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20 november
Resi Verhagen

Marieke van Dijk

21 novenber
Mirjam van den Reek

10 december
Jan Verbakel

12 december
Arjan Jeurgens

13 december 
Anne Wouters
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Wetering
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Hij stort nog steeds 5% 

van het bestede bedrag op 
rekening van Harmonie De 

Goede Hoop

CINEMA DGH: ONS FILMCONCERT
Zaterdag 29 oktober 2016 
om 21:57u: de aftiteling 
loopt en het publiek staat 
nog even onwennig 
te kijken of dit nu 
het einde is. Ja, 
zoals een film 
afloopt met een 
simpel ‘the end’, 
zo zit nu ook 
ons filmconcert 
er op. Mijns 
inziens kunnen 
we terugblikken 
op een 
geslaagd 
avondje 
filmmuziek. 
Doel was dat beeld en 
geluid de prikkelende match 
zouden worden voor deze 
avond. Echter ’s middags bij 
het opbouwen - nog enige 
paniek - zat er wel ‘prik’ op 
de beamer, maar leek er toch 
een kink in de kabel te zitten: 
geen goed beeld op het grote 
scherm. Na heel wat geklooi: 
‘Hé, ik weet niet wat ik 
gedaan heb op die laptop, 
maar hij doet het!’ Yes, de 
rode loper kon nu met een 
gerust hart uitgerold worden 
voor de premièreavond van 
ons filmconcert.  
Om 19:30u gingen de 
deuren van ‘bioscoop’ De 
Dreef open en werden de 
bezoekers verwelkomd door 
Charles. Nee, niet onze 
butler, maar Chaplin. Ze 
werden doorverwezen naar 
de popcornkraam voor een 
lekker zakje ‘gesneukel’ en 
verder naar hun stoel (rij 20 
stoel 16) geleid door onze 
ouvreuses (plaatsaanwijzers). 
Het deed ons deugt dat er 
tegen aanvang nog zo’n 

30 stoelen bijgeplaatst 
moesten worden. En dan, de 
lichten dimmen, de reclame 
begint te lopen op het 

groot scherm. Hé, geen 

welkomstwoordje 
van de voorzitter? Nee, 
vanavond spreken beeld 
en geluid, net als in de 
bioscoop. Na de reclames: 
tatatataaaaah! DGH 
filmconcert 2016: de 
hoofdfilm. Charlie probeert 
het orkest op te starten voor 
de muziek, maar laat dit 
uiteindelijk wijselijk aan 
onze dirigent Martijn over. 
En dan zijn we op weg. 
We vliegen van scène naar 
scène met prachtige muziek 
onder de filmbeelden (mooi 
gemonteerd door Marleen; 
mijn complimenten voor dit 
tijdrovend karwei; enne die 
borrel heb je nog steeds te 
goed!). Het is een concert 
met tempo, met drive, met 
diversiteit in het muzikale 
oeuvre. Van slapstick via 
romantiek naar drama. 
Je merkt dat het publiek 
geboeid blijft. Zeker bij de 
twee optredens van onze 
soliste Angela Neijmeijer. 

Prachtig hoe zij soleert bij 
Schindler’s List en Por Una 
Cabeza. De avond vliegt 
voorbij. En dan inderdaad 
21:57u: de film is ten einde. 
Ook de regisseur kan zijn 
laptop weer inklappen en 
een welverdiend pilsje gaan 
pakken op een geslaagde 
avond. Bij aanvang van 
het concert zag ik al veel 
vreemde gezichten die je 
normaal niet treft bij onze 
concerten. En na afloop 
beaamden ze ook nog dat 
ze genoten hadden van het 
gezellige avondje ‘naar de 
film’. Ik denk dat we onze 
vereniging dus weer van 
een goede kant hebben laten 
zien.

Door: Maurice van Falier
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DE NOOT....

Deze foto’s maakte ik van alle leden van de Harmonie!
Ik geef de NOOT door aan: Commissaris Pieter Verschuuren

Door: Marleen Hegeman-Swinkels

Nu Marleen is gestopt als fotograaf, doen we een oproep om 
nieuwe mensen te werven die het leuk vinden om tijdens 

optredens, evenementen en speciale gebeurtenissen foto’s te 
maken. Heb jij interesse? Meld je dan aan bij Ronald Meijer: 

ronaldmeijer56@live. nl.

