RESONANCE
RESONANCE
Verenigingsblad van Harmonie Gaudete in Domino Cuijk

Terugblik…
We kunnen met z'n allen terugkijken op een bijzonder Gaudete-jaar. Een behoorlijk aantal
optredens door iedereen en een aantal malen
hebben we ons ook als ensemble(s)
gepresenteerd zelfs.
Domper het afgelopen jaar was natuurlijk het
overlijden van twee van onze leden van
Verdienste, Kees Lukassen en Ed de Koning, en
het overlijden van Vriendenkring-bestuurslid
Jeannine Timmermans. Wij zijn alle drie veel
dank verschuldigd voor hun inzet voor Gaudete.
We zijn ons op dit moment aan het opmaken
voor weer een aantal hele leuke dingen. Voorspeelvonden door onze blokfluiters en aspiranten, voor het harmonieorkest en slagwerkgroep
het sing-a-longconcert. Zie voor de details hiernaast. Noteer vast de datum in de agenda's. En
in die van je vrienden en familie want ook dit
wordt weer een leuk gebeuren.
Natuurlijk hebben voor die tijd nog ons gebruikelijk programma rond de dodenherdenkingen.
En niet te vergeten: er zullen verdere activiteiten
georganiseerd moeten worden om onze clubkas
te versterken. O.a. Onze nieuwe concertuniformen zullen ergens van
betaald moeten worden.
De Vriendenkring heeft
al ruim gedoneerd, met
Gaudete in Vino hebben
we een fantastische
start gemaakt maar....:
we zijn er nog niet.
Meld je snel bij mij zou
ik zeggen.
Floris van Heukelom
Voorzitter
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We gaan weer eens iets heel nieuws doen.
Het sing-a-long concert.
Sinds 2007 geeft onze harmonie elk jaar een
themaconcert. Dit jaar is alles anders. Dit keer
geen concert? Dit keer geen thema? Geen concert, maar het thema is méézingen! In het
schouwcafé op 26 mei a.s.

...en vooruitblik
Konden de vorige concerten omschreven worden als themaconcert, bij het Sing-a-long evenement is de rode draad dat de nummers alom
bekend zijn en daarom de status van meezinger
hebben. De bedoeling is dan ook dat het een
echt méézingfestijn wordt.
Heal the World, Don't cry for me Argentina en
You'll never walk alone worden afgewisseld met
Nederlandstalige krakers, zoals het Land van
.Maas en Waal en Jan Klaassen de trompetter en
Alles is liefde.
Geen karaoke
De basiszang wordt gedaan door onze solisten.
Jawel, Ingrid, Stephanie en Melissa, bekend van
eerdere optredens met ons, zijn weer van de
partij. Net als ons combo, o.l.v. Twan Terwindt.
Verrassingselement
Zowel voor het publiek als voor het orkest ligt
de volgorde van de te spelen nummers niet van
tevoren vast. Door middel van een soort Rad
van Fortuin zal bepaald worden wat het volgende nummer wordt.
Wie op de knop mag drukken blijft nog een verrassing.
Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop bij
de leden en via de schouwburg. Komt allen.
www.schouwburgcuijk.nl
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IETS DEFECT…TIMMERS IS ER IMMERS

Waarom Vossen als Vakjuwelier?

Waarom Vossen als Vakjuwelier?

*Zelfgeselecteerde, uitgebreide collecties juwelen
en sieraden (regelmatig vernieuwd)
*Official dealer van horloge-TOPmerken
*Reparatieatelier met eigen goudsmid/horloger
*Perfecte service en advies

GROTESTRAAT 84 5431 DL CUIJK TEL. 0485 - 313204

WE ZIEN U GRAAG IN ONZE WINKEL
MOLENSTRAAT 34

STEVENS
IJZERHANDEL

Voor een vlot en gekapt kapsel, dan naar

Veldweg 1-5,
1-3-5
5431CH
Cuijk Tel.:
Tel.0485-312912
312912
Veldweg
5431
CH Cuijk.

