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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

12-mei
Zoe van de Kruijs 

19-mei
Maud Jeurgens

20-mei
Anny Schepers

26-mei
Bart Akkermans

Piet Gijsbers
31 mei

Jasper v/d Heijden
1-juni

Bodhi Engel
3-juni

Willem Verhoeven
6-juni

Anthony Vogels
8-juni

Theo Willems
10-juni

Florian Smulders
13-juni

Jenske Heinsbergen

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 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

NOO(I)T TE OUD OM TE LEREN
Door: Geert Dinnessen

Prachtig, al die spontane 
reacties van de ‘NOOTJES’ 
in de vorige editie van De 
Superieur.
Maar waarom  zij 
uitgerekend nu mij (als 
nestor van het OJO) 
hebben uitgenodigd om 
de volgende NOOT te 
schrijven is voor mij op z’n 
minst verwonderlijk. Naast 
wandelen, tennissen en 
tuinieren is muziek maken  
voor mij toch wel  een hobby 
waar ik  veel plezier aan 
beleef. Ik ben dan ook blij 
dat de harmonie zo’n vijftien 
jaar geleden gestart is met 
het OJO.
Al in mijn jeugd fascineerde 
blaasmuziek me, maar van 
werkelijk musiceren kwam 
in die tijd (zo direct na de 
oorlog) weinig terecht. 
Opleidingsorkesten en 
dergelijke bestonden toen
nauwelijks.
Talent of niet, in de jaren 
zestig zong ik in een 
jongerenkoor, dat in die tijd 
grote bekendheid genoot 
binnen de katholieke 
geloofsgemeenschap. Tv-  en 
radio-opnames, lp’s maken 
en met als hoogtepunt 
een bezoek aan de Paus 
in 1968. Zoals met veel  
jongerenkoren is vergaan,
bestaat ook dit koor al lang 
niet meer.
Naast zang bleef  een 
instrument bespelen mij 
toch boeien. Misschien had 
dit wel te maken met het 
feit dat in Nijmegen  (mijn 
geboortestad) destijds veel 
militaire orkesten optraden 
en waar  ik vaak  naar ging 
luisteren. 

Mijn eerste poging om op 
een instrument te spelen 
dateert al weer uit de jaren 
tachtig. Mede vanwege ’n 
drukke baan gecombineerd 
met studie is daar toen 
weinig van terechtgekomen. 

Kort na de oprichting van het 
OJO ben ik les gaan nemen. 
Mijn eerste instrument was 
een trompet, wat later  een 
bariton is geworden. Na 
vele jaren  ‘lessen’ kan ik 
zeggen dat ik in ieder geval 
het instrument  beheers 
maar van echte muzikale 
‘hoogstandjes’ is nog weinig
sprake. Maar wie weet?
Samen  met Joep en Piet 
vormen wij binnen het OJO 
‘DE DRIE BARITONS’, een 
trio waarmee Louis best blij 
zal zijn. Want welk orkest 
binnen de harmonie heeft 
deze luxe, nog los gezien van 
onze muzikale prestaties?! 
OJO bestaat inmiddels al 
weer vijftien jaar en is
een club waar ik me bij thuis 
voel  en  waar, naast het 
serieus muziek maken, ook 
nog volop gelegenheid is 
voor ontspanning.
Grote interesse heb ik ook 
voor populaire muziek en dat 
is dan ook de reden waarom 
ik  bij De Wanhoop speel. 
Een enthousiaste club, waar 
gezellig muziek maken 
voorop staat.
Onlangs had ik toch wel 
een heel bijzondere droom. 
Ik droomde dat ik in 
een  groot orkest speelde 
met wel 45 muzikanten. 
Veel  klarinetten, zeker 
drie trombones, drie 
baritons en ik weet niet 

hoeveel trompetten, saxen, 
dwarsfluiten etc. Kortom een 
compleet orkest met alle
toeters en bellen. Het 
was mooi weer en er 
was veel publiek  We 
speelden op de kiosk en 
hadden als slotnummer dat 
onvergetelijke nummer 
van de George Baker 
Selection  ‘UNA OJO LA 
BANDAAAAH, when I see 
you again………’ Het was 
geweldig  en iedereen zong
mee. ECHTER , helaas was 
het maar een droom. 

