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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

15 oktober
Karin van Stiphout

Jan de Wit
22 oktober

Frank van den Heuvel
23 oktober

Isabel Vlemmings
28 oktober
Joan Smulders
29 oktober
Maico Sanders
6 november
Dirk Verhoeven

11 november
Marga van den Heuvel

12 november
Madelon van Berne

13 november
Kim van Aspert

16 november
Angela Strijbosch

AGENDADE GOEZ HOOL BAND WINT 
BLAASFESTIJN HELMOND
Door: S. Lijmbal (Dirk Verhoeven)
A. Na een intensief 
samengesteld plan de 
campagne heeft de hofkapel 
uit Aarle-Rixtel afgelopen 
25 september na 13 jaar 
wederom de belangrijkste 
prijs van het Zuiden weten 
te bemachtigen. Na het 
winnen van de Gouden 
Klinker in 2003 in Gemert 
hebben enkele leden in het 
geheim gewerkt aan een 
intensief trainingsprogramma 
om ook in Helmond de 
prestigieuze Gouden 
Helimonder te veroveren. 
13 jaar later kunnen we 
gelukkig gezamenlijk de 
vruchten plukken van dit 
daverende succes. Begeleid 
door 2 rasechte Helimonders 
stevenden we al vrijwel 
direct af op de prijs der 
prijzen. Een super gezellige 
middag waarin we, vergezeld 
door een enthousiast publiek, 
een goede organisatie en fijne 
kasteleins euforisch konden 
genieten van deze prachtige 
mijlpaal in onze, nu al te 
kleine, prijzenkast. Als 

laatste willen we natuurlijk 
een riant compliment maken 
aan de uiterst kritische en 
professionele juryleden 
die met dit oordeel lieten 
zien niet zomaar de eerste 
de beste juryleden te zijn 
maar te beschikken over 
unieke muzikale kwaliteiten, 
Sjapoo! 
Of 
B. Wa ne middag. In die 
pleurus hitte da geslenter dur 
da afgrijselijke Helimond. 
Mi tweie van die ouw manne 
die nog meer konde drinken 
dan wij (dachte ze). Sjonge 
Jonge wan ellende en dan 
nog tot het eind moete blieve 

om een of andere afzichtelijk 
bilt in ontvangst te moeten 
nemen da vervolgens nie 
ins van echt goud bleek te 
zijn, bah wan nepprijs. Zoals 
een van die presentatoren 
al zei: ge kent wel heure da 
ze hun eigen arrangementen 
maken….. Wan drama en 
dan mi un jury die bitter 
formulieren konde invullen 
dan punte konne geven. 
Nooit meer doen en nie mir 
aan terugdenke! Bahbah. 
(U kunt het juiste antwoord 
insturen naar wieweetwath@
antwoordis.nl. of doorhalen 
wat niet voor je van 
toepassing is – veel succes!) 

DE NOOT
Door: Marie-Louise Magis

Eerst hoor ik dat ik De Noot 
krijg en denk: misschien is 
het een grapje….maar nog 
tijd genoeg. Dan lees ik dat 
ik De Noot krijg en denk: 
dankjewel Nellie! Maar 
gelukkig is het nog lang geen 
12 oktober. De volgende 
stap is blijkbaar dat je ruim 
op tijd een mailtje krijgt van 
de redactie, lees René, en ik 
denk: ooo, ik heb nog ruim 
een week. Dan ontvang je de 
2e reminder en dan ineens 
begint de tijd te dringen en 
ik denk: wie zit er nou in 
godsnaam te wachten op 
een berichtje van mij…… 
Over muziek? Mijn muzikale 
carrière begon op de lagere 
school met blokfluitles bij 
zuster Hortence. Zes jaar 
lang, in het klooster in dat 
kleine hokje, elke dag een 
half uur gaan spelen. Iedere 
week gaf ze een punt voor 
je geleerde les en na 10 
keer een tien kreeg je dan 
zo’n mooi zakdoekje met 
een eigen gekantklost of 
gehaakt randje eromheen. Te 
dun om je tranen te drogen 
of je neus te snuiten. Mijn 
middelbare school gebruikte 
ik dan ook als excuus dat ik 
nu toch echt geen tijd meer 
had voor muziekles. Wat een 

