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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

16 november
Angela Strijbosch
18 november

Han Bouwman
20 november
Marieke van Dijk
21 november

Mirjam van den Reek
22 november

Luuk van der Ligt
30 november

Nelly Swinkels
30 november

Eliza Galajeva
2 december
Lumy de Haas

10 december
Jan Verbakel

13 december
Anne Wouters

14 december
Jacqueline van de 

Wetering

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

Het is vrijdagavond 31 
oktober, HALLOWEEN.

Om half zes kom ik aan 
bij de klokkengieterij. De 
eerste geesten en heksen 
lopen al rond, met dank aan 
het team visagisten. De zaal 
ziet er geweldig uit. Na een 
soundcheck en een korte 
voorrepetitie gaat de zaal 
om 19.30 uur open voor de 
gasten. Zij worden ontvangen 
door heer en mevrouw 
Drakula en worden door 
hen naar een prachtige 

entree geleid waar ze de 
gebochelde van de Notre 
Dame kunnen bewonderen 
en nog andere prachtige 
geesten, de Efteling is er 
niets bij. Daarna 
mogen ze plaatsnemen in 
de zaal en de voorstelling 
kan beginnen. Na het 
openingswoord van onze 
‘Drakula’ voorzitter kan de 
avond beginnen. De hele 
avond wisselen muziek en 
het fraaie toneelspel 
van de acteurs elkaar af. Met 
een van de hoogtepunten de 

Bells van de Notre Dame met 
op carillon Frank Steijns. 
Frank speelt normaal bij 
het orkest van André Rieu, 
maar hij heeft dit weekend 
vrij kunnen maken om een 
aantal stukken met ons uit 
te voeren. Het resultaat was 
prachtig. Zoals een van 
de gasten tegen mij zei: 
‘De avond klopte in alle 
facetten!’
De zaterdag overtreft 
zelfs nog de al geweldige 
vrijdagavond.

Een super afsluiting van ons 
jubileumjaar! 
Met dank aan de organisatie 
en alle vrijwilligers die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

HALLOWEEN CONCERT
16 november
Mis opluisteren door 
OJO.  
Locatie: Kapel 
Elkerliek Helmond
16 november
Sinterklaasintocht 
m.m.v. M=C
29 november
Wijnactie
30 november 
Groepsrepetitie voor 
nieuwjaarsconcert 
10-00-12.00:  
Koper en slagwerk
12.30 - 14.30: Hout
13 december
Kerstconcert voor en 
door jeugd.  
16.00 uur bij De 
Vrienden
14 december
Groepsrepetitie voor 
nieuwjaarsconcert 
10.00-12.00: Hout
12.30-14.30: Koper  
en slagwerk 

11 oktober was het dan 
zover. Voor het eerst sinds 
lange tijd stond er weer 
een Slagwerkfestival op 
de planning. Het 140-jarig 
bestaan van de harmonie 
was voor de slagwerkgroep 
een mooie gelegenheid 
om eens het hele 

instrumentarium uit het hok 
te trekken. Voor een zeer 
goed gevulde zaal kregen 
we de kans om te laten zien 
waarom wij veranderd zijn 
van een drumband naar een 
slagwerkgroep.

De laatste jaren hebben 
we flink aan ons repertoire 
gewerkt. Met de beste en 
leukste nummers daarvan 
hebben we een mooi en 
gevarieerd programma in 

elkaar geknutseld, dat uiteen 
liep van ongestemd slagwerk 
naar gestemd slagwerk en 
van Frank Boeijen tot aan 
Metallica. Gelukkig was 
onze vaste bassist Felix 
Dijkmeijer ook aanwezig om 
ons met zijn mooie 

klanken te 
begeleiden 
in de 
bekende 
werken. 

Daarnaast 
kregen we met het nummer 
It’s so hard van Anouk een 
geweldig optreden van 
zangeres Lidy van den 
Heuvel met begeleiding 
van Willy Akkermans op 
gitaar, Felix op 
bas en natuurlijk 
het percussie van 
de slagwerkgroep. 
Vanwege het 
jubileumjaar waren 
er ook enkele 
oud-leden bereid 
en enthousiast 
gevonden om 

SLAGWERKCONCERT
Door: Frank vd Heuvel

samen met ons een nummer 
ten gehore te brengen. Zij 
lieten horen dat ze het nog 
steeds niet verleerd zijn.
Tussen de twee sets door 
die wij speelden, werden 
we afgewisseld door de 
slagwerkgroep van Wanroij. 
In de aanloop naar hun 
concours wilden zij in Aarle-
Rixtel laten horen dat ze er 
zeker klaar voor waren. Ook 
zij hadden een gevarieerd 
programma met enkele 
bekende nummers.
Ook aan de afterparty was 
gedacht. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
kon er genoten worden 
van de muziek van ‘onze’ 
gitarist Willy Akkermans 
en zijn compagnon. 
Verzoeknummertjes werden 
niet geschuwd en zo werd het 
gezellig tot in de late uurtjes.

