RESONANCE
RESONANCE
Verenigingsblad van Harmonie Gaudete in Domino Cuijk

Dank en hulde.
Het is me weer een Résonance deze keer.
Twaalf pagina’s (minus de advertentiepagina’s)
met terugblikken op wat gebeurd en is en vooruitblikken op wat komen gaat.
En het hadden met gemak veel meer dan deze
twaalf pagina’s kunnen worden want wat is er
veel gebeurd de afgelopen tijd. En er gaat nog
meer komen…..
Kijk naar het grote aantal keren dat we ons de
afgelopen tijd hebben laten zien en horen dan
kunnen we niet anders dan concluderen dat
Gaudete weer midden in de gemeenschap staat.
Daarmee zou ik niet willen beweren dat het ooit
anders geweest is maar laat ik zeggen dat er
jaren geweest zijn dat we het wat minder
geëtaleerd hebben. En daarvoor past grote dank
en hulde voor de inzet aan iedereen.
Je ziet het ook al in de artikelen in deze
Résonance. Complimentjes en bedankjes zijn niet
van de lucht.
Vaak aan Joost. Terecht, want hij doet het fantastisch en is tenslotte onze ‘anchor man’.
Maar laten we vooral al die anderen niet vergeten die de afgelopen tijd hun steentje méér dan
bijgedragen hebben aan onze harmonie.
Ik zeg met opzet ‘onze’
harmonie, want een
muziekvereniging als de
onze staat midden in de
gemeenschap.
Iedereen; muzikanten,
dirigenten, bestuursleden en vrijwilligers, maar
ook de Vriendenkring en
dorpsgemeenschap vormen de basis voor een
goed functionerende vereniging.
Floris van Heukelom
Voorzitter
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Een van de succesvolste uitvoeringen van de
laatste tijd was ongetwijfeld het
Jesus Christ Superstarconcert van 22 april j.l.
Een uitvoering waar we met z’n allen met een
zeer goed gevoel op kunnen terugkijken. Er is
fantastisch gemusiceerd en gezongen, een al
van tevoren uitverkochte zaal en een zeer
enthousiast publiek na afloop.

Jesus Christ Superstar

‘Een parel aan de Cuijkse ketting’. ‘Een fantastisch optreden’. ‘Met mijn ogen dicht waande ik
me weer in de jaren '70’. Zomaar enkele reacties na afloop van de uitvoering in de schouwburg op Goede Vrijdag 2011.
Het publiek beloonde het orkest, het combo,
het koor en de solisten met een minutenlang
durende staande ovatie. De uitvoering kon de
vergelijking met een musical bijna doorstaan,
zo goed leefden de solisten zich in in hun rol.
Verteller Louk Hombergen maakte het verhaal
compleet. Kortom, bijzonder geslaagd.
Het bleef na afloop nog lang onrustig in
de foyer…..
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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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Onze slagwerkgroep roert aardig de trom.
Zo trad de groep op 1 mei op ter gelegenheid
van de opening van de beeldentuin en heemtuin aan de Kerkstraat.
Een week later organiseerden de mannen een
eigen optreden in Café-Tapperij Kansas, samen
met andere bands en DJ’s.
De optredens oogstten niet alleen veel lof bij de

Onze slagwerkgroep
aanwezige bezoekers maar waren ook goed
voor een aardige financiële bijdrage aan de
clubkas van Gaudete, waarvoor lof!

Opening Be

eldentuin

De optredens van de slagwerkgroep worden aangegrepen om meer bekendheid te
krijgen want we zijn naarstig op zoek naar
nieuwe leden om de bezetting van de
groep wat beter te krijgen. Weet je nog
(beginnende) slagwerkers die belangstelling
hebben om wekelijks in groepsverband te
musiceren: stuur ze op vrijdagavond om
half zeven naar het repetitielokaal!
Ook tijdens Cuijk KeiGoed was de slagwerkgroep present; op 5 juli wordt weer
traditioneel de diploma-uitreiking op het
Johan Cruijffcollege opgeluisterd.