Korte Molenstraat 18a Cuijk Tel. 0485 – 31 25 76

ELEKTROTECHNIEK – ELEKTRONIKA - BEVEILIGING

Grotestraat
12, 12
Cuijk
Grotestraat
Cuijk

Molenstraat 46, 5431 BX Cuijk
Tel. 0485 - 31 63 44 Fax 0485 - 31
69 24

PETERS

Garantiebedrijf

Autoschadebedrijf

Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk
Tel. 0485 321787
Fax0485 311742
Verf – Behang – Zonwering - Gordijnstoffen

VAN EEDEN
De Hork 28, 5431 NS Cuijk
Tel. 0485 321129 Fax
3115 77
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HANS LEMMENS
TWEEWIELERS
Het Zand 1417- Cuijk
Gildekamp
Tel. 0485
- 31 27 16
5431
SP Cuijk
Tel.
(0485)
- 312716
Keuze
uit 700
stuks
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Als dirigent van het harmonieorkest krijg ik de
vraag om een leuk stukje voor de Resonance te
maken. De vorige keer heb ik gehad over de ideale grootte en bezetting van het harmonieorkest. Nu maar eens een stukje over ‘de dirigent’.
Als men mij vraagt wat het mooiste beroep is,
zeg ik zonder twijfel: dirigent zijn! Maar wat
doet een dirigent? Onderstaand artikeltje van
Wikipedia geeft mooi weer wat een dirigent is
en doet, en waar het beroep zijn oorsprong
vindt.

Van de dirigent
Een dirigent is de leider van een orkest, koor of
ander muziekgezelschap. Het leiden van het orkest zelf wordt directie genoemd. Ook het vak
van het opleiden van muziekstudenten tot dirigent wordt aan conservatoria directie genoemd.
Een dirigent leidt de repetities en de officiële
uitvoeringen voor publiek of opname en beslist
hoe een compositie gespeeld en/of gezongen
wordt, de zogenaamde interpretatie. De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet zozeer
in het aangeven van de
maat, alswel in het overbrengen van emoties,
musici overtuigen van de
gewenste interpretatie,
en hen motiveren. Tot
de vereisten voor een
goede dirigent behoren
een ijzeren wil, grote
stressbestendigheid,
grote algemene cultuurkennis, overredingskracht, verbeelding, en,
naast een goede slagtechniek, een uitstekende conditie.
De dirigent maakt veelal
gebruik van een partituur, een muziekboek
waarin de partijen van
alle instrumenten en
stemmen staan met hun
muzieknotatie.
Veel dirigenten spelen ook zelf een instrument
en zo kan het gebeuren dat vele musici later dirigent worden. Ook componisten hebben vaak het
dirigeerstokje gehanteerd.
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Geschiedenis
Voor het eind van de 18e eeuw werden orkesten
op verschillende manieren geleid. Bij orkesten
aan een vorstelijk hof kon er een kapelmeester
zijn die behalve voor de kerkmuziek ook bij andere gelegenheden musici leidde.
Soms stond de leider staande te spelen en werd
‘Stehgeiger’ (staande violist) genoemd, soms
werd de maat geslagen met behulp van een
manshoge zware dirigeerstaf. De dirigeerstaf
was in de zeventiende eeuw ingeburgerd. Het
verhaal gaat dat Jean-Baptiste Lully tijdens een
concert zo hard op zijn voet sloeg dat hij aan
koudvuur, waarmee de wond later besmet
raakte, stierf. De staf werd tot ver in de negentiende eeuw gebruikt.
In de twintigste eeuw werd het vak verder ontwikkeld door grote dirigenten als Willem Mengelberg, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer,
Herbert von Karajan, Leonard Bernstein en Bernard Haitink.
De “verenigingsdirigent” anno nu.
Het dirigeren van een vereniging vraagt uiteraard meer dan muzikale vaardigheden. In
mijn beeld is de dirigent naast degene die de
maat slaat ook leraar, orkestpedagoog, manager, entertainer, adviseur van het bestuur en

inspirator. Een dirigent moet uiteraard verstand
hebben van muziek, maar moet dus veel meer
kunnen. Hij moet kunnen uitleggen, overbrengen, stimuleren, de vereniging op muzikaal gebied aansturen c.q. leiding geven, moet oog hebben voor de orkestleden en het belang van de
vereniging, moet creatief en
innovatief zijn in het meedenken over concertformules en het “verkopen” van zijn/haar orkest
aan het publiek. Kortom, het mooiste beroep dat
ik me kan bedenken!
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Op bezoek bij…..
In deze rubriek maakt Theo van Rijn, lid van de
PR-commissie, kennis met de diverse andere
commissies binnen Gaudete.
Deze keer geen kennismaking met een commissie, maar een bezoek bij Marjo van der Locht,
sinds eind augustus op de dinsdagmiddagen in
de weer met twee groepen blokfluitleerlingen.