Op 13 december wordt er een kerstconcert 
georganiseerd bij De Vrienden. Ons 

leerlingenorkest en opleidingsorkest zullen 
spelen samen met jeugd op slagwerk. 

Bovendien komt ook het jeugdorkest van Erp 
meespelen. Allen staan o.l.v. Cindy van Rijn. 
Zij geeft bij onze vereniging de A.M.V. lessen 
en de gitaarlessen. Aanvang is om 16.00 uur.

Na een zeer geslaagd 
Halloweenweekeinde zullen 
de komende repetities in 
het teken staan van het 
nieuwjaarsconcert op 4 
januari a.s. 
Enkele nieuwe stukken 
liggen inmiddels op de 
lessenaar waaronder het 
concert voor trombone 
en orkest van Rimsky 
Korsakov. Joost Swinkels 
uit Beek en Donk zal hierbij 

de solist zijn. Verder staat 
op het programma o.a. het 
hoboconcert gespeeld door 
Sanne, Moulin Rouge, 
Bonaparte, Mars uit de Jazz 
Suite van Shostakovich, 
Fiesta cu tres Banda en Misty 
(trombone solo). 
Er zullen enkele extra 
repetities gehouden worden 
o.a. op zondag 30 november 
en 14 december (zie agenda).  
Wegens de feestdagen zal de 

generale repetitie gehouden 
worden op vrijdag 2 januari. 
Behalve het inhoudelijke 
muziekprogramma zal het 
weekeinde er grotendeels 
uitzien zoals we al enkele 
jaren gewend zijn. Op 
ieders medewerking wordt 
weer gerekend. De bekende 
lijst met (aangewezen) 
vrijwilligers wordt tijdig 
bekend gemaakt.

NIEUWJAARSCONCERT
Door: de nieuwjaarscommissie

door: Kim van Aspert
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Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier

VANUIT HET BESTUUR
door: Mathy Meulendijks

WIJNACTIE HARMONIE DE GOEDE HOOP
door: Marieke Bouwman
Op zaterdag 29 november vindt voor de 3e maal in successie de wijnactie van onze vereniging 
plaats. Vanaf 13.00 uur starten we met de verkoop vanuit  conferentiecentrum De Couwenbergh. 
De wijnen hebben we zorgvuldig geselecteerd in samenwerking met Jelle de Jongh van De 
Couwenbergh.  
We verwachten ook nu weer dat alle leden van de harmonie vanaf 18 jaar actief aan deze 
actie deelnemen. Mocht je echt niet kunnen op deze middag, dan kun je misschien je steentje 
bijdragen door mee te helpen met labelen (week van te voren) of ’s morgens de 29e met 
sjouwen, maar geef dit dan uiterlijk voor 20 november door aan secretaris@harmonie-dgh.nl  
zodat  we tijdig het schema rond kunnen sturen.  Als we met zijn allen een 
paar uurtjes werken is het ‘klusje’ snel geklaard. Bovendien is het elk jaar 
heel gezellig om dit met zijn allen te doen met tussendoor een lekker kopje 
koffie/thee en een lekkere koek erbij. 
 
Namens de ‘wijncommissie’  Jacobine Wouters, Jasper van der Heijden, 
Mathy Meulendijks, Ronald Meijer en Marieke Bouwman.

Muug ben ik; ik zit an 
menne taks. Heb ‘r effekes 
gnuug van… Nee, dit is 
geen aankondiging dat ik ga 
stoppen met mijn columns. 
Ook niet dat ik ga stoppen 
met de harmonie. Ben 
maar niet bang hoor! En de 
titel duidt ook niet op een 
heel lange versie van zo’n 
zoemend en stekend beest 
wat je ’s nachts uit je slaap 
houdt. Die dingen zitten 
er in deze koude periode 
niet meer. Het is gewoon 
vermoeidheid. Jullie kennen 
het verschijnsel zelf vast wel: 
Dat je fanatiek overal mee 
bezig bent: je gezin, je werk, 
je hobby’s, wat karweitjes 
hier een commissietje daar 
en – oh ja – ook nog even 
dit regelen. En voor je het 
– bewust of onbewust – 
weet, heb je teveel hooi op 
je vork genomen. Je wordt 
kribbig en kortaf omdat je 
nooit nee kunt zeggen en 
je voor die aangenomen 

taken niet genoeg tijd gunt. 
Of simpelweg je meer uren 
werk hebt dan er in die 
24 uur van een dag zitten. 
Door de gedrevenheid en 
fanatisme wil je alles perfect 
regelen. Het is per slot van 
rekening een leuke job of 
project; anders deed je het 
toch niet. Dus doorgaan 
tot in het onmogelijke… 
en dan barst de bom. De 
batterij is leeg en ondanks 
dat de wil er is, gaat het 
gewoon niet meer. Moeheid: 
de staat van lichaam en/
of geest waarbij je je niet 
meer in staat voelt om op 
normale wijze activiteiten te 
ontplooien, gepaard gaand 
met slaperigheid. Gebrek 
aan concentratie en zelfs 
de meest simpele column 
komt niet meer op papier. 
Afgelopen periode was voor 
mij persoonlijk zeer druk. 
Dus ik kan begrijpen dat 
jullie niet begrijpen dat ik 
het onderwerp vermoeidheid 

