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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

19 oktober
Michiel van Schaik

21 oktober
Maite van Hees
22 oktober

Frank v/d Heuvel
23 oktober

Kim Fransen
Isabel Vlemmings

27 oktober
Helgi Legros

28 oktober
Joan Smulders
29 oktober
Maico Sanders
30 oktober

Jack Bijsterveld
31 oktober

Henk Schmiehusen
6 november 
Dirk Verhoeven

11 november
Marga v/d Heuvel
12 november

Madelon van Berne
13 november

Kim van Aspert
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Hij stort nog steeds 5% 

van het bestede bedrag op 
rekening van Harmonie 

De Goede Hoop

Hallo!
Eerst even Dieuwke 
bedanken voor het 
doorgeven van De Noot! 
Het is zeker leuk om 
iets vanuit La Banda te 
vertellen. La Banda is een 
hele gezellige club mensen 
die graag samen muziek 
maken en na de repetitie 
nog een glaasje drinken. 
Er is veel veranderd na 
de zomerrust. We hebben 
2 klarinettisten naar het 
grote orkest laten gaan.  
Onze dirigent heeft ons 
ook verlaten, hij was aan 
een nieuwe uitdaging 
toe. Per november komt 
er een leuke, jonge knul 
dirigeren, genaamd Jesse. 
Wat een hele uitdaging 
is met al die oudjes…
maar het gaat zeker goed 
komen! Wij hebben al 
een keer gerepeteerd 
met hem, hij kwam zijn 
vervangster vervangen... 
Jesse bracht meteen 
nieuwe muziek mee en 
hij heeft nog dromen ( I 
dreamed a dream). Erg 
leuk om te spelen.  Zijn 
vervangster, Hanneke, 
is ook een kanjer!  Ze 
krijgt het voor elkaar om 
iedereen mee te laten 
spelen. Ze benadert je 
heel positief. De repetities 
zijn erg leuk, leerzaam 
en gezellig! We zijn nog 
op zoek naar versterking. 
We missen klarinetten, 
een hoorn of twee en wat 
zwaar geluid. Misschien 
zijn er ergens nog vrienden 
of familieleden van andere 

orkestleden die bij ons 
willen komen musiceren. 
Het is kei gezellig! Nu 
moet ik nog iemand 
bedenken om te nomineren 
voor het schrijven van de 
volgende Noot… Hopelijk 
vindt Jeroen van Heijst het 
niet erg en blijft die me 
wel groeten. Blijf allemaal 
muziek maken want 1 dag 
niet gespeeld, is één dag 
niet geleefd! 

DE NOOT VAN...
Door: Lianne Raijmakers

GEBOREN!!!

 
Op 15 juli 2015

FINN

Ruud, Melanie, Lars 
en Stef van de Weijer-

Wagemans

Op 7 augustus 2015 

LARA

Esther, Huib en Iris van 
den Eertwegh-van Beek

Datum muziekexamens 2016 bekend

Op zaterdag 14 mei 2016 zullen de muziekexamens worden 
afgenomen. Voor iedereen die hierbij betrokken is: Let op dat 
dit de zaterdag is van het Pinksterweekend!!
Graag had de Werkgroep Muziekexamens een andere datum 
hiervoor willen kiezen, ook vanwege de schoolexamens, maar 
de KNFM had geen andere, geschiktere mogelijkheid in hun 
agenda. Helaas! We hebben de minst beroerde moeten kiezen.

Docenten en examenkandidaten: noteer nu 
alvast deze datum in je agenda!