Tot slot nog dit. Sinds 
enkele jaren mag ik zo af 
en toe achter de schermen 
kijken van harmonie als 
organisatie. En dan zie je 
pas hoeveel werk er gedaan 
wordt om van de harmonie 
telkens weer iets moois 
te maken. Ik heb dan ook 
grote waardering voor al die 
vrijwilligers die daarvoor 
altijd geheel belangeloos in 
de weer zijn. Chapeau! 

De  volgende NOOT zou ik 
graag willen doorgeven aan 
Jacobine Wouters van 
LA BANDA en wens haar 
daarbij alvast veel succes.

Zaterdag 23 april 2016 . Op 
deze avond geeft OJO een 
concert samen met ODE uit 
Beek en Donk en wel in een 
tot de nok toe gevulde zaal 
Het Anker.
ODE speelde als eerste en we 
hebben met veel plezier naar 
hun nummers  geluisterd.
Herkenbare melodieën uit 
musical en Bigband. Behalve 
de goede muziek hebben we 
ook genoten van de altijd 
ludieke en informatieve 
presentatie van hun dirigent 
Theo Lokin. Na de pauze is 
de beurt aan ‘ons’, OJO. Ik 
had niet de indruk dat we 
nerveus waren. We hadden 
er echt zin in! Omdat onze 
bezetting niet compleet was 
door ziekte, vakantie e.a., 

werd er voor deze avond 
ondersteuning gezocht en 
gevonden. Ook Louis heeft 
een goede presentatie van 
onze nummers gegeven. 
We hadden een gevarieerd 
programma dat erg goed 
overkwam bij het publiek. 
Nadat onze laatste noten 
geklonken hadden was er dan 
ook zowel in de zaal als bij 
onszelf sprake van een grote 
voldoening. Wij hebben ons 
‘best ever concert’ gegeven! 
Het was een fijne muzikale 
avond.

Heel hartelijk dank aan 
Veronique, René, Frank, 
Marieke, Jasper, Thea en 
Kim!

ODE EN OJO
Door: Ted en Marleen Hegeman

Tussen Aarle-Rixtel en 
Stiphout ligt een mooi 
natuurgebied waar kasteel 
Croy als een monumentaal 
kloppend hart het 
natuurgebied laat leven. Ooit 
wel eens gedacht aan een 
mooie zomeravond met live 
muziek en het kasteel als 
decor? 
Op zaterdag 18 juni gaat dit 
werkelijkheid worden. Het 
is fanfare De Vooruitgang 
uit Stiphout en harmonie 
De Goede Hoop uit Aarle-
Rixtel gelukt om een 
zomeravondconcert te
organiseren bij kasteel Croy. 
Die avond zullen vanaf 20.00 
uur de muzikale klanken 
van beide orkesten te horen 

zijn. Op een podium op het 
voorterrein van het kasteel 
wordt u als bezoeker 
getrakteerd op een 
bijzondere avond. 
De bezoekers zullen in 
‘kasteelsfeer’ ontvangen 
worden en gedurende twee 
uur getuige zijn van een 
mooi concert. De locatie is 
uniek en het Concert at Croy 
Castle mag u niet missen. 
Kaarten voor dit evenement 
zijn à € 8,50 verkrijgbaar bij 
snoeperij Jantje en kapsalon 
Tess in Aarle-Rixtel. 
Bezoekers wordt aangeraden 
zoveel mogelijk met de fiets 
te komen.  

CONCERT AT CROY CASTLE
Door: Ronald Meijer

14 mei
Muziek examen
22 mei
Deelname jubileum 
O&U
Vanaf 31 mei of 
7 juni
Aansluiting 
Muzikanjers
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
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GESTOPT

vervolg agenda

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) 

Wat leven we toch in een 
afwisselend land. Zo vallen 
de hagelstenen hard naar 
beneden en zo zit je onder 
een parasol en zou je willen 
dat er af en toe nog een 
hagelsteentje valt. Prima 
kopij-weer.

Activiteiten
Afgelopen weken stonden 
bol van activiteiten van onze 
vereniging. Was er op een 
zondag een optreden van La 
Banda in de Muziektuin (zie 
elders in deze Superieur), 
twee dagen later bracht 
de harmonie een serenade 
bij twee gedecoreerden. 
Thea Wich (lid) en Pieter 
Verschuren (commissaris) 
viel de eer te beurt en mogen 
zich Lid in de Orde van 
Oranje Nassau noemen, 
proficiat! Een dag later was 
het Koningsdag en hoewel 
het middagprogramma 
binnen moest plaatsvinden, 
waren de weergoden ons 
zo goedgezind dat tijdens 
de rondgang zelfs de zon 
scheen. Altijd goed om als 
harmonie naar buiten te 
treden en te laten zien dat 
we er nog steeds zijn. Dat 
deden we zondag 1 mei ook 
tijdens het dauwtrappen. 
Het was vroeg, heel vroeg, 
maar prachtig weer voor een 
muzikale wandeling. 

