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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

19 mei
Maud Jeurgens

20 mei
Biek van Hoof
Anny Schepers

26 mei
Bart Akkermans

Piet Gijsbers
31 mei

Jasper v/d Heijden
3 juni

Willem Verhoeven
5 juni

Yvonne van Bussel
6 juni

Anthony Vogels
10 juni

Florian Smulders 
13 juni

Jenske Heinsbergen
20 juni

Kamiel v/d Kruijs
22 juni

Stan Beekmans

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

20 mei 
Praktijkexamens 

20 mei 
Halve finale Maistro
20.00 uur De Dreef

25 juni
Serenadedag 

8 juli 
Finale Maistro
20.00 uur De Dreef

11 juli
Afsluitingsconcert
19.00 uur 
Café ‘Bij van Dijk’

door: Brechtje Kuijpers

door: Martijn Pepels
DE NOOT

Hartelijk dank aan mijn 
collega Anthony voor het 
‘doorgeven’ van de pen. 
Jullie kunnen allen overal
mijn biografie lezen en ik 
heb het ook al een aantal 
keren over muziek gehad in 
de Superieur (en er
zullen nog wat keren 
volgen!), maar nu maak ik 
van de gelegenheid gebruik 
om eens iets anders met
jullie te delen. Naast het 
maken van muziek, wat mijn 
passie is, heb ik als hobby…
koken!! Ik vind het
heerlijk om een dagje in 
de keuken te vertoeven om 
dan de lekkerste gerechten 
tevoorschijn te toveren. Dat 
kan iets heel ingewikkelds 
zijn, maar het liefst maak ik 
iets ‘simpels’ overheerlijk. 
Ik kom natuurlijk uit 
Limburg en wil in deze editie 

graag mijn recept van echt 
‘Limburgs zuurvlees’ met 
jullie delen. 
Komt ie:

Ingrediënten:
•	 800	gram	

rundvleespoulet	
(paardenvleespoulet	
is	nog	lekkerder)

•	 ±	2	dl	bruine	fond	
(kan	ook	met	
water,	maar	fond	is	
lekkerder)

•	 ±	1	dl	water
•	 ±	1	dl	rode	wijn
•	 ±	1	dl	natuurazijn
•	 ±	1	dl	frambozenazijn
•	 2	dikke	rode	uien
•	 3	blaadjes	laurier
•	 3	kruidnagels
•	 2	jeneverbessen	

(gekneusd)
•	 5	eetlepels	appel-

perenstroop
•	 2	plakken	ontbijtkoek
•	 zout
•	 peper

 
Mariner de poulet 24 
uur in een marinade van 

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

Zaterdagavond 8 april 
vond er in het Phileutonia-
gebouw in Helmond een 
uitwisselingsconcert plaats 
van KSH Phileutonia en 
harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel. Het was 
al aardig druk toen ik 
aankwam. Langzaamaan 
werd het in de zaal ook 
drukker en zocht ik een stoel. 
Een drankje erbij en zo kon 
om 20.00 uur het concert 
beginnen. Harmonie De 
Goede Hoop zat al helemaal 
klaar. De voorzitter van 
Phileutonia opende de avond 
met een mooi voorwoord.  
Voordat de muziek inzette 
kregen we een bijzondere 
presentatie, dat was echt 
heel leuk gedaan. Na de 
presentatie zette het orkest, 
o.l.v. de nieuwe dirigent 

Martijn Pepels, de eerste 
muzieknoten in . Dit was 
de eerste keer dat ik hem 
zag dirigeren en dat was 
leuk om dat te zien. Het 
stuk met de 2 dwarsfluiten 
was echt heel knap en mooi 
gespeeld. Al met al was het 
heel leuk om mijn oude club 
te zien spelen. Na de laatste 
noten klonk er dan ook een 
welverdiend applaus, een 
applaus dat zeer terecht was.
Tijdens de pauze een drukte 
bij de bar... eindelijk, net 
voordat het de beurt was aan
Phileutonia zat ik klaar om 
naar hen te luisteren. Na de 
presentatie van Phileutonia 
liet zij horen wat zij voor dit 
concert, o.l.v. Dirk van de 
Weijer, ingestudeerd hadden. 
Leuk om op deze manier, 
bij een  andere club, iemand 

tegen te komen die je goed 
kent. Mooie stukken werden 
ten gehore gebracht. Aan het 
einde van het concert zette 
Phileutonia het clublied in:
Wij van Phileutonia... Het 
clublied dat door elk lid 
van Phileutonia hard werd 
meegezongen.
Nadat beide orkesten 
hun muziek hadden laten 
horen, was het tijd voor een 
drankje... Druk, gezellig 
druk.
Al met al was het een heel 
bijzondere, leuke avond 
die zeker voor herhaling 
vatbaar is. En luisteren in de 
zaal heeft zeker iets, maar 
er is niets leuker dan zelf 
muziek te maken. Ik heb 
echt genoten van de mooie 
klanken van De Goede Hoop 
en Phileutonia.