Het aspirantenorkest
Café Tapperij Kansas

Ook het aspirantenorkest kan versterking gebruiken. Onlangs was er een openbare
repetitie voor leerlingen Basisvorming Muziek
van Meander en hun ouders.
Zij konden kennismaken met de verschillende
instrumenten die na de basisvorming bespeeld
kunnen worden en wat voor nummers op het
repertoire staan. De repetitie stond uiteraard
onder leiding van dirigent Peter Hendriks.
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Om de aanwas aan leerlingen in een
stroomversnelling te brengen gaan we i.s.m.
Marjo van de Locht een eigen blokfluitklas
opzetten.
Daarover in de volgende Résonance meer.
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Op bezoek bij…..
In deze rubriek maakt Theo van Rijn, sinds
anderhalf jaar bestuurslid, kennis met de diverse commissies binnen Gaudete.
Was het 'vroeger' niet zo moeilijk om te kiezen
van welke vereniging je lid wilde zijn, de voetbalclub of de fanfare/ harmonie, tegenwoordig

hebben kinderen het druk met het lidmaatschap van allerlei verenigingen. Sommige activiteiten raken in de mode (zijn gaaf of vet/cool)
omdat er op de televisie aandacht aan wordt
besteed. In het basisonderwijs is muzikale vorming een ondergeschoven kindje geworden.
Het bestuur van harmonie Gaudete in Domino
heeft een aantal jaren geleden ingezien dat
deeltaken het beste kunnen worden ondergebracht in commissies. Ledenwerving en ledenbehoud zijn van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging.

In gewone taal betekent dit: Het maken van
plannen om nieuwe leden te werven (ook het
benaderen van oud-leden) en te zorgen dat de
leden ook daadwerkelijk lid (willen) blijven.
De harmonie timmert al een aantal jaren flink
aan de weg om (weer) onder de aandacht van
het publiek te komen.
Gezellig samen muziek
maken is natuurlijk
leuk, maar zonder het
applaus van het publiek
wordt de lol op den
duur toch wel minder.
De themaconcerten die
sinds 2007
(Googleconcert) worden gegeven kunnen
rekenen op een groeiende publieke belangstelling. Na het grote
succes in 2010 is er dit
jaar weer een zomeravondconcert op de
Lavendelkade.
De commissie heeft
zich de laatste weken
hoofdzakelijk gericht
op de activiteiten tijdens Cuijk Keigoed op
13 juni. Tijdens een vergadering in februari werden ideeën uitgewisseld over hoe de harmonie
zich gaat presenteren. Harrie-Jan: 'We hebben
al vaker bij elkaar gezeten, van wat gaan we
doen. Nu hebben we een activiteit waar we ons
kunnen laten zien. Bij de ondernemersvereniging hebben we nagevraagd wat het thema van

De commissie Ledenwerving.
De commissie bestaat op dit moment uit Theo
de Krosse (voorzitter), Harrie-Jan Loeffen, Erica
Lotgering, Henri van Doorn, Paul Grevelt en Peter Hendriks.
De missie van de commissie Ledenwerving is:
Het vormgeven en bewaken van beleid, doelstellingen, aanpak en uitvoering van ledenwerving en ledenbehoud van harmonie Gaudete in
Domino aan de hand van een 10-puntenplan.
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Cuijk Keigoed was, misschien konden we hier
op aansluiten'. Peter: 'Een grabbelton met muziekinstrumenten is wel leuk of het in elkaar
laten zetten van een trompet'.
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Ieder commissielid kreeg de opdracht mee om
na te denken over verdere invulling van deze
dag.
Een ander onderwerp is het ondersteunen van
Marjo van der Locht bij het werven van blokfluitleerlingen.
Paul: 'Tegenwoordig is 2 jaar blokfluitles de basis om een ander instrument te kunnen gaan

Op dinsdag 8 februari was er een warm welkom
voor burgemeester Hillenaar en zijn gezin. Na
de beëdiging van de burgemeester op het gemeentehuis, was er een receptie in de schouwburg.

Gaudete kort
Naast de Brandweer en het Sint Antonius en
Martinusgilde was vanzelfsprekend ook harmonie Gaudete in Domino van de partij.