De plakboeken komen tevoorschijn en laten
herinneringen zien aan de tijd rond 1970 toen
de harmonie nog in de superieure afdeling
speelde en bezoeken bracht aan Maldon en
Paderborn.
'Een mooie tijd was dat' vervolgt Marjo, 'Kijk,
Semper Unitas uit Sambeek speelde toen nog in
de 2e afdeling! We waren ook veel op straat te

'Het is bij de flitspaal', zei Marjo op mijn vraag
of ik haar mocht bezoeken voor een interview.
Toch ben ik er nog aan voorbij gereden. Tijd
voor nieuwe brillenglazen? Het logo van Tom
Stone met de blokfluit op de gevel kan toch
moeilijk over het hoofd worden gezien!
Op mijn vraag hoe Marjo in de muziek is terechtgekomen, krijg ik eerst de vraag:
'Lust je koffie'? Onder het genot van een heerlijk kopje koffie en dito muffin begint het verhaal.
'Ik ben
opgegroeid in
een familie waar
muziek
altijd een
belangrijke
rol heeft
gespeeld.
Zowel mijn
vader,
Wim van
den Broek,
als mijn
opa Kees
Hendriks
van de
Hencu,
waren veel
met muziek bezig.
Mensen zeggen wel eens dat de liefde voor muziek met de paplepel is ingegeven, ik zeg altijd:
Ik ben opgegroeid met een eetlepel pap en een
eetlepel muziek. Mijn broer Peter, die vorig jaar
heeft meegeholpen het orkest voor te bereiden
op het concours is ook heel ver gekomen in de
muziek. Ik heb melodisch slagwerk gespeeld bij
harmonie Gaudete, onder andere de pauken en
lyra'.
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zien. We speelden bij openingen en brachten serenades. Het was ook indrukwekkend, een flink tamboerkorps voorop!
Mensen kwamen massaal hun huizen uit
als wij eraan kwamen'.
In die tijd waren veel mensen lid van een
muziekvereniging.
Dat werd ook wel gestimuleerd.
'Als ie maar een instrument bespeelt' was
het commentaar van vader op de mededeling van Marjo dat ze een vriendje had.
Samen met broer Peter en onder andere
Floris van Heukelom, Harrie v.d. Elzen,
Hein Rutten en Wim van Duijnhoven speelde ze in Calyptus. Dit was, naast de Notenkrakers (later De Cultivators), een van de
eerste ensembles die uit Gaudete zijn
voortgekomen. Calyptus is uiteindelijk
overgegaan in Hofkapel en Bull Town Band,
die twee jaar geleden hun 35-jarig jubileum
vierden.
Blokfluitlessen en concerten
Marjo is ongeveer 29 jaar geleden begonnen
met het geven van blokfluitlessen en vierde in
2009 het 25-jarig bestaan van haar eigen bedrijf, Muziekonderwijs Marjo. Meer dan 1400
kinderen, maar ook volwassenen, hebben
sindsdien muziekles van Marjo gehad. Ze werkt
vooral met de methode Tom Stone.
Résonance april 2012

Samen met de uitgever Reba heeft ze de methode in de loop der tijd aangepast. Belangrijk
hierbij is de leerlingen te kunnen blijven boeien. 'We hadden al een oefen- en meespeel cd
gemaakt, een decemberalbum met Sint en
Kerstliedjes.' Marjo geeft niet alleen les maar
dirigeert al 17 jaar jeugdorkesten. Van
daaruit ontstond de vraag naar een
logische aansluiting om liedjes uit de
methode samen met het orkest te
kunnen spelen. 'Ik heb aan Reba gevraagd of zij geïnteresseerd waren om
hier arrangementen voor te maken.

Blijven leren
'Met muziek raak je nooit uitgeleerd, maar het
gaat ook om beleving. Hoe heeft een componist
iets bedoeld. Ik volg een Mastercursus bij Jan
Cober. Als je weet dat er zelfs dirigenten uit
Drenthe komen om zijn lessen te volgen.