VOORJAARSCONCERT MET PHILEUTONIA

fond, water, rode wijn, 
azijn, laurier, kruidnagel, 
jeneverbes, zout en peper.
Laat het vlees goed uitlekken 
en vang de marinade op. 
Braad het vlees aan in een 
goede stoofpot en voeg de 
gesnipperde uien toe.

Blus het geheel af met de 
marinade. Voeg de stroop toe 
en laat het geheel minstens 
2 uur sudderen. Wanneer het 
vlees gaar is, het geheel op 
smaak brengen met zout en 
peper. Om de gewenste
zoet/zuur verhouding te 
verkrijgen kun je nog wat 
stoeien met extra stroop, 
bruine basterdsuiker of
evt. balsamicoazijn.

Serveer dit met zelfgemaakte 
frietjes (bakken in 
Ossewit!!!) en  een lekkere 
witlofsalade!!!
En bij dit gerecht drinken we 
een heerlijke Swinckels!
Eet smakelijk!

Ik geef De Noot door aan 
René Paulus

KONINGSDAG 2017
Onze bassen tijdens het voorjaarsconcert bij Phileutonia



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 
06-51558429

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

DE JEUGD AAN HET WOORD

door: Teun van Wetten
Toen ik in groep acht zat was 
het project Muziek is Cool 
bezig. We mochten allemaal een
instrument uitkiezen en ik 
koos het instrument waar ik 

het meeste geluid uit kreeg, de 
bariton. Ik kreeg toen les van 
Louis van de Weijer waar ik nu 
nog steeds les van heb. 

Al gauw mocht ik naar het 
leerlingenorkest. Waar ik het 
toen heel erg naar mijn zin 
had. Toen mocht ik naar het 
opleidingsorkest. Ik heb een 
tijdje in beide orkesten gezeten 
maar dat werd een beetje veel 
dus toen ben ik alleen bij het 
opleidingsorkest gegaan. Na een 
jaar ging het opleidingsorkest 

De inkt net droog van het 
vorige bestuursverhaal, 
komt er alweer een reminder 
van de redactie voor 
de volgende Superieur. 
Eigenlijk geen probleem 
want er is weer voldoende 
gebeurd de afgelopen 
maand. Een geslaagd 
uitwisselingsconcert, een 
koude maar gezellige 
Koningsdag en een 
Meiviering die overging in 
een openbaar examen.

Activiteiten waar een aantal 
vrijwilligers ook weer druk 
mee was. Het is daarom 
dat jullie allemaal een mail 
ontvangen hebben om 
je aan te melden voor de 
vrijwilligerspool. Omdat 
vele handen meestal licht 
werk maken willen we ook 
eens op anderen een beroep 
kunnen doen. Meld je dus 
gewoon aan dan kun je 
incidenteel ook een keer 
meehelpen met een activiteit 
en dat is leuk en gezellig. Je 
kunt hierbij in later stadium 
aangeven wat je wel en niet 
leuk vindt om aan mee te 

helpen.
Inmiddels hebben we 
afscheid genomen van Jesse 
van Lankveld, dirigent van 
La Banda. Hij heeft ook 
een dirigentschap bij de 
voormalige PTT harmonie in 
Den Bosch en ziet daar meer 
uitdaging in. Op Koningsdag 
was zijn laatste optreden als 
dirigent en La Banda gaat 
nu verder tot de zomer onder 
leiding van Hanneke van 
Bree. Jesse bedankt voor je 
geduld en enthousiasme!

En als deze Superieur 
uitkomt hebben we er 
hopelijk weer een muzikant 
op D-niveau bij. Afgelopen 
zondag heeft Marieke 
van Dijk haar muzikale 
ladders laten horen en de 
toehoorders laten genieten 
van een mooi concert. Super 
dat we zulke muzikanten 
binnen ons orkest hebben 
en niet in de laatste plaats 
dit niveau behalen door 
inzet van docenten en 
opleidingscommissie.
Komende weken zal er ook 
heel hard geoefend worden 

door onze dirigenten in spe. 
20 mei is het dan eindelijk 
zover. De halve finale van 
Maistro, het project van de 
harmonie voor de Laarbeekse 
gemeenschap. Zullen de 
kandidaten hun zenuwen 
overwinnen en zonder 
kleerscheuren hun partituur 
tot het eind kunnen dirigeren? 
We gaan het zien en horen op 
20 mei. Wie nog geen kaarten 
gekocht heeft haast zich.

Afgelopen bestuurs- 
vergadering hebben we 
onze ‘speerpunten’ uit het 
meerjarenplan vastgesteld. 
Wie dacht dat het met het 
schrijven van het plan klaar 
was heeft het mis. Nu komt 
de uitwerking, maar met een 
juiste taakverdeling zullen 
we dit tot een goed einde 
brengen.