opluchting.  Later heb ik nog 
even piano geprobeerd, maar 
dat was veel te ingewikkeld 
voor mijn brein. Met twee 
handen spelen, links en 
rechts op, en dan ook nog 
eens 2 regels lezen…. Laat 
maar zitten.  In die tijd 
draaide mijn vader iedere 
zondagochtend klassieke 
muziek. Aangezien dat 
mijn uitslaapochtend was, 
heb ik in die tijd Mozart, 
Beethoven, Haydn en 
consorten wel vervloekt! Dus 
ook geen ideale tijd om te 
starten met muziekles.  En 
dan laat je je opslokken door 
andere hobby’s, werken, 
studeren, kinderen krijgen en 
kruipt ineens het bloed waar 
het eigenlijk niet gaan kan.  
Zo rond mijn 40e  wilde ik 
wel een muziekinstrument 
leren bespelen, maar dan 
zeker geen rietinstrument, 
want we hadden thuis al een 
kast vol waardeloze rieten 
staan en die frustratie zocht 
ik niet op. Toen werd het 
dwarsfluit, omdat ik een oude 
dwarsfluit van een schoonzus 
kon lenen. Lekker handig. 
Na een jaartje begaf die fluit 
het en besloot ik een nieuwe 
te kopen, want het was toch 
wel leuk. Toen begon na 
drie jaar de harmonie met 
het OJO en had ik ineens 
een clubje om mee samen te 
spelen. Dat is inmiddels al 15 
jaar zo en dat hebben we het 
eerste weekend van oktober 
gevierd in Duitsland. De 
details zal ik jullie besparen, 
maar het was verschrikkelijk 
leuk, gezellig, regenachtig 
toen er een buitenactiviteit 
was gepland en op de zondag 
was er nog een tocht met 

waterfietsen. Ons is niks 
te dol. En o ja, natuurlijk 
een concertje in het hotel. 
Hartstikke leuk! Gezien onze 
leeftijden moeten we maar 
elk jaar iets gaan plannen, 
want wachten op het 
20-jarig bestaan is de goden 
verzoeken. En naar wie mag 
nu De Noot?  Ik geef De 
Noot aan Marleen Swinkels. 
Zij is gestopt als fotograaf 
voor de harmonie en verdient 
even een klein podiumpje…. 

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
Heleen van Asten 
06-43257962
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:
Jacqueline vd Wetering
06-21473881
Voor slagwerkgroep:
Anthony Vogels
06 - 12 57 26 50
Voor harmonieorkest:
Floortje Dijckmans
06-51558429 
dijckmans@loflo.nl

21 oktober
Serenade huwelijk 
Stan Beekmans. 
Verzamelen 17.00 u.
Bij Van Dijk
27 oktober
Extra repetitie film-
concert in De Dreef.
Aanvang: 20.00 u.
29 oktober
Filmconcert
13 november
Sinterklaasintocht
19 november
Wijnactie
8 januari
Nieuwjaarsconcert
20 mei
Halve finale Maestro
8 juli
Finale Maestro

Beheer agenda:
Stan Beekmans.
Agendapunten mailen
naar: 
stanbeekmans@
hotmail.com

Volgende keer in de
SUPERIEUR:

Verslag Ensembledag



Dirigenten
Martijn Pepels

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Jesse van Lankveld
Anthony Vogels
Bas Cooijmans

          
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 van den 

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) 

Bestuursvergadering 
Terwijl het binnen de 
harmonie gonst van de 
voorbereidingen voor 
diverse activiteiten hebben 
we als bestuur weer onze 
maandelijkse vergadering 
gehad. Naast het opvolgen 
van lopende dingen waar we 
onze actielijst voor hebben, 
is er iedere vergadering 
ook een aantal zaken dat 
op die avond ruim de 
aandacht krijgt. Zo is er 
een concept-jaarplanning 
gemaakt voor het volgende 
jaar. En daar staan weer 
genoeg uitdagingen op. 
Samen met Martijn (dirigent 
harmonieorkest) proberen 
we tot een goede verdeling 
van de activiteiten te komen 
zodat ze ook in muzikale zin 
goed op elkaar afstemmen. 
Ook hebben we gesproken 
over onze blazersklas. 
Deze groep van beginnende 
volwassen muzikanten 
oefent iedere dinsdagavond 
in de catacomben van de 