Op 18 juni kreeg ik via de 
mail een vraag van Arnold 
van Hoof of de harmonie een 
kort optreden zou willen doen 
tijdens de bijzetting van de 
urn van Peter van Hoof in het 
familiegraf op de begraafplaats 
in Aarle-Rixtel.
In deze mail vertelde Arnold mij 
in het kort wat over zijn broer 
Peter en zijn familie. Het gezin 
van Hoof woonde destijds op 
de Helmondseweg 1 in Aarle-
Rixtel en had 4 kinderen. Vader 
Piet was in de jaren dertig/ 
vijftig al lid van harmonie De 
Goede Hoop als klarinettist en 
heeft het corps gesteund met 
o.m. leningen. In het archief 
van de familie zijn daar nog 
documenten van en medailles 
van optredens. Zoon Peter was 
in de jaren 60/70 lid van onze 
harmonie als 1e klarinettist. Bij 
zijn vertrek mocht hij als lid van 
verdienste de klarinet houden 
Ook verder in de familie was 
er nog een lid, Jan van Hoof, 
die in 1956 geëmigreerd is naar 
Australië.
Sinds het overlijden van de 
ouders van Arnold (20 jaar 
geleden), woont er niemand 
meer van de familie van Hoof in 
Aarle-Rixtel.
In maart jl. is de broer van 
Arnold, Peter van Hoof, 
wonende in Nijmegen, 
overleden en gecremeerd. Zijn 
wens was om bijgezet te worden 
in het familiegraf te A-R. Bij de 
afscheidsdienst in Nijmegen op 
13 maart jl. is de tijd van Peter 
in Aarle-Rixtel gememoreerd, 
waaronder zijn lidmaatschap 
van harmonie De Goede Hoop.
Door zijn vrouw Marian 
Stahlie is het idee ontstaan om 

de bijzetting op te luisteren 
met klanken van herinnering. 
Vandaar de vraag van Arnold 
of de harmonie hierin iets kon 
betekenen.

Nou ben ik zelf al 41 jaar lid, 
maar van de geschiedenis van 
de familie van Hoof wist ik 
niks. Ik ben te rade gegaan 
bij Louis van de Weijer 

en bij Willem Verhoeven. 
Willem kwam al heel snel 
met de opheldering en stuurde 
mij enkele archiefstukken, 
waaronder dit citaat:

“De instrumenten waarmee 
harmonie “De Goede Hoop” na 
de tweede wereldoorlog haar 
activiteiten weer heeft opgestart 
zijn op dat moment niet al te 
best van kwaliteit. Toch moet 
men ze nog een groot aantal 
jaren gebruiken. Verbetering 
in deze situatie komt pas eind 
jaren vijftig. In maart 1958 
gaat wat dat betreft boven 
“De Goede Hoop” langzaam 
de zon schijnen. Het bestuur 
vindt Piet van Hoof -oud 
klarinettist en supporter “door 

dik en dun”- erelid tegen zeer 
gunstige conditie een bedrag 
van f 5.000,-- aan de harmonie 
te lenen. Rente en aflossing 
worden door de gemeente 
gegarandeerd. Bij de fa. Peeters 
in Tilburg worden besteld: 5 
klarinetten, 1 piston, 1 bugel, 
1 schuiftrombone, 1 grote 
trom met bekkens en 1 kleine 
trom. Alle andere instrumenten 

krijgen een grondige 
revisiebeurt. “

Nadat ik dit stukje had gelezen 
dacht ik meteen, natuurlijk 
moeten wij een muzikale 
bijdrage leveren! Arnold vroeg 
of wij iets met de hele harmonie 
wilden doen, maar aangezien 
dit op een zaterdagmiddag 
zou plaatsvinden, ging dat niet 
lukken. 
Toen dacht ik, misschien iets 
met een koperkwartet, dat 
moeten we toch voor elkaar 
kunnen krijgen? Bij Louis 
geïnformeerd en hij had wel 
enkele stukken die hiervoor 
geschikt zouden zijn. Wim 
Swinkels, Ruud van de Weijer 
(vervolg op pag. 3)

FIJN OM DIT TE MOGEN DOEN!!
Door: Marieke Bouwman

17 oktober
Feestavond
1 november
Repetitiedag in De 
Dreef 
8 november
Concert Beurs van 
Berlage, Amsterdam
15 november
Concert OJO in kapel 
Elkerliek
22 november
Concert OJO in 
Deurne met VTO
3 Januari
Nieuwjaarsconcert
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GESTOPT