Tot slot wil ik onze 
‘Alpenzusjes’ (Nelly, Marie-
Louise en Judith) heel veel 
succes en sterkte toewensen 
bij hun poging om de Alpe 
d’HuZes te bedwingen.

MARIEKE, PROFICIAT MET HET 
BEHALEN VAN JE D-EXAMEN!

samen met het opleidingsorkest 
van Lieshout. Daar was het erg 
gezellig en heb ik veel geleerd. 

Toen mij gevraagd werd of ik in 
het grote harmonieorkest wou 
schrok ik daar wel een beetje 
van want ik dacht dat dat nog 
heel lang ging duren. Ik zei 
dat ik er een weekje over na 
moest denken maar ik wist het 
eigenlijk al meteen. Nu zit ik 
er een paar maanden bij en dat 
gaat best wel goed. En ik heb 
het er erg naar mijn zin.

UPDATE MAISTRO
De halve finale van Maistro 
komt er aan. Nog maar twee 
weken en dan is het zover. 
Voor de kandidaten een 
spannende tijd en voor het 
harmonieorkest is dat niet 
anders. De voorbereidingen 
voor dit evenement zijn in volle 
gang. Graag geven we iedereen 
een vooruitblik op 20 mei en de 
periode die daarna volgt.

Op 20 mei verwachten we alle 
leden van het harmonieorkest 
om 18.30 uur voor een 
soundcheck in De Dreef. Het 
concert wordt een ‘sta-concert’ 
met een kleine tribune. Dit 
betekent dat het wat rumoeriger 
zal zijn dan bij een regulier 
concert. Daarom is er gekozen 
voor het uitversterken van het 
orkest. Alle andere technische 
snufjes, zoals camera, worden 
ook nog getest.

Het concert begint om 20.00 
uur. Bereid je voor op een lange 
avond. We verwachten pas om 
22.30/23.00 uur het podium te 
kunnen verlaten. Zorg zelf dus 
voor een flesje drinken.
Een presentator zal de 
kandidaten introduceren 
en uitleg geven over de 
muziekstukken. Alle kandidaten 
krijgen feedback van drie 

door: Vera Kuijpers

juryleden. Dit zijn professionele 
dirigenten. Na afloop van het 
concert volgt een ranking. De 
kandidaat op nummer 1 met 
het beste jurycommentaar 
wordt verbonden aan vier 
goedlopende producten van 
vier plaatselijke ondernemers. 
Elke keer als een product wordt 
verkocht krijgt de kandidaat 1 
stem. Bijvoorbeeld, Jolanda is 
verbonden aan komkommers. 
Elke keer als Frans van den 
Heuvel een komkommer 
verkoopt krijgt Jolanda 1 stem. 
Ook heeft zij bij drie andere 
ondernemers een product ‘in de 
verkoop’ waar ze punten mee 
kan scoren. Ze maakt dus met 
vier verschillende producten 
kans op publieksstemmen. 
Op deze manier worden in 
de weken na de halve finale 
publieksstemmen verzameld. 
Alle kandidaten worden 
verbonden aan producten. Hoe 
hoger je in de ranking komt, hoe 
beter het product (normaliter) in 
de winkels wordt verkocht.

Tijdens de finale op 8 juli 
wordt bekendgemaakt welke 4 
kandidaten de meeste
publieksstemmen hebben 
behaald. De kandidaten en het 
orkest weten dit al een aantal 
weken eerder zodat zij samen 

hebben kunnen repeteren. Je 
moet dit dus geheim houden!
De 4 overgebleven kandidaten 
gaan strijden om de titel 
‘Maistro Aarle-Rixtel’. Zij 
dirigeren opnieuw het orkest 
met als extra uitdaging te 
werken met een solist of 
solisten. De professionele jury 
kiest de uiteindelijke winnaar. 
De winnaar gaat tijdens het 
Nieuwjaarsconcert 2018 De 
Radetzky Mars dirigeren 
en mag € 700,- doneren aan 
een zelfgekozen lokaal goed 
doel. De cheque komt tot 
stand door de kaartverkoop. 
Van elk verkocht kaartje gaat 
€ 1,- naar het goede doel. 
De burgemeester is bereid 
gevonden om de prijsuitreiking 
te verzorgen.
Maistro is ook te volgen via 
social media. Like ons op 
Facebook! Ook zullen er naar 
aanloop van beide concerten 
winacties zijn.

Al met al een spannende, 
bijzondere en mooie tijd om 
naar uit te kijken. Met deze 
twee concerten kunnen we weer 
eens een ‘andere kant’ van onze 
harmonie laten zien.

Wij hebben er zin in!  
De Maistrocommissie

Beheer agenda: 
stan_beekmans@ 

hotmail.com


