedacht 
worden over pr, posters, 
krantenartikelen, versturen 
van uitnodigingen. 
Weer anderen die de handen 
uit de mouwen steken en 
die bv. zorgdragen voor een 
aggregaat (Karl van Dijk), 
voor de rijplaten op de 
weilanden, de catering, of 
voor het regelen van tenten. 
Speciaal voor die avond 
regelt Nellie van Berlo een 
aantal hofdames.
En, niet te vergeten, het te 
spelen repertoire door onze 
harmonie op deze avond.
Achter de schermen zijn 
het de kartrekkers en al 
die vrijwilligers die zoiets 
moois belangeloos in elkaar 

VOORBEREIDINGEN ‘CROY CASTLE’
Door: René Paulus

Marijke van Bakel
Elena van Stiphout
Estella Perangin Angin
Juul van Schaijk
Maud Buys
Imke van de Bogaard

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

willen zetten. We hopen op 
een muzikaal zeer sfeervolle 
avond ‘at Croy Castle’! 
Voorbereidingen op het 
‘Concert at Croy CastleDe 
toegang is al vanaf 19.00 u.; 
u wordt dan verwelkomd 
door folk-orkest Binderin.

het nummer Op Avontuur 
en daarnaast nog een vrij 
te kiezen nummer met een 
dierenthema. Voor ons is 
dat Disney Film 

Favorites. Het 
wordt dus maar een kort 
optreden, maar we mogen 
de hele dag in het park zijn. 
Voor elke muzikant zijn er 
twee vrijkaartjes: een voor 
hemzelf en een voor een 

begeleidende ouder. Ons 
optreden is om 14.10 uur 
gepland en om 15.45 uur 
is de prijsuitreiking voor 
het leukste/beste optreden. 
Om ook de tijd te hebben 
om de dieren in het park te 
bezichtigen en de andere 
orkesten te beluisteren 
willen we van ongeveer 
11.00 uur tot 16.00 uur in 
de dierentuin blijven.  Meer 
info voor de deelnemers 
volgt via mail.
Oproep aan jeugdleden: 
zorg zeker dat je er bij 
bent, we kunnen je niet 

missen! Oproep aan niet-
jeugdleden: kom ook naar 
Dierenrijk dan maken we 
er met z’n allen een leuke 
dag van! Tot 26 juni in 
Dierenrijk,  Baroniehei, 
Nuenen. www.dierenrijk.nl/
contact

Op zondag 26 juni 2016 
gaan de jonge leden 
van onze club een mooi 
uitstapje maken! Dan wordt 
namelijk in ‘Dierenrijk, dé 
kinderdierentuin’ in Nuenen 
een leuke dag georganiseerd 
voor jeugdorkesten, het 
Dierenrijk Muziekconcours. 
De leden van ons 
Opleidingsorkest zullen 
op deze dag een optreden 
verzorgen samen met het 
Opleidingsorkest van St. 
Caecilia uit Lieshout. We 
gaan dus lekker op stap met 
de buren! Ook de kinderen 
van het Leerlingenorkest 
gaan mee, want zij krijgen 
tijdens het optreden een 
figurantenrol. Hou deze 
dag dus vrij! Nog 9 andere 
jeugdorkesten uit de regio 
doen er mee en elk orkest 
speelt als ‘verplicht werk’ 

MET DE BUREN NAAR DIERENRIJK
Door: Mandy Prinsen