VANUIT HET BESTUUR
Door: Mathy Meulendijks

NIEUW

ADVERTENTIE

LD&S
Leo’s Diensten & 

Sevice BV

Voor onderhoud CV-Ketel
€ 55,55

inclusief 6% 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) 

Margit Jongerius

Nieuwe gitaar-
leerlingen:

Storm van Dommelen
Cyl van Dommelen
Jordy Castelijn
Nina de Neve
Martijn van de Graef
Veerle van Rixtel
Andy Pan
Joey Pan
Rens van Schaik
Dirk van Lieshout

Job Swinkels
Lia Arts
Claudia Beniers
Annelies Rooijakcers

Het was koud in 
Mariahout. Maar wat een 
warm gevoel bij drie hele 
mooie optredens. Jammer 
dat Gerrit zoveel last van 
zijn rug had en daarom 
meteen na zijn afzien 
naar huis ging. Wel fijn 
dat ik zijn bloemen mocht 
ophalen, net voor de grote 
finale van de 3V’s; een 
unieke ervaring!  
Met beide voetjes weer 
terug op de grond verwijs 
ik naar onze website waar 
de Instrumentenregeling 
nieuwe stijl is 
gepubliceerd. Verplicht 
leeswerk. Denk vooral 
aan behoud van je 
instrument, in een koffer 

in plaats van een tasje. Lees 
dus vooral artikelen 17 t/m 
24. 
Op 1/11 heeft ons harmonie-
orkest de hele dag 
gezamenlijke repetitie met 
Soesterberg voor het concert 
in de Beurs van Berlage. Op 
de bok hebben de muzikanten 
al gehoord hoe leuk het 
programma die dag wordt, 
zij moeten dus hun partners 
en familieleden zeker mee 
kunnen krijgen.
Deze maand start derde 
jaargang van Muziek=Cool. 
De eerste twee jaren 
werden financieel mede 
mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds. Vol vertrouwen 
gaan we jaar drie in. Ik vraag 

alle leden om dit mooie 
initiatief onder de aandacht 
te brengen van alle mogelijke 
sponsors. Verwijs naar de 
website en binnenkort komt 
een flyer in heel Aarle!
Wellicht ten overvloede: 
Blok allemaal zaterdag 
21/11 in de agenda om al 
die flessen aan de man te 
brengen. En stond vorige 
maand ons rode wijn etiket 
bij dit artikel, ditmaal dat van 
de witte!

Zondag 8 november geeft 
onze harmonie een grandioos 
concert in Amsterdam,  in 
de Beurs van Berlage. 
Die zondag vertrekken de 
muzikanten ‘s ochtendsvroeg 
rond acht uur per bus 
naar Amsterdam. Na nog 
een repetitie vindt dan ‘s 
middags het concert plaats. 
Het is voor de muzikanten 
natuurlijk leuk als partners, 
familie en vrienden deze 

dag als supporter van onze 
harmonie meegaan naar 
Amsterdam. Voor 25 euro 
kun je mee met de bus en 
kun je het concert bijwonen. 

Na afloop is er nog 
gelegenheid om wat in 
Amsterdam rond te lopen en 
daar eventueel wat te eten. 
Om half acht vertrekt de bus 
weer richting Aarle. 

CONCERT IN DE BEURS VAN BERLAGE
Door: Marieke Bouwman

Als afsluiting van het 
theaterseizoen hebben de 
3 harmonieën uit Laarbeek 
het initiatief genomen 
om met z’n drieën een 
concert te verzorgen in 
het Openluchttheater te 
Mariahout. Na hard werken 
en vele uren oefenen was 
het een uiterst muzikale en 

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Mandy Prinsen
06 - 51 81 84 49
Bij voorkeur per sms/app
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:
Jasper van de Heijden
06 - 43 21 23 26
Bij voorkeur per sms/app
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

(Vervolg van pag. 1)
Louis van de Weijer en 
ondergetekende waren meteen 
bereid om hun steentje bij 
te dragen en kon ik Arnold 
mailen dat we de bijzetting 
graag wilden opluisteren met 
mooie muzikale klanken en het 
vaandel van de harmonie met 
vaandeldrager John van de Ven.