Ikzelf krijg hier veel energie van. Ik
neem ook alles op en luister het dan
thuis terug. Je hoort telkens nieuwe
dingen. Je kunt als componist of arrangeur een nummer technisch heel
moeilijk maken en totaal niet toegankelijk. Dan is het ook lastig om het
publiek te boeien. Jan Cober heeft
het altijd over 'Speelmuziek'. Een
prachtig nummer bij het Nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld, vond ik Antarctica'.
Hierna komt mijn korte carrière als
klaroenblazer bij Gaudete ter sprake
en met het advies om het spelen
weer op te gaan pakken, nemen we
afscheid.
Dat was lastig. Maar ze hebben mij wel de vrije
hand gegeven om dit samen met Ivo Kouwenhoven van Himalaya Music te doen. Het resultaat is: 'Tom Stone in Concert'. Geweldig leuk
om te doen. Het stimuleert enorm en er ontstaat een grote betrokkenheid tussen de blokfluitleerlingen en het orkest. Dit is de link die
bij Meander ontbreekt. In mijn ogen moet je
kinderen proberen vast te houden voor het
spelen van een blaasinstrument.'
Marjo haalt de partituur en ondertussen
neem ik een slokje van mijn koffie. 'Het concertje rond Kerst in het repetitielokaal was
ook heel leuk. De kinderen krijgen er veel zelfvertrouwen door. En in een groep mag je een
keer een foutje maken. Je moet er voor zorgen dat de kinderen niet boven, maar ook niet
onder hun niveau spelen, dan blijven ze er lol
in hebben. Het is belangrijk dat de ouders
betrokken zijn bij de vorderingen van hun kinderen en daarbij ook het repeteren thuis stimuleren'.
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Marjo, bedankt voor de gastvrije
ontvangst en dit inspirerende interview.
Theo van Rijn
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Uit de ALV
De Loftrompet 2011 werd in februari
toegekend aan Marianne Bosch—van Hal.

Rini Jacobs nieuwe penningmeester
Rini Jacobs vierde vorig jaar zijn 40-jarig
dienstverband bij een accountantskantoor,
waar hij sinds 2002 de interne administratie
verzorgt voor het bedrijf met 4 vestigingen
en 130 medewerkers.

Wegens:
- haar bijna 100% aanwezigheid bij repetities en
optredens,
- haar nimmer aflatende werkzaamheden in de
bibliotheekcommissie
- en haar bijzonder grote betrokkenheid bij de
harmonie in het algemeen.
Marianne, namens alle leden, meer dan verdiend en van harte proficiat.

Afscheid Gerard van Hees penningmeester
Naast het penningmeesterschap heeft Gerard
zich ingezet voor de organisatie rond de concerten en concoursen.
Dit was voor het bestuur reden om hem het
Lidmaatschap van
Verdienste toe te kennen.
Na acht jaar geeft hij het stokje door aan
Rini Jacobs.
Gerard, hartelijk bedankt voor je inzet.
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Dat kantoor is Bol adviseurs. Dat mogen we
best wel noemen want Bol heeft ons vorig
jaar met ons JCS-concert financieel ondersteund.….
Voor zijn grote inzet voor de Cuijkse gemeenschap ontving Rini vorig jaar een
Koninklijke onderscheiding.
Rini, bedankt dat je het wilt doen en succes
in je nieuwe functie.
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Leden van Verdienste
Het is een goede traditie dat de Leden van Verdienste jaarlijks op de ALV een muziekstuk aanbieden.
Dit jaar zijn het er zelfs twéé. De nummers
‘Don't cry for me Argentina’ en
‘Alles is liefde’ zijn door Louis van de Waarsenburg bewerkt voor harmonieorkest.
Deze werken zullen te horen zijn tijdens het
‘Sing and Dance’ concert op 26 mei in het
Schouwcafé van de schouwburg.

De slagwerkgroep
Onze slagwerkgroep is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, daar hadden we het al
vaker over. De groep bestaat op dit moment uit
zeven enthousiaste leden en een zestal leerlingen. Dit zijn er eigenlijk net een paar te weinig
waardoor zij een zoektocht zijn gestart naar
drummers uit de buurt.

vervolg ALV
Wij bedanken de Leden van Verdienste, in het
bijzonder de aanwezige leden, Louk Hombergen, Arnold Jacobs, Marinus Schraven en het
kersverse lid, Gerard van Hees van harte voor
deze welkome aanvulling van het repertoire.