En ik weet nu ook dat 
gaffelwerpen niet mijn hobby 
gaat worden ☺ En of het 
nog niet genoeg was gaf ons 
groot orkest weer acte de 
présence bij de Mariaviering. 
Een mooie traditie waarbij 
het optreden van ons orkest 
zeer gewaardeerd wordt. Om 
niet in herhaling te vallen 
zal ik niet vooruitblikken 
op activiteiten. Houd de 
plaatselijke pers en de 

(mei 2016) en andere stuff

agenda maar in de gaten. 

Bestuursvergadering
Tijdens onze laatste 
bestuursvergadering 
hebben we met de 
Superieurcommissie om de 
tafel gezeten. Zo kunnen 
we op z’n tijd over en 
weer dingen uitwisselen. 
Wat dat kost….dat heeft u 
kunnen lezen, maar het zijn 
dan vooral de persoonlijke 
inspanningen die er iedere 
keer weer voor zorgen dat 
er een Superieur met een 
interessante en goed leesbare 
inhoud verschijnt. René 
Paulus zal als redactielid 
de schrijvers weer gaan 
opvoeden om op tijd hun 
kopij in te leveren, want het 
schijnt een sport te zijn om 
dat zo laat mogelijk te doen. 
Niet doen! 

Tambour-maître
Vervolgens hadden we een 
gesprek met onze ‘nieuwe’  
tambour-maître. Jan Willem 
van Dijk heeft de tambour-
maîtrestok overgenomen 
van Jack Bijsterveld. Met 
een nieuwe kolbak is Jan 
Willem helemaal up to date. 
Goed om van hem te horen 
hoe hij tegen het op straat 
muziek maken aankijkt. Eén 
doel is om het straatorkest 
weer meer body te geven. 
Hier hoort u binnenkort meer 
over. 

PR-commissie
Omdat we geen PR-
commissie hebben hierbij het 
verzoek om alle kopij voor 
weekbladen etc. eerst naar 
Madelon van Berne te sturen. 
(pr@harmonie-dgh.nl). Dit 
om de inhoud te toetsen. 
Zij stuurt het dan door naar 
Ans Corbeij die zorgt voor 
plaatsing.

Evenementen- 
formulier
Op onze website zijn onder 
‘leden’ formulieren te 
downloaden die gebruikt 
moeten worden als je samen 
met anderen een evenement 
wilt gaan organiseren. Dit 
geldt niet voor de jaarlijks 
terugkerende evenementen, 
maar wel het verzoek om 
ook hier van te voren een 
begroting in te leveren bij de 
penningmeester. 

Tot slot
Binnenkort ontvangen alle 
ouders van de leerlingen 
die lessen volgen een 
inschrijfformulier voor 
de lessen van volgend 
schooljaar. De gemeente 
gaat werken met een 
vouchersysteem, waarbij 
per leerling een bedrag aan 
subsidie wordt uitgekeerd. 
(nadere info volgt)

Examenkandidaten succes, 
maar als jullie dit lezen zijn 
jullie vast allemaal geslaagd!

Mij is gevraagd om mezelf als nieuw bestuurslid 
voor te stellen. Dat begrijp ik, want velen zullen 
mij nog niet kennen. Dit waarschijnlijk omdat ik 
altijd stilletjes op de achtergrond aanwezig ben. 
Kort over mezelf: Ik ben getrouwd met Jody en 
wij hebben sinds ongeveer een maand een zoon, 
genaamd Stijn. Stijn gaat later saxofoon spelen. 
Doordeweeks houd ik me bezig als subsidie-
adviseur op het gebied van technische innovatie 
in soft- en hardware-ontwikkeling. Ik zit al sinds 
ik me kan herinneren bij de harmonie en vanaf 
het moment dat Maria mij goed genoeg vond, 
speel ik saxofoon bij het harmonieorkest. Van 
kinds af aan werden wij al meegenomen naar de 
harmonie. Eerst om vliegtuigjes te vouwen van 
de programmaboekjes, althans ik dacht dat dat 
de bedoeling was, later om te luisteren en zelf 
mee te doen.