Arnold was hier natuurlijk heel 
erg blij mee, maar vertelde 
wel dat dit alles geheim moest 
blijven, want de familie wist 
hier niks van.
Na een paar keer samen de 
muziekstukken doorgespeeld te 
hebben waren wij er klaar voor 
om op 12 september acte de 
présence te geven.
Op een “geheime” plek (café 
De Vrienden) kwam het kwartet 
met vaandeldrager en Arnold 
bij elkaar om het draaiboek nog 
eens door te nemen. De familie 
van Hoof had zich verzameld op 
het kerkplein om hierna door te 
lopen naar het kerkhof. 
Wij moesten ons verdekt 
opstellen achter de haag op het 
plein. Ondertussen was Marleen 
Hegeman al onopvallend op het 
kerkhof om van de opluistering 
wat foto’s te maken. Voor John 
was het moeilijk om het vaandel 
onder de heg te houden en 
verschillende keren zag Marleen 
het vaandel erbovenuit steken, 
maar gelukkig had de familie 
niks in de gaten. Ondertussen 
waaide de bladmuziek van 

Louis verschillende keren over 
het plein en wachtten wij op het 
sein van Arnold om het kerkhof 
te betreden.

“En toen…………………….
kwam het vaandel om de 
hoek….Mijn oudste zus riep 
met een stem van verbazing en 
emotie: Daar komt De Goede 
Hoop! ”.Waar wij stonden was 
het doodstil en toen - jullie in de 
verte voor het familiegraf- met 
dragende muziek!!” aldus een 
citaat van Arnold.
Wij speelden eerst voor het 
familiegraf Choral van R. 
Schumann (1810-1856). Terwijl 
ik daar stond te spelen moest 
ik denken aan Peter en Piet van 
Hoof, hoe geweldig het toch is 
wat zulke mensen voor onze 
vereniging toentertijd hebben 
gedaan. Voor mij een heel apart 
gevoel en blij dat ik op deze 
manier toch nog iets terug kan 
doen voor de familie. Hierna 
liepen wij naar het middenplein 
van het kerkhof waar de familie 
stond en daar speelden wij het 
tweede deel uit  Fanfare uit 
een 3-delig stuk van Benedetto 
Marcello (1686-1739).

Hierna bedankte Arnold ons 
en kregen we een applaus van 
de familie en liepen wij weer 
terug naar ons clubhuis. Als 
dank kregen wij allemaal een 
envelopje en de harmonie nog 
een prachtig bedrag dat wij 
goed zullen besteden!

In het bedankje dat ik nog kreeg 
toegestuurd stond o.a.:
“Wij beleefden weer het Aarle-
Rixtel uit onze jeugd dat nu 
nog meer een aangename plek 
van herinnering en regelmatige 
terugkomst zal zijn.”

Heerlijk toch om dit te horen!! 
Fijn om dit te mogen doen!!AFSLUITING THEATERSEIZOEN OPEN- 

LUCHT THEATER MARIAHOUT
zeker ook gezellige avond. 
Elke harmonie had een 
gevarieerd programma met 
verschillende solisten die, 
uit reactie van het publiek, 
de sterren van de hemel 
speelden. Ook collegialiteit 
tussen de harmonieën was 
te zien, ieder orkest had 
gastmuzikanten van een 

Door: Willem Sterken

andere harmonie uit Aarle. 
Naast deze samenwerking 
tussen de muzikanten hadden 
de drie voorzitters ook nog 
een verrassing in petto, zij 
zongen onder begeleiding 
van O&U een prachtig stukje 
opera.

Maar…………om de uren 
‘s ochtends op te vullen 
kun je ook inschrijven voor 
het VIP arrangement:  voor 
slechts 15 euro extra krijg 
je een leuk vermaak en een 
lunch. Inschrijven kan via de 
website of bij het secretariaat. 
We hopen op een groot aantal 
supporters en samen gaan 
we er een gezellige dag van 
maken. 