‘Het muzikale programma varieert van swingende pop tot Braziliaanse samba’s. Het entertainmentgehalte van de groep ligt erg hoog en

Het zal niemand
ontgaan zijn;
het rommelt nog
steeds bij
De Meander.
De toekomst is on
duidelijk. Hoe da
t
af gaat lopen is vo
or iedereen nog
ongewis. Voor on
s is het
behoorlijk belang
rijk dus we volgen
de ontwikkelinge
n met argusogen.

Résonance april 2012

op deze manier lukt het de groep altijd om het
publiek te vermaken. Om de groep te laten bestaan zijn er meer mensen nodig om de traditie
van ruim 60 jaar slagwerkmuziek in Cuijk niet
verloren te laten gaan.’
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Fotogalerij

Het duurt nog even maar ook
eind mei/begin juni 2013 hebben we al iets
leuks op het programma staan!

2013!
Zoals bij na bij iedereen wel bekend zal zijn gaat
de schouwburg in juni 2013 op slot vanwege de
grootscheepse verbouwing.
Gaudete heeft als vaste bespeler van de
schouwburg de eer het laatste optreden in de
‘oude’ theaterzaal te verzorgen.
En dat doen we niet alleen.…...

Ons Nieuwjaarsconcert was leuk en dus voor
herhaling vatbaar. Goed gemusiceerd, een
dansgroep van De Meander en een redelijke
publieke belangstelling.
Volgend jaar weer dus, maar dan in de middag.
Zondagmiddag 6 januari dus.
Plan niks anders...….

Dinsdag 20 december gaven de 2 groepen
blokfluitleerlingen een gezamenlijk
miniconcert in de sfeer van Kerstmis.
Marjo van der Locht liep stap voor stap de ontwikkeling vanaf de 1e les op 30 augustus door.
Hierbij gaf zij aan dat het belangrijk is om de
kinderen te stimuleren om ook thuis te oefenen. Nu de kinderen in staat zijn om liedjes te
spelen, wordt het ook steeds leuker.

Speciale gast en hoofdrolspeler in ons concert is
Karin Bloemen.
Nader bericht volgt uiteraard t.z.t. maar
omcirkel in rood vast 01 juni 2013 in je agenda.

Leuke nummers om te spelen zijn ‘Mieke hou je
vast’ en ‘De school is uit’.
Bij dit nummer werden de ouders uitgenodigd
om mee te doen.
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Op initiatief van Marleen Jans, klarinettiste bij
onze harmonie, werd op zondag 6 november
onze eerste wijnproeverij, Gaudete in Vino, gehouden.
Marleen volgt een opleiding bij het Wine and
Spirit Education Trust, een hoogstaand internationaal opleidingsinstituut voor wijnexperts.

Het trio Thijs (trompet), Bart (euphonium) en
Niels (trombone), die al vaker samen hebben
opgetreden, kregen voor deze gelegenheid aanvulling van Andre (trompet).

Gaudete in Vino
Het was een bijzonder leuke middag, met ook
een leuke opbrengst voor het uniformenfonds.
De bezoekers konden maar liefst 24 Europese
wijnen proeven, waaronder een bekroonde
wijn van de Daalgaard uit St. Agatha.
Bijzonder in de smaak vielen een biologische
Tempranillo en een rode wijn van Raimat Abadia, beide uit Spanje, de grüner Veltliner uit
Oostenrijk en de Reserve Tawny Port.
Marleen en Monique (van slijterij Cevelum) gaven uitgebreide informatie over de diverse wijnen. De kazen en snacks werden verzorgd door
Jumbo Bosmans en het brood werd verzorgd
door Hilde en Harrie-Jan Loeffen.
De Heeren van Kuyc werd beschikbaar gesteld
door de Schouwburg.
Onze hartelijke dank aan alle sponsors voor de
bijzonder prettige samenwerking.

Zij speelden onder andere Starwars, Sonate in G
en Over The Rainbow.
Helga en Marianne,
beiden op dwarsfluit, brachten delen
uit een sonate van
de 17de eeuwse
Belgische componist
Jean-Baptiste Loeillet de Gant ten gehore.
Paul (fagot) en Marianne (dwarsfluit)
brachten de door Paul geschreven compositie Judith's Tune ten gehore.
Dat Paul een veelzijdig musicus is blijkt
wel uit feit dat hij voor en na bovengenoemde optredens zeer verdienstelijk
een groot aantal nummers speelde op
piano.
Alle leden
die een bijdrage hebben geleverd aan
het succes
van deze
middag willen wij bij
deze hartelijk bedanken.