Tijdens het uitwisselingsweekend van 16 t/m 20
juni in Maldon traden onze muzikanten Thijs,
Bart en Niels maar liefst 3x op.
Op vrijdag was er een ontvangst in de Town
Hall, waarbij het trio 4 nummers ten gehore
bracht. Zij kregen een uitbundig applaus hiervoor.
bespelen. Het is leuker als kinderen ook zien
welke instrumenten men kan gaan leren ná de
blokfluitles. Ik ben overigens voorstander van
noten leren zingen en daarna pas te leren spelen. Ook is het belangrijk dat kinderen leren hoe
ze thuis moeten oefenen'.
Op dinsdagavond 17 mei trakteerde de
harmonie een deel van Cuijk-centrum op
vrolijke muziek. Op meerdere pleinen
werd een soort van serenade gebracht.
Een aantal collectanten liep mee ten behoeve van de Anjeractie van het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Met het concert Jesus Christ Superstar nog in
het geheugen en de zomerconcerten in het
vooruitzicht vraagt Henri zich terecht af wat
voor mogelijkheden er hierbij zijn voor ledenwerving. Genoeg stof tot nadenken dus.
De datum voor de volgende vergadering wordt
vastgesteld en Theo sluit de vergadering.
Harrie-Jan wil graag naar bed; zijn wekker loopt
namelijk iets vroeger af dan bij de andere commissieleden.
Theo van Rijn
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Uiteraard was Gaudete in Domino ook present
bij de dodenherdenkingen in Cuijk en in Katwijk
dit jaar.
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Uit de ALV
Loftrompet voor Wilfred de Koning

Leden van Verdienste bieden muziekwerk aan.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in
januari 2011 is traditiegetrouw de Loftrompet
weer toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze voor Gaudete verdienstelijk maakt.
Het juryrapport:
De jury van de Loftrompet heeft besloten de
Loftrompet 2010 wegens:
- zijn jarenlange lidmaatschap van de MAC
(muziekadviescommissie),
- zijn eveneens jarenlange zorg voor het instrumentarium voor leden en aspirant-leden,
- zijn meedenken m.b.t. het instrumentarium
en echt álles wat de harmonie verder aangaat,
- zijn adviezen en inzet als het gaat om sponsoring en fondsenwerving,
- zijn meedenken in bijna alle kort- en langlopende projecten binnen de vereniging,
toe te kennen aan:

Al vele jaren bieden de ‘Leden van Verdienste’
tijdens de Algemene Ledenvergadering een
muziekwerk aan.
Dit jaar speelden de LvV in op het themaconcert van 22 april in de schouwburg:
Jesus Christ Superstar, waarbij nagenoeg alle
nummers van de gelijknamige LP uit 1970 ten
gehore werden gebracht.
In een begeleidend verhaal tijdens de overhandiging blikte Louk Hombergen terug op die
periode.

Wilfred de Koning.

Wij zijn de
LvV wederom bijzonder erkentelijk voor
deze bijdrage.

Wilfred in dingen mee laten denken is als vanzelfsprekend.
Wilfred, namens alle leden, dik verdiend en
van harte proficiat!
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Nog één keer komen we kort terug op de cultuurprijs 2010, want tijdens de uitreiking daarvan mocht onze dirigent Joost de
aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen uit
handen van wethouder Willemieke Vervoort.
De Aanmoedigingsprijs
bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,Hierbij heeft de jury
gekeken naar een activiteit uit 2010, die een
vervolg of aanmoediging verdient en voor
de gemeente op cultureel gebied een aanwinst is.

Cultuurprijs voor Joost
De jury beloonde Joost o.a. voor zijn activiteiten voor de MAC, zijn initiatieven tot bijzondere concerten, het schrijven en arrangeren
van muziekstukken voor Gaudete en anderen
en tal van initiatieven buiten de
vereniging om.

Foto: De Bron
Hij is dus meer dan alleen technisch dirigent,
Joost levert een grote bijdrage aan het Cuijkse
culturele leven.
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65 jaar muzikant
Onze eigen Tonny Thonen was de laatste weken
weer aardig ‘in the picture’. Voornamelijk vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap (vanaf de oprichting)
van het Vierdaagse-orkest en
zijn lidmaatschap van het Seniorenorkest, ook al vanaf het
ontstaan daarvan.
Maar laten we vooral ook niet
vergeten dat Tonny in juni
dit jaar maar liefst 65 jaar muzikant is bij Gaudete.
65 Jaar actief lid, dat is geen
kleinigheid en komt niet zo
heel vaak voor!
Geen speciale onderscheiding
voor Tonny dit keer want dat
is volgens de muziekbond
pas van toepassing bij
een 70-jarig lidmaatschap.
Nog even geduld dus…..