17 november
Extra repetitie hout
19 november
Extra repetitie 
slagwerk
19 november
Wijnactie
1 december
Extra repetitie koper
4 december
Opluisteren dienst 
Elkerliek door OJO
31 december
Oudejaarsmis m.m.v. 
OJO
5 januari
Generale repetitie in 
De Dreef
7 januari
Medewerking 
slagwerkgroep aan 
NJC Wanroij
8 januari
Nieuwjaarsconcert
20 mei
Halve finale Maestro
8 juli
Finale Maestro

Beheer agenda: 
stan_beekmans@
hotmail.com

Zondag 6 november heeft 
onze slagwerkgroep tijdens 
een uitwisselingsconcert 
in Wanroy een spetterend 
optreden gegeven. Een vijftal 
nummers werden onder 
leiding van Anthony Vogels 
op indrukwekkende wijze 
uitgevoerd. Als afsluiting 
werd een nummer samen 
met slagwerkgroep St Jan 
ten gehore gebracht. Dit 
nummer zal ook op het 
komende nieuwjaarsconcert 
gespeeld worden. Alleen al 
daarom de moeite waard ons 
nieuwjaarsconcert op zondag 
8 januari te bezoeken!

CONCERT SLAG-
WERKGROEP 
WANROY
Door: Een bezoeker

VACATURE FOTOGRAAF



Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn
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
Rene Paulus

Vera Kuijpers

Bezorger
Martien v/d Heuvel
Contactpersoon 

fotografie
Vacature

GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
Door: Ronald Meijer

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

“Met ingang van 1 november 
a.s. wordt op drastische 
wijze het repetitiebezoek 
door het bestuur in de gaten 
gehouden. Na verzuimen 
van 3 repetities wordt 
het betreffende lid door 
het bestuur mondeling en 
anders schriftelijk van de 
standpunten van het bestuur 
op de hoogte gesteld. Hij 
zal worden gewezen op het 
gestelde in het reglement 
en zal direct een beslissing 
dienen te nemen of hij 
al dan niet ingevolge dit 
reglement wenst te handelen. 
In ontkennend geval zal hem 
verzocht worden om als lid 
te bedanken, waarna de 
procedure van het reglement 
volgt. Aan de dirigent zal 
opdracht worden gegeven 
de wekelijkse repetitie om 
8 uur PRECIES te starten, 
geheel onafhankelijk van het 
feit of al dan niet voldoende 
muzikanten aanwezig zijn.”  
Aldus sprak het orakel 
‘bestuur’ in juli 1964. Of 
het geholpen heeft? Ik denk 
van niet. Je bent lid van onze 
vereniging omdat je het leuk 
vindt om muziek te maken 
en van de ‘fun’ eromheen 
houdt. Natuurlijk is het niet 
altijd leuk, zeker niet als je 
weer een repetitie hebt gehad 

met veel maten rust. 
Toch zou je jezelf eens 
moeten afvragen hoe vaak 
je op de repetitie bent. Ben 
je een ‘gouwe trouwe’ of is 
de wekelijkse repetitie een 
sluitpost aan het worden? 
Natuurlijk doe je in de eerste 
plaats jezelf tekort want je 
betaalt wel contributie en 
orkesttoeslag. Maar doe je 
je medemuzikanten ook niet 
tekort? Ik hoor sommigen nu 
zeggen: ‘Ja hallo, doe niet zo 
belerend’, maar je weet zelf 
heel goed dat het wel zo is. 
Muziek maken als je sectie 
incompleet is, is niet leuk 
voor degene die naast je zit 
en maakt het lastig dirigeren 
voor de dirigent. En nu ik 
toch bezig ben………….is 
het ‘trendy’ om structureel 
later op de repetitie te 
komen? Zo van: ik kan die 
partijen heus wel spelen 
en ik bepaal zelf hoe laat 
ik binnenstap. No way: we 
beginnen op de afgesproken 
tijd! Niks is storender voor 
orkest en dirigent dan later 
binnenkomen. Houd jezelf 
de spiegel eens voor en 
concludeer wat voor een 
muzikant jij bent. Ik hoop 
een ‘gouwe trouwe’ en niks 
ten nadele daarvan natuurlijk. 

