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PROFICIAT
Onderstaande leden 
zijn in de komende 

periode jarig:

16 maart
Lia Arts

Nellie van Berlo
19 maart

Nico van der Wielen
20 maart

Vera van Heugten
22  maart 

Wietske Bouwman
23 maart 

Marieke Bouwman
27 maart

Ralph Verleisdonk
30 maart

Julia Lucassen
1 april

Dieuwke Schotanus
2 april

Elena van Stiphout
Marianka Mommers

3 april
Rini van Beek

Giel van Krieken
Merel Swinkels

10 april
Maurice van Falier
Dirk van de Weijer

12 april
Hein Heinsbergen

13 april
Ronald Meijer

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

10 maart
Algemene 
Ledenvergadering
20.00 uur  
De Vrienden
13 maart
Pizza bakken OO 
17.30 uur (info volgt)
15 maart
Optreden OJO in 
Elkerliek
28 maart
Theorie examens
29 maart
14.45 Seranade 
vanwege opening 
Medisch Centrum
7 april
Optreden La Banda in 
Zonnetij
19 april
Concert met Stiphout
27 april
Koningsdag
Optreden M=C en 
LO aangevuld met 
Muzikanjers
3 mei
Meiviering
17 mei 
Zeskamp

CARNAVALSCONCERT...
Het is 12 februari en carnaval 
staat weer voor de deur. Een 
periode van Brabantse 
gezelligheid die uiteraard 
waardig geopend dient te 
worden. En dat is zeker 
gelukt. Want op die avond 
stond Talent in de Tent 
op de agenda. Een groots 
concert van alle kinderen van  
Muziek=Cool en een aantal 
echte Brabantse artiesten. 
Een avond die bestemd was 
om te slagen. Het concert 
werd gegeven in de tent van 
De Vrienden. Een meterslang 
gevaarte waarvan menig 
mens zou betwijfelen of 
deze ooit gevuld zou kunnen 

Door Jasper vd Heijden

DE VOORSPEELMIDDAG!
Door:Romek Beniers

worden. Maar 
de kinderen van 
Muziek=Cool 
kregen dit voor 
elkaar. De tent 
was namelijk 
bomvol. Papa’s 
en 
mama’s, opa’s en 
oma’s, broertjes 
en zusjes en de meesters en 
juffen kwamen kijken naar 
dit muzikale spektakel.  En 
een spektakel was het zeker. 
De geslaagde uitvoeringen 
van de kinderen werden 
afgewisseld met optredens 
van de slagwerkgroep van 
O&U en zangers waaronder 
Henk van Beek en Jan-

Willem van Dijk. De 
presentatie werd verzorgd 
door Job van Rooy en Stein 
van de Ven. Al met al een 
groots programma. Zo’n 
programma komt echter niet 
uit de lucht vallen. Maar 
gelukkig zijn er vrijwilligers 
die concerten zoals Talent in 
de Tent mogelijk maken. 
Deze vrijwilligers zijn 
de motor van elke club.  
Kinderen en vrijwilligers: 
bedankt.

Zaterdag 
28 februari 
hebben 
wij met de 
harmonie 
weer een 
geweldige 
voorspeel-
middag 
gehad. Op de 
voorspeel-
middag 
konden 
papa’s, 
mama’s, broers, zussen, 
opa’s, oma’s, ooms en 
tantes allemaal kijken 
hoe geweldig hun kind, 
kleinkind of neefje/nichtje 
speelt op hun instrument. 
Deze dag begon met een 
optreden van het leerlingen-

orkest dat weer een paar 
mooie nummers samen had 
gespeeld. Daarna speelden 
sommige kinderen nog een 
nummer (samen of alleen) 
dat ze speciaal voor deze dag 
hadden ingestudeerd. Ook 
waren de muzikanten van het 
opleidingsorkest gevraagd 
om een stukje solo te spelen. 
Daar was ik er één van. 
Nadat alle solisten waren 

geweest kwam als afsluiting 
het opleidingsorkest nog 
een paar nummers spelen. 
Daarna moesten we helaas 
deze dag afsluiten en ging 
iedereen voldaan naar huis. 
Het was een muzikale en 
leuke middag  

Wij zijn de leerlingen die op vrijdagmiddag les krijgen van Vera. We krijgen dan 45 
minuten klarinetles. Wij willen vertellen over het carnavalsconcert.(In ons groepje zitten 
ook nog Jort, Tom en Medy).

AFMELDEN?
Voor leerlingenorkest: 
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 opleidingsorkest:
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

GOEDMAKERTJE
voor Romek, omdat we 
geen ‘Lang zal ie leven’ 

hebben gespeeld

EN TALENT IN DE TENT
Door: leerlingen van Muziek=Cool groepje van Vera Kuijpers

Floore
“Het was super leuk. En ik was er zelf ook 
bij.Natuurlijk was het het leukst om op 
te treden. De quiz was ook leuk, jammer 
dat wij niet gewonnen hadden. Maarja, ik 
vond het ook super leuk om de polonaise 
te doen.”

Juliette:
“Het was heel leuk. Voor 
ons optreden vond ik het 
spannend. Maar toen we 
eenmaal op het podium 
stonden vond ik het heel 
leuk en we deden ook heel 
vaak de polonaise. De tijd 
was een beetje uitgelopen.”

Meike
“Het was heel leuk. De tijd 
was een beetje uitgelopen. 
Alleen dat maakt niet uit. 
Bij de polonaise deden veel 
kinderen mee. Het was een 
top voorstelling.”

Syl
“Ik was er ook bij. Het was 
super leuk. We deden de 
polonaise. En ik liep ook 
mee. Het optreden ging heel 
goed.”