Vriendenkring
Onze Vriendenkring pakte het afgelopen jaar
weer goed uit. Twee van onze vier bestaande
pauken waren hard aan vervanging toe, de andere twee zouden binnen afzienbare tijd moeten worden vervangen. Al snel besloot het bestuur van de Vriendenkring om een royaal budget ter beschikking te stellen waardoor we de
vier pauken in één keer konden vervangen.
Waarvoor uiteraard nogmaals onze
hartelijke
dank!
Vier pauken
zijn tegenwoordig onmisbaar en
dankzij deze
royale gift beschikken we nu
over vier pauken in exact
dezelfde klankkleur.
In november
overhandigde
het bestuur
van de Vriendenkring de
pauken.
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Uit de commissie
Zoals bekend zijn we aan het denken over onze
uniformering. We hebben daar een commissie
voor gevormd onder leiding van Wim van Duijnhoven. Uiteraard is Louis Hijl ook in de commissie present.
We willen graag iets eigentijdsers, met behoud
van traditie. Misschien houden we de oude uniformen voor straatoptredens, misschien gaan
we een deel van de huidige uniformen gebruiken, misschien een ander concertuniform, misschien, misschien……
Kortom, nog alle ruimte voor ideeën.
Tips en suggesties zijn
welkom bij Wim.
Nou moge het duidelijk zijn
dat de aanpassing van onze
uniformen hoe dan ook
geld gaat kosten. Geld dat
we voor een belangrijk deel
zelf bij elkaar zullen moeten
krijgen door middel van een
flinke dosis zelfwerkzaamheid. We gaan dus denken
over welke acties we hiervoor gaan ontwikkelen.
Ook hiervoor zijn suggesties en tips van harte
welkom bij het bestuur.

Briljant !
Tijdens onze bijdrage aan de dodenherdenking
in Cuijk kwam Hennie Bovenkerk ongelukkig ten
val. Ja, verkeersdrempels zijn er in Cuijk niet
alleen om het gemotoriseerd verkeer te
dwarsbomen…...
Buiten pijnlijke knieën raakte door die buiteling
ook Hennies bril behoorlijk beschadigd en helaas, hier zijn we niet voor verzekerd. Hier
kúnnen we ons ook niet voor verzekeren.
Gelukkig bleef de
schade voor haar
nog een beetje beperkt omdat
Briljant Optiek in
Cuijk zo vriendelijk
was de bril voor
een zeer gereduceerd bedrag te
herstellen. Dat is wel een gratis vermelding in
deze Résonance waard. Heren, hartelijk dank!
Briljant Optiek, onthoud de naam…..
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Ons lid van verdienste Hennie Tijssen was zo
vriendelijk een ingezonden brief naar het CW te
sturen. Door plaatsgebrek heeft het de krant
niet gehaald maar we willen onze lezers het
stuk (een klein beetje ingekort) niet onthouden.