Bestuursvergadering                                                                                                                  
Afgelopen bestuurs-
vergadering hebben we 
o.a. gesproken over het 
vervangen van onze pauken. 
Broodnodig, dus er wordt 
gekeken naar wat wanneer 
mogelijk is. Ook hebben 
we onze jaarplanning 
compleet gemaakt en daarbij 
geprobeerd om activiteiten zo 
goed mogelijk te spreiden. De 
visie van de harmonie houdt 
ons ook goed van de straat. 
Na twee bijeenkomsten met 
onze adviseur Hans Burgers 
zijn we o.a. gekomen tot een 
vragenlijst die binnenkort 
naar alle leden verstuurd 
wordt. We hopen dat jullie 
even de tijd nemen om de 
lijst in te vullen, zodat we 
jullie mening en ervaringen 
kunnen gebruiken bij onze 
visie.
Fotografen                                                                                                                                           
Marleen Hegeman heeft te 
kennen gegeven te stoppen 
als fotograaf en coördinator 
van de fotografen. Jammer, 
maar van deze kant 
hartelijk bedankt voor al je 
inspanningen de afgelopen 
tijd. We zijn dus op zoek naar 
nieuwe fotografen zodat we 
onze fotografenpoule kunnen 
uitbreiden. Zie ook de oproep 
elders in deze Superieur.

AFMEL-
DEN?

Leerlingenorkest: 
Heleen van Asten 

06-43257962
AMV:

Cindy van Rijn
06 - 16 81 00 43

OJO:
Nellie van Berlo
0492 - 38 35 68

La Banda:
Juliette Bosmans

0492 - 386022
julliettebosmans@

gmail.com
Opleidingsorkest:

Jacqueline vd Wetering
06-21473881

Slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50

Harmonieorkest:
Floortje Dijckmans

06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

Ilse Rutten
Pim Beniers

’s Ochtends om half tien 
kwamen de eerste musici die 
dag De Couwenbergh binnen. 
Na eerst een kop koffie of thee 
te hebben gebruikt gingen acht 
groepen met verschillende 
muziekstukken aan de slag. 
Dit alles onder leiding van een 
aantal speciaal voor die dag 
geselecteerde collega-leden. Er 
werd flink geoefend en hoewel 
het voor verschillende beginners 
moeilijk was, werd er met hulp 
van de meer ervaren musici 
resultaat geboekt. Specialisten 
kwamen tussendoor uitleg 

geven over het onderhoud van 
de instrumenten. Er werd die 
ochtend veel geleerd en het was 
vooral gezellig. 
Tijdens de lunch werden 
ervaringen uitgewisseld. Er 
werd van de soep en even 
van de zon genoten. De ‘oude 
rotten’ namen het voortouw en 
de beginners leerden opnieuw 
veel. Prachtige stukken werden 
ingestudeerd. 
Tijdens de uitvoeringen ’s 
middags werd er door de 
toehoorders genoten van zoveel 
talent. Slechts af en toe werd er 

ENSEMBLEDAG 16 OKTOBER JL.
Door: Robert van den Elsen

een noot gemist en alleen een 
kniesoor had dat door.
Het was een leerzame en 
gezellige dag. Dank aan 
iedereen voor de positieve 
bijdrage en tot een volgende 
keer!!

Op verzoek van René een kleine terugblik op de concours-deelname afgelopen 23 oktober. 
Zoals reeds in de vorige Superieur is aangekondigd werd door fanfare St. Caecilia Guttecoven 
voor het eerst deelgenomen in de eerste divisie. Om 17.00 uur mochten wij het spits afbijten. 
Ons optreden verliep naar ieders tevredenheid en was in de lijn zeker het beste tot dan toe. Het 
werd dan ook bekroond met 88,92 punten. 
Naast dat je als orkest op concours kunt gaan, bestaan er ook competities voor  dirigenten. 
Zo doe ik hier af en toe ook eens aan mee. Gedurende een aantal rondes strijd je met collega-
dirigenten (meestal meer dan 100) van over de hele wereld om een plekje in de finale. De 
prijzen bestaan meestal uit gastdirecties bij operahuizen en orkesten binnen Europa. 
Concoursen en muziek is eigenlijk iets dat niet bij elkaar past. Toch wil ik de ervaringen die 
je hierbij opdoet voor geen goud missen. De groei die een orkest doormaakt gedurende het 
voorbereidingsproces op muzikaal en sociaal vlak en de persoonlijke ontwikkeling die je 
doormaakt als dirigent wanneer je in contact komt met collega’s van over de hele wereld. 
Vriendschap en muziek gaat namelijk wel heel goed samen!