EVEN VOORSTELLEN...
Door: Thijs Derks

Na 3 lange jaren wachten was 
het weer zover! Dauwtrappen 
en wel in Beek en Donk. Om 
5 uur in de ochtend ging de 
wekker. Monique vroeg me 
wat ik op dit vroege tijdstip 
ging doen. Dauwtrappen 
natuurlijk, een driejaarlijkse 
traditie is geboren! Nadat ik 
de slaap uit mijn ogen heb 
gewassen en snel een kop 
koffie achterover heb geslagen 
snel ik naar het kerkplein waar 
onze slagwerkers en voorzitter 
wachten op mij. Trommen 
inladen en op naar Beek en 
Donk. 
Puffend en steunend druppelen 
de niet-uitgeslapen leden van 
de Laarbeekse harmonieën één 
voor één Het Anker binnen.
Daar worden we verwelkomd 
door de organisatie van het 
dauwtrappen. Deze lag in 

handen van onze vrienden van 
de jubilerende O&U. Allemaal 
goed geregeld! Om 10 voor 
6 klinkt het fluitsignaal, 
allemaal opstellen! Na een 
welkomstwoord van voorzitter 
Heesakkers gaan we om 6 
uur van start. Door de straten 
van Beek en Donk spelen wij 
de noten in de ochtendglorie. 
Mensen in peignoir en pyjama 
kijken verschrikt door de 
ramen van de dakkappelletjes 
naar buiten. Wat is er aan de 
hand??? Na ruim een 
half uur door de straten 
gemarcheerd te hebben 
maken we een tussenstop 
in de Muziektuin waar we 
gebroederlijk proosten op 
elkaars gezondheid. Daarna 
vertrekken we gezamenlijk als 
één korps naar Het Anker. 
Het ontbijt staat voor elke 

muzikant klaar, een lekkere 
kop koffie met een heerlijk 
broodje. De volgende activiteit 
staat op ons te wachten: 
gaffel-darten. Elegant werpen 
de voorzitters, tambour-
maîtres en begunstigers van 
de harmonieën de gaffels in 
de roos van het scorebord. 
Al met al een activiteit in 
de opkomende zon waar we 
ons als Goede Hoop van 
de goede kant hebben laten 
zien; complimenten aan de 
leden! Zo zie je maar weer: de 
ochtendstond heeft goud in de 
mond! Over drie jaar weer?!

DAUWTRAPPEN
Door: Jan-Willem van Dijk

Floor Driessen
Cyl van Dommelen

Voor mij heeft mijn familiaire verbintenis met 
de harmonie zwaar meegewogen in de beslissing 
om in het bestuur te komen. Mijn ouders hebben 
altijd veel voor de harmonie gedaan en ik vind 
het daarom ook een eer een deel van hun taken 
over te nemen. Zo is één van de taken het 
instrumentenbeheer en alles wat daarbij komt 
kijken. Hoe ik de toekomst zie bij de harmonie: 
ik hoop dat we de komende jaren de lijn kunnen 
voortzetten met drukbezochte (thema)concerten 
met een hoogwaardig stukje muziek. De jeugd in 
Aarle-Rixtel moet, zoals nu met Muziek=COOL 
gedaan wordt, enthousiast gemaakt worden 
en enthousiast blijven om muziek te maken. 
Verder geloof ik er stilletjes nog steeds in dat we 
weer met een voltallig orkest de straat op gaan. 
Uiteraard kan ik nog veel meer op papier zetten, 
maar ik stel voor het hier voor nu bij te laten.

Optreden La Banda in Muziektuin Beek 
en Donk door de La Banda bende

Zondag 24 april wilde La Banda een geweldig optreden in 
de Muziektuin geven. Het publiek was massaal

komen opdraven en verhinderde de muzikanten om het 
podium te bereiken. Uiteindelijk is het één van onze leden 

toch gelukt!!

Collecte Prins 
Bernhard 

Cultuurfonds 
(Anjerfonds)

30 mei - 4 juni. 
Geef je op als 
collectant!!!

20 augustus
Opening Kermis
5 november
Filmconcert

Check ook de foto’s 
op de site  

(harmonie-dgh.nl)
van het concert in 

Erp, koningsdag en 
andere activiteiten!