Nog één maal JCS
Toen ik de aankondiging las van de uitvoering die
Harmonie ‘GAUDETE in Domino’ samen met het
koor ‘Noisy Voices’, solisten en een combo op Goede Vrijdag zou geven in de schouwburg van Cuijk,
kwam dat bij mij als nog praktiserend katholiek wat
vreemd over. Immers voor mij is Goede Vrijdag nog
steeds de dag waarop de katholieke kerk het lijden en
sterven van Jezus Christus herdenkt. Ik ga dan ook 's
middags naar de kruisweg en 's avonds naar de
avonddienst. Maar ja, ik wilde ook naar Gaudete.
Toen ik in de schouwburg kwam zag ik dat de zaal
tot de laatste plaats bezet was.
Wat heb ik genoten. Ik werd helemaal meegenomen
in het lijden en sterven van Jezus Christus zoals ik
dat eerder op de dag en avond in de kerk had beleefd.
Stond ik eerst sceptisch tegenover de uitvoering hiervan op Goede Vrijdag, nu denk ik daar heel anders
over. De organisatoren van dit unieke concert hebben
de concertante uitvoering van de originele musical
uit 1973 zodanig ingekleed dat deze volledig paste
bij deze speciale dag. De verbindende teksten werden
op sublieme wijze voorgedragen door (en dat kun je
gerust aan hem overlaten) Louk Hombergen.
Wat betreft de solisten moet mij nog van het hart dat
zij niet onderdeden voor hun professionele collega's.
Ik volg ‘Noisy Voices’ nu al enkele jaren, en ik moet
zeggen dat de kwaliteit van dit koor beduidend is
toegenomen. En dan nu de harmonie, mijn harmonie,
per slot van rekening ben ik daar lid van geweest en
zelfs enige tijd voorzitter. Ik stam nog uit een tijd dat
de harmonie ietwat oubollig overkwam. Marcherend
op straat, serenades brengend en zo. Maar zoals het
orkest zich nu presenteert, fantastisch, daar krijg je
kippenvel van. Ik kan daar met volle teugen van genieten. Ik kan u (geachte lezer) aanbevelen, indien
het orkest een keer op uw pad komt hetzij in uw wijk
of anderszins, ga dan eens daarheen. U zult daar geen
spijt van hebben.
Tot slot de dirigent: Nog maar begin twintig, maar
hij heeft zoveel in zijn mars. Hoe hij daar stond in de
schouwburg. Ik heb in mijn leven meerdere dirigenten meegemaakt maar deze is toch wel een hoofdstuk
apart. Als je op jonge leeftijd mensen die een stuk
ouder zijn dan jij zo weet te inspireren, dat zij daar
op dat podium op bewonderenswaardige wijze een
spektakelstuk als Jesus Christ Superstar neerzetten,
dan kan het niet anders, dan ben je gezegend. Ja
Cuijk, hier kunnen wij nog vele jaren van profiteren.
Maar ja, hij studeert bestuurskunde en zit in de
Cuijkse politiek, straks vinden wij hem misschien
terug in Den Haag. Enfin, wat ik bedoel te zeggen is,
dat Joost Hendriks het concert op weergaloze wijze
heeft gedirigeerd.
Chapeau!
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Dankzij de inspanningen van de PR-commissie
haalden we de pers nogal eens de afgelopen
tijd. Een kleine selectie…..

Stop de persen!
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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

Pagina 10

Résonance juli 2011

Agenda
Dinsdag 05 juli, 20.00 uur

Zomeravondconcert Lavendelkade
Orkest, combo en zangeressen
Dinsdagavond 05 juli, 19.00 uur Nijmegen

Optreden Johan Cruijffcollege
Slagwerkgroep

Wegens succes geprolongeerd zou je kunnen
zeggen.
Vorig jaar hebben we een tweetal lichte zomerconcerten gehouden in de Heeswijkse Kampen
en in Linden. Ook dankzij het goede weer was
het een leuk succes. Dit jaar geven we daarom
maar liefst vier van deze concerten. Cuijk KeiGoed ligt al achter ons, de volgende twee con-

De zomerconcerten

Donderdagavond 07 juli, 20.00 uur Kerkplein

100 jaar St.-Martinuskerk
Orkest, combo en zangeressen
Zondag 28 augustus, Cuijk-centrum

certen zijn op 5 en 7 juli. Dinsdagavond 5 juli op
de Lavendelkade in de Heeswijke Kampen (bij
slecht weer binnen) en donderdag 7 juli op het
kerkplein i.v.m. 100 jaar St.-Martinuskerk.

Cultuur aan de Maas
Orkest, combo en zangeressen
Vrijdagavond 16 september

Taptoe Grave
Orkest
Zondag 13 november, 10.30 uur

Martinusmis
Orkest
Zondagavond 08 januari 2012

Nieuwjaarsconcert
Theaterzaal Schouwburg
De meest actuele agenda staat steeds op
www.harmoniegid.nl

Aanvang beide keren om 20.00 uur.
Dit keer laten we ons tijdens de concerten
bijstaan door twee zangeressen, Ingrid Heijl en
Stephanie van Werkhoven.
Hetzelfde concept herhalen we nog een keer
tijdens Cultuur aan de Maas op 28 augustus.

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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taxi – rolstoelvervoer ziekenvervoer

Jacobs Rijwielhandel
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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