OP CONCOURS DEEL 2
Door: Martijn Pepels

Die vraag is me de laatste tijd 
regelmatig gesteld en eerlijk 
gezegd heb ik het mezelf ook 
lang afgevraagd.  
Afgelopen mei hoorde 
Dirk van Gerwen dat hij 
alvleesklierkanker heeft en 
dat er geen behandeling meer 
mogelijk was. Zijn zoon Niels 
(mijn schoonzoon) had al snel 
het plan om mee te doen met 
de Alpe d’HuZes en vormt 
met een paar vrienden het 

Team Dirk van Gerwen. Toen 
hij mij vertelde dat je hem 
ook kunt bewandelen was het 
zaadje geplant. In de afgelopen 
jaren heb ik zoveel familie en 
vrienden verloren aan kanker 
dat dit een uitstekend moment 
was om in actie te komen.  
De hele zomer heb ik (o.a. 
in Frankrijk, lekker warm en 
bergachtig) mijn uiterste best 
gedaan om mijn wandelconditie 
te verbeteren. En dat was niet 
zo gemakkelijk als het klinkt. 
Vanwege mijn spierreuma kan 

WIJ GAAN NAAR DE TOP. HOE KOM JE ERBIJ? 
ik beperkt bewegen en levert 
lang lopen langdurige spierpijn 
en een stevige moeheid op. 
Maar goed, ik kon in augustus 
al bijna 1 ½ uur pijnvrij lopen. 
Ik begon in mezelf te geloven 
en durfde hardop te gaan 
uitspreken wat mijn plan was 
voor 2017.  
Nellie en Judith hadden 
inmiddels met een paar OJO-
dames afgesproken om te gaan 
trainen voor de vierdaagse in 
Nijmegen. Dan ga je 1 + 1 bij 
elkaar optellen en wordt een 
nieuw plan geboren.  
Wij gaan dus vrijwilligerswerk 
doen in die week van de Alp en 
lopen op woensdag de berg op 
met de Zussenloop.  
Inmiddels hebben we onze 
Safaritent besproken op de 
camping aan de voet van de 
Alpe d’Huez en zijn we over 
het vervoer aan het dubben. 
Als echte vrouwen kunnen we 
heerlijk twijfelen en de voors 
en tegens bespreken. Gaan we 
lekker met z’n drietjes met 
de auto of bespreken we een 
plaats in de Alp-bus die vanuit 
Best vertrekt? Wat willen we 
allemaal meenemen en hebben 

we daar vervoer nodig? Is het 
slap van ons om met die bus 
te gaan of juist ideaal? Is het 
stoer om zelf te gaan rijden 
of zijn we overmoedig? Nog 
even afwachten wie de knoop 
doorhakt…..  
We zijn ook bezig om zelf 
allerlei activiteiten op te tuigen 
en ook met Team Dirk van 
Gerwen gaan we samenwerken. 
Hierover hoor je later meer.   
Een paar keer per week gaan 
we nu de paden op en lanen in 
om onze conditie te verbeteren 
en het is hartstikke gezellig 
dat er ook andere OJO-ladies 
meegaan.  
Wij hebben onszelf voor dit 
project de AlpZusjes genoemd 
en in het komende jaar zullen 
we jullie op de hoogte houden 
van onze vorderingen.  
‘Samen staan we sterk en voor 
ons is opgeven geen optie’  
Als je ons die berg op wil 
helpen, is je steun nog steeds 
van harte welkom en kun je 
je sponsorbedrag(je) via de 
link meteen aanmelden. Op 
11 december zijn wij bij Kitty 
Schuurmans aanwezig om onze 
tour te promoten.

Namens mijn Alpzusjes, Marie-Louise

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/judithjeurgens   
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/nellievanberlo  
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/marielouisemagis