aangegrepen heb om 
mijn – met niet normaal 
functionerend vermogen 
– geschreven column, die 
langzaamaan een begrip is 
binnen onze harmonie, te 
verdoezelen van dit minder 
hoogstaande nivo wat jullie 
inmiddels wel gewend zijn 
en het stuk toch te laten 
voorkomen als een van de 
beter verwoorde columns. 
Gelukkig voel ik meestal 
tijdig aankomen wanneer 
deze vermoeidheid 
intreedt, en dan zie ik 
ook in dat ik even gas 
terug moet nemen. Dit 
duracelkonijntje kan lang 
doorgaan, maar moet 
nu toch echt even de 
accu opladen. Net op de 
deadline – donderdag ’s 
nachts – weer mijn column 
af; en nu vlug naar mijn 
kribbe. 
Truste!

MUUUUG.
Zondagmiddag 2 november 
15:41 uur zit ik op een 
van de stackchairs in de 
klokkengieterij te wachten 
totdat onze lichtman de 
laatste aanhanger met 
materiaal komt ophalen. 
Frank Fritsen is met zijn 
paarden weg en heeft mij 
op het hart gedrukt er toch 
zeker voor te zorgen dat 
alles goed wordt afgesloten. 
Dat afsluiten is wel dubbel, 
want we sluiten met deze 
productie ons jubileumjaar 
af. Een prachtjaar met 
Carnalvalsconcert, Muziek 
Op Het Plein in juni voor 
vele orkesten uit de  regio 
maar ook onze OJO en La 
Banda, Muziek Op Het 
Plein in september van 
het harmonieorkest en 
Koskoijer, in oktober een 
geslaagd Slagwerkfestival 
en dan de afgelopen 48 

uur twee avonden Geesten 
in de Gieterij. Het laatste 
blijft altijd het langste 
hangen, maar terwijl ik dit 
alles type op mijn iPhone 
realiseer ik me dat al onze 
evenementen geweldig 
waren: voor het publiek 
en door de muzikanten en 
allen die georganiseerd en 
meegewerkt hebben. Daar 
mogen we met zijn allen 
trots op zijn en nog lang van 
nagenieten.

Door Frank Fritsen is het 
bedrag, dat we als harmonie 
voor de ‘huur’ van de 
klokkengieterij moesten 
betalen, ter beschikking 
gesteld aan de opleiding. Dat 
vinden we een fantastisch 
gebaar.

Rest ons niets anders dan 
dat we de laatste 2 maanden 

van het jaar gebruiken 
om op 16 november de 
intocht van Sinterklaas te 
begeleiden, door het OJO 
op 16 november de mis in 
de kapel van het Elkerliek te 
verzorgen, op 29 november 
de wijnactie te doen, op 
13 december een concert 
voor en door de jeugd te 
verzorgen en ons weer goed 
voor te bereiden op een 
mooi nieuwjaarconcert op 4 
januari a.s.

AFMELDEN?
Voor leerlingen- 
orkest: 
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
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 opleidings-
orkest:
Paul van de Veerdonk
06 - 24 67 12 01
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Voor studenten die op het 
moment van facturering 
van de contributie (eens 
per kwartaal) 18 jaar of 
ouder zijn, heeft harmonie 
De Goede Hoop vanaf 
januari 2015 een speciale 
studentenregeling.

De regeling houdt in dat 
iedere student van 18 jaar of 
ouder. die een MBO-/HBO-/
WO-opleiding volgt, € 30,= 
per kwartaal betaalt voor 
contributie en orkesttoeslag 
(exclusief huur instrument). 
Er wordt daarbij geen 
onderscheid gemaakt 
tussen thuis- of uitwonende 
studenten.
Hiermee komen we de 
student en waarschijnlijk 
ook de ouders financieel 
tegemoet. Thuiswonenden 

STUDENTENREGELING
door: Ronald Meijer

24 december
Kerstgezinsviering 
m.m.v. opleidings-
orkest
31 december
Oudejaarsviering 
m.m.v. OJO
2 januari 
Generale repetitie 
nieuwjaarsconcert 
4 januari
Nieuwjaarsconcert

Vervolg agenda

zullen in de regel wel in 
staat zijn de repetities bij te 
wonen.
Een uitwonende student, die 

de doordeweekse repetities 
niet kan meemaken, wordt 
gevraagd de muziek thuis 
te oefenen en de extra 
repetities zoveel mogelijk 
bij te wonen. 
Zodra de student zijn 
opleiding afmaakt of stopt, 
komt hij of zij niet meer 
in aanmerking voor deze 
regeling. Studenten (18 jaar 
en ouder) moeten bij de 
penningmeester aangeven 
dat zij een opleiding 
volgen. 
Het bestuur van harmonie 
De Goed Hoop wil hiermee 
een signaal afgeven naar 
deze groep leden en hun 
ouders, namelijk dat wij het 
als vereniging belangrijk 
vinden, dat hun kind deze 
muziekhobby kan blijven 
uitoefenen.