Dirigenten
Gerrit de Weerd

Louis van de Weijer
Cindy van Rijn

Paul v.d. Veerdonk
Anthony Vogels

          
Voorzitter

Mathy Meulendijks
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Secretaris
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Columnist
Maurice van Falier

Heb je 
De Superieur 

niet ontvangen?
Meld het aan 

Floortje Dijckmans 
(0492 - 47 72 00) 

door: onze vaste columnnist Maurice van Falier

vervolg agendaVANUIT HET BESTUUR
door: Mathy Meulendijks

31 mei
Voorspeelconcert 
examenkandidaten 
10.00 uur in het 
Anker
6 juni 
Praktijkexamens 
het Anker 
10 juni
M=C naar Utrecht
5 juli
Serenadedag
14 juli 
Afsluitingsconcert
22 augustus
Kermis openen
19 september
Openluchttheater
22 november
Beurs van Berlage

GESTOPT
Willem Sterken
Carlijn Beniers
Lars Maas
Ko de Ruijter
Eugenie van 
Vijfeijken

ER VALLEN GATEN
Dit keer een bijzondere column. Eigenlijk geen column. Hoewel er genoeg stof is om 
over te schrijven, doe ik dat niet. Ik had het kunnen hebben over afgelopen carnaval, 
over de aankomende algemene ledenvergadering, over het aankomend concert met 
Stiphout. Over het docentenoverleg en de voorspeelmiddag. Over de 
link tussen pizza’s en harmonie. Over aankomende wisselingen 
in het bestuur. Over rietjes en mondstukken. Of over 
de gebruikelijke barpraat na de repetitie. 
Maar dat doe ik allemaal niet. Eigenlijk 
wilde ik helemaal geen column inleveren dit 
keer, om een soort van statement 
te maken. Ik vind namelijk 
dat er eigenlijk wel wat meer 
op eigen initiatief geschreven mag 
worden voor plaatsing in ons mooie 
clubblad. Petje af voor de mensen van 
de redactie die heel hard aan de “vulling” 
van de Superieur trekken. Mensen benaderen, 
opleggen, pushen, om een stukje te schrijven. Zonder 
die stukjes over een bepaald item wat bij de harmonie 
speelt op afgespeeld heeft, zou dit blad maar weinig 
inhoud hebben. Laat je dan het stuk van de bestuurstafel 
en mijn column nog weg, dan zou je een bijna blanco velletje 
uitgereikt krijgen. Alleen een agenda en een verjaardagskalender, voorzien van een 
mooie advertentie en een heel groot gat in het midden... Als ik de barpraat hoor na de 
repetitie, is er door iedereen genoeg te melden over de harmonie. Ik daag jullie uit: durf het 
ook eens te plaatsen in ons geweldig clubblad!

KONINGSDAG 27 APRIL
Behalve de rondgang met de versierde 

fietsjes, wordt er op Koningsdag ’s middags ook 
opgetreden door:

 - Muziek=COOL- orkest(en)
 - Leerlingenorkest, aangevuld met  
   een nieuwe lichting Muzikanjers
 - Opleidingsorkest
 - La Banda
 - OJO
 - Stans Oranje-orkest
 Graag vast in ieders agenda opnemen!
 Meer info in de volgende uitgave.

Daar zit je dan op een 
woensdagavond laat. 
Gisteren en vandaag zwaar 
technische uitleg gehad 
over zeezeilen. Heeft niets 
met DGH te maken. Maar 
ik moet nog een stukje 
van het bestuur schrijven 
voor onze club-glossy. 
Pas twee avonden geleden 
bestuursvergadering gehad, 
maar dat lijkt al weer vele 
zeemijlen ver terug. Alles 
wat we maandag door 
hebben genomen gaat over 
wat we gaan doen op de 
ALV. Daar over schrijven 
heeft geen nut, want als 
jullie dit lezen heb je de 

ALV al life meegemaakt. Ik 
hoop tenminste dat iedereen 
er is, sorry: was. Zeker ook 
voor de borrel en hapjes na 
afloop.
Dus denk ik nu even 
terug aan wat er al is 
geweest sinds mijn vorige 

schrijfsel. De Muziek=Cool-
kinderen vulden een 
avond en de carnavalstent 
achter De Vrienden met 
hun carnavalsconcert. De 
optocht was dit jaar een 
hele uitdaging. Voor het 
eerst waren we niet alleen 
de muzikale opening voorin 
de optocht, maar 
deden we ook mee 
voor de prijzen. 
Skon roze pakken 
en geschminkte 
gezichten en de 
muziek: The Pink 
Panther Theme. 
En een slogan: dè 
we ut nie wisse. 
Toch mooi de 

tweede prijs 
mee gehaald. 
Wat moet dat volgend 
jaar worden als we ut wel 
weete. En op maandag 
ging Hoopvol voor ons 
de kroegen uitdweilen ( 
of zo iets, je ziet wel dat 

ik geen verstand heb van 
carrenavalle). Afgelopen 
zaterdag eerst een zeer 
positieve toekomstvisie 
besproken met onze 
docenten. 
Aansluitend de 
voorspeelmiddag van 

onze leerlingen; erg veel 
belovend, zowel het 
groeiend aantal als de 
kwaliteit van de prestaties. 
Tijdens hun optredens 
dronk ik een glaasje bier, 
keek in een glazen bol en 
zag de toekomst voor DGH 
een stuk minder grijs in 

(qua gemiddelde leeftijd 
en haarkleur). En nou maar 
hopen dat we datzelfde 
idee na de ALV ook 
allemaal hebben. Heb je het 
stukje geschiedenis in het 
laatste Gemeenschapsblad 
gelezen? Dat geeft mij wel 
een machtig gevoel.
Tot ziens.