Couwenbergh o.l.v. van 
Bas Cooijmans. Nu ze ruim 
een half jaar samen muziek 
maken klinkt er steeds meer 
een melodie vanaf deze plek. 
Reden om naar iedereen 
toe meer duidelijkheid te 
geven over het vervolg. 
De bedoeling is dat de 
blazersklas volgend jaar 
september samengaat met 
La Banda. Om dit in goede 
banen te leiden zullen beide 
dirigenten bij de orkesten 
hun muzikale oor te luisteren 
leggen, onderling contact 
houden en muziekpartijen 
op elkaar afstemmen. Wie 
weet komt het al tot een 
gezamenlijk optreden in 
het voorjaar. Een best wel 
ambitieus plan met voor 
muzikanten en dirigenten een 
flinke uitdaging.  
Activiteiten 
Inmiddels is de Ensembledag 
alweer achter de rug. Elders 
in deze Superieur is hier 
meer over te lezen. Nu wordt 
de laatste hand gelegd aan de 

filmmuziekavond. Hiervoor 
is ook weer het een en ander 
uit de kast getrokken om 
er een geweldige avond 
van te maken. Genieten 
van filmmuziek met decor 
filmbeelden. Het klinkt 
zo eenvoudig maar de 
organisatie heeft er al vele 
uren ingestoken om tot 
een verrassend resultaat te 
komen. In november komt 
Sinterklaas ons dorp weer 
bezoeken en traditiegetrouw 
zal de harmonie hier ook 
weer de muzikale (peper)
noot laten horen. Op 19 
november is de Wijnactie 
waarbij we de deuren afgaan 
om weer heerlijke wijn te 
verkopen. De opbrengst 
komt ten goede aan de 
clubkas. Ik reken op de inzet 
van alle leden om deze actie 
tot een succes te maken. 
Time flies……..maar over de 
kerstboom en oliebollen leest 
u in een latere Superieur. 

WIJNACTIE
door: De wijncommissie
Op zaterdag 19 november 
starten we voor de 5e keer 
de wijnactie van onze 
vereniging. Met zijn allen 
gezellig samen  op pad om 
onze heerlijke wijnen te 
verkopen, wat elk jaar toch 
weer een mooi bedrag voor 
onze vereniging oplevert. 
Vanaf 13.00 uur starten we  
met de verkoop vanuit ons 
clubhuis Bij van Dijk . 
We verwachten ook nu weer 
dat alle leden vanaf 18 jaar 
hieraan actief deelnemen. 
Mocht je echt niet kunnen 
deze middag, geef dit dan 
tijdig door (is een kleine 
moeite), uiterlijk voor 5 
november bij secretaris@
harmonie-dgh.nl, zodat 
we tijdig het schema rond 
kunnen sturen. Vorig jaar 
werd er op het laatste 
moment afgezegd door 
enkele leden, waardoor de 
anderen ineens hele grote 
wijken kregen en lang bezig 

waren. Dit werd niet in dank 
afgenomen door hen! Ook 
hebben we voor deze dag 
chauffeurs nodig. Kun/wil 
je die dag rijden, laat dit dan 
even aan het secretariaat 
weten.  
Ook dit jaar hebben we 
de wijn weer gezamenlijk 
ingekocht met de 2 andere 
harmonieorkesten uit 
Laarbeek. Dit scheelt toch 
weer heel veel werk!  We 
hebben een prachtig eigen 
etiket: Bonne Espérance (De 
Goede Hoop). 
We verkopen volle witte 
wijn, een zoete witte wijn en 
een prachtige rode wijn: 
Een heerlijke volle witte 
wijn: Les Grès Chardonnay. 
Deze wijn is de hoogste 
kwaliteit van Trois Terroirs: 
de selectie vindt in de 
wijngaard plaats door alleen 
de beste druiven te oogsten. 
Een mooie gastronomische 
wijn die prima te combineren 