Muzikale ondersteuning was er van een aantal
gelegenheidsduo's, een kwartet en een pianist.
Hilde (dwarsfluit) en Erica (altsax) speelden het
toepasselijke nummer On A Lazy Sunday Afternoon van The Kinks.
Résonance april 2012
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Cuijk, Grotestraat 15 Tel. 312 313; Dukatendreef 17 Tel. 313 412

Openingstijden: ‘s maandags gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 13.30 t/m 19.00 uur
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur

Veldweg 35 – Cuijk
(ca. 150 m v.a. station)
Tel.
0485 317 141
Fax.
0485 317 141
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Wegens succes geprolongeerd zou je kunnen
zeggen. Net als we vorig jaar al zeiden.

Agenda
Vrijdagavond 04 mei

Dodenherdenking Cuijk

We gaan deze zomer weer de wijk in.

De zomerconcerten

Zondag 13 mei

Dodenherdenking Katwijk
Week 21-27 mei

Anjercollecte
Zaterdagavond 26 mei, 20.15 uur

Sing-a-long concert
Schouwcafé
Dinsdagavond 26 juni, 20.00 uur

De Lavendelkade in de Heewijkse Kampen
mogen we inmiddels wel een traditie noemen,
het kerkplein in Cuijk-centrum doen we dit jaar
voor de tweede keer. Nieuw is een wijkconcert in
Padbroek op 03 juli.
Leuke evenementjes met (als de weergoden ons
goed gezind zijn) een leuke publieke belangstelling.

Zomerconcert Heeswijk
Lavendelkade
Dinsdagavond 03 juli, 20.00 uur

Zomerconcert Padbroek
Zaterdagavond 07 juli, 20.00 uur

Kerkpleinconcert
Kerkplein
Zondag 11 november

Sint Martinusmis
100 jaar Sint Martinuskerk
De meest actuele agenda staat steeds op
www.harmoniegid.nl

We hopen uiteraard op een goede belangstelling
vanuit de wijken. Hoort zegt het voort.
Aanvang van alle concerten is 20.00 uur.

RESONANCE
Is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino.

Afmelden repetities

Redactie:

Drumband/
slagwerkgroep

Inleveren kopij:
Secretariaat:
Postadres GiD

Sylvia Hagemann
Floris van Heukelom
Theo van Rijn
mail@florisvanheukelom.nl
Wim van Duijnhoven,
Telefoon 0485-318194
Postbus 343,
5430 AH Cuijk
info@harmoniegid.nl
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Ad van Zuijlen,
Tel: 0485-314497

Harmonieorkest Greetje van Grinsven
Aspirantenorkest Greetje van Grinsven
Tel: 0485-312957
greetjevangrinsven@hotmail.com

E-mail:
Bankrekeningnr:
Website:

info@harmoniegid.nl
1105.05.514 Rabobank Cuijk
www.harmoniegid.nl
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Jacobs Rijwielhandel

taxi – rolstoelvervoer ziekenvervoer

Vorstendom 22 5431 DD Cuijk, tel. 0485-312 429

's Maandags gesloten
Al sinds 1935 een vertrouwd adres

Voor een eerlijk en goed advies

Ook voor een vakkundige
reparatie
staan wij voor u klaar!!
Accu’s - uitlaten

Lange Linden 2

Cuijk – Katwijk

Tel. 0485 - 31 75 16

Blaas- slagen snaarinstrumenten
Eigen reparatie atelier
Occasion instrumenten voorradig

Thijs van Baal
Hogehoek 10 5441XE Oeffelt Tel. 0485 362668

Laat je huis
eens lachen…
Met een goede mop krijg je jouw huis echt niet aan het
lachen. Daar is meer voor nodig! Een bezoek aan de
Fixet Service bouwmarkt bijvoorbeeld. Geef jouw huis
een vrolijk gezicht, wij hebben er alles voor in huis. Verf
voor de kozijnen, tegels voor de badkamer, een kast voor
in de slaapkamer, veel teveel om op te noemen.
Een huis met een glimlach….je maakt het met Fixet

Fixet Cuijk
Lange Beijerd 20 5431SJ Cuijk, tel. 0485 312939 fax 320587
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