is met visgerechten, rijke 
voorgerechten of milde 
witvleesgerechten. 
Een prachtige rode wijn: 
een volle elegant drinkende 
rode wijn uit het Zuid-
Franse, komend van 
wijngaarden verscholen in 
het achterland van Cruzy, 
een klein wijndorp gelegen 
ten westen van Béziers. De 
Cabernet en de Merlot, de 
Bordeauxklassiekers, zorgen 
hier voor een zwoele rondeur 
en mildheid in de afdronk. 
Heerlijk zacht drinkend rood 
voor alle dag. 
Een heerlijk zoete witte wijn. 
Welke dat is weten we nu 
nog niet, omdat wij die niet 
gezamenlijk inkopen.   
Als we met zijn allen een 
paar uurtjes werken is 
het allemaal zo gedaan. 
Tussendoor zorgt onze 
gastvrouw dat de koffie/thee 
met een lekkere koek klaar 
staat voor iedereen!  

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

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

NIEUWJAARSCONCERT 2017
Door: Piet Gijsbers

Zoals gebruikelijk zal ons 
harmonieorkest het nieuwe 
jaar weer openen met een 
concert in MFC De Dreef. 
Het zal plaatsvinden op 
zondag 8 januari en begint 
om 14.30 uur. 
Het orkest zal tijdens dit 
Nieuwjaarsconcert voor het 
eerst onder leiding staan 
van dirigent Martijn Pepels. 
Er zal een zeer gevarieerd 
programma worden 

uitgevoerd met o.a. de 
stukken ‘Le Rendez-vous de 
Chasse’, ‘El Arca de Noé’, 
‘The Wizard of Oz’ en ‘The 
March from 1941’. 
Medewerking wordt verleend 
door zanger Guimar van der 
Weelde. Deze jonge student 
aan het conservatorium 
heeft al de nodige optredens 
achter de rug. Hij zong al 
samen met Karin Bloemen 
en tijdens de Eindhoven 
Proms met de Koninklijke 
Harmonie Phileutonia. Hij 
treedt regelmatig op met 
de Fontys Bigband van het 
Tilburgs Conservatorium. Hij 
heeft ook enkele nummers 
van Frank Sinatra op zijn 
repertoire.Natuurlijk zal onze 
slagwerkgroep ook weer 
van de partij zijn met een 

OP CONCOURS
Door: Martijn Pepels

Na een ledenoverleg in 
februari jl. heeft fanfare St. 
Caecilia Guttecoven besloten 
dit jaar deel te nemen aan het 
bondconcours, gehouden op 
23 oktober a.s. in theater De 
Oranjerie te Roermond.
Sinds een half jaar zijn we 
drukdoende het uitdagende 
repertoire eigen te maken om 
goed voor de dag te komen 
tijdens dit optreden.
Twee uitdagende titels 
vormen de hoofdschotel 
van ons optreden, te weten: 

A London Overture van 
Philip Sparke en Passion et 
Tendresse van Rob Goorhuis.
Daarnaast is het zo dat ik met 
dit orkest, na promotie de 
vorige keer, voor de eerste 
keer in de eerste divisie zal 
deelnemen. Extra spannend 
dus!
Ik nodig iedereen van ganser 
harte uit ons optreden bij te 
wonen op 23 oktober om 
17.00 uur in theaterhotel De 
Oranjerie te Roermond.
Met een muzikale groet.

daverend optreden. 
Alles bij elkaar zal het weer 
een aangename middag 
worden, waarbij zowel in 
de voorbereiding als tijdens 
de werkzaamheden na het 
concert weer een beroep 
gedaan zal worden op onze 
leden. Verdere info hierover 
zal nog volgen.

Storm van Dommelen
Maico Sanders

   Wij feliciteren Vera, Marcel en Sven 
met de geboorte van hun zoon JELLE.

    En wensen hun heel veel geluk !


