RÉSONANCE

Verenigingsblad van Harmonie Gaudete in Domino

De laatste keer dat ik als voorzitter deze halve
voorpagina mag vullen….. Inmiddels ben ik
trouwens na zes jaar al geen voorzitter meer.
Hans Cranen heeft interim de fakkel van me
overgenomen, ik blijf als bestuurslid aan
Gaudete verbonden. De zoektocht naar een
nieuwe voorzitter is in volle gang.

editie 32 Uitgave juni 2014

Met de verhuisdozen op de achtergrond heeft
harmonie Gaudete op dinsdag 12 november - de
verhuizing was oorspronkelijk gepland in september - met een nagenoeg complete bezetting
voor het laatst gerepeteerd in het oude vertrouwde repetitielokaal van de schouwburg.

De laatste….
Muzikaal kijken we weer terug op
een fantastisch 2013 en begin van 2014.
Het concert met Karin Bloemen, voorspeelavonden door opleidingsorkest en blokfluitleerlingen, het Nieuwjaarsconcert met de Plastic
Paddies, het mocht er allemaal weer zijn.
Inmiddels hebben we al geruime tijd geleden
ons oude vertouwde repetitielokaal verlaten.
Het orkest en het opleidingsorkest hebben hun
intrek genomen in het Merletcollege
Grotestraat, de blokfluitleerlingen in Den Oeiep
en in basisschool De Waai. En dat alles gaat tot
volle tevredenheid, zeker ook dankzij de medewerking van de conciërges en beheerders.
Wat verwachten we van 2014 en verder? In ieder
geval gaat de eigen blokfluitopleiding zijn vruchten afwerpen. Het leerlingenorkest kan een aardige aanwas tegemoet zien. Het orkest gaat een
Cd opnemen en de voorbereidingen voor het
Nieuwjaarsconcert 2015 (met Zang Veredelt) en
een taptoe in mei 2015 zijn in volle gang. En
met steun van de Rabobank
wordt gestart met een
scholenproject, gericht op het
werven van nieuwe aanwas.
Van start gegaan is inmiddels
ook de commissie die
activiteiten gaat organiseren
om de clubkas een impuls te
geven. Ideeën hiervoor blijven
welkom.
Kortom, genoeg om naar uit te kijken en om ons
met z’n allen voor in te zetten.
Floris van Heukelom
(Oud)-voorzitter
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In dit lokaal heeft de harmonie sinds 1958 elke
week haar repetities gehouden.

… en de laatste

Na deze repetitie was ook de écht
allerlaatste gebruiker van
de schouwburg vertrokken.
Na de verbouwing keert de harmonie
er in 2015 weer terug in een prachtig
nieuw onderkomen.
Na de repetitie was er een afscheidsborrel
waarbij meerdere leden op de muur van het
repetitielokaal een boodschap en een bedankje
richting de schouwburg hebben achtergelaten.
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Tijdens de ledenvergadering van Rabo Land van
Cuijk & Maasduinen is door de leden uit het
‘Fonds Maatschappelijke betrokkenheid’ 2500
euro toegekend aan onze harmonie.

Tijdens het voorspelen konden leerlingen die
bijna klaar zijn met hun blokfluitopleiding,
in vervolg op de informatie die ze gekregen
hebben op de blokfluitles, ‘live’ kennismaken met de diverse instrumenten die worden
gebruikt bij de harmonie.
Ervaren muzikanten van GiD gaven uitleg
over hun instrument en boden de kinderen
gelegenheid op hun instrument te spelen.
Er waren ook docenten van Kunstencentrum
Cuijk (Muzelinck) aanwezig voor technisch
advies en informatie over muziekles.
De overige aanwezigen konden
meedoen aan een programma
met onze muziekkist.
De muziekkist, gerealiseerd dus
met een bijdrage van Rabobank
Land van Cuijk & Maasduinen.

De bestemming voor het geld is een muziekkist,
gevuld met aansprekende instrumenten als
trompet, klarinet, hoorn, trombone, saxofoon.
Doelstelling is de basisschoolleerlingen kennis
te laten maken met de instrumenten en hen
daarmee enthousiast te maken om een
instrument te leren bespelen. Aanwas van
jeugdleden is belangrijk om de toekomst
van onze muziekvereniging veilig te stellen.

Diverse instrumenten werden
uitgelegd en er werd op voorgespeeld. De kinderen mochten
uiteraard ook zelf diverse
instrumenten proberen en
afsluitend is er samengespeeld.

Onze muziekkist
Op 9 april vond de jaarlijkse voorspeelavond plaats in Ontmoetingscentrum
Den Oeiep. Naast de 1e en 2ejaars blokfluitleerlingen waren er veel familieleden,
muzikanten en andere belangstellenden;
de zaal was goed gevuld.
Het eerste deel van de avond bestond uit
optredens van de blokfluitleerlingen o.l.v. Marjo van der Locht,het
opleidingsorkest o.l.v. Niels Hendriks en het klarinetensemble
o.l.v. Joost Hendriks.
De blokfluitleerlingen en het
opleidingsorkest hebben o.a. laten
zien wat ze het afgelopen seizoen
hebben geleerd en het klarinetensemble heeft nog eens extra
laten zien dat het samen muziek
maken, na de opleiding, ook écht
leuk is.
Het tweede deel van de avond
bestond uit het zgn. voorspelen en
de presentatie van de muziekkist.
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Van alles…...
Lintje voor Hans Cranen.
Nog maar net in functie is onze kersverse
(interim)voorzitter Hans Cranen, tot zijn eigen
complete verrassing, in april benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dat hij dit lintje verdiend heeft met zijn
ruime muzikale en bestuurlijke activiteiten zal
niemand verbazen.
Op zijn palmares staan o.a. het dirigentschap
van Gaudete (in een ver verleden), dirigentschappen bij de harmonieën van Boxmeer en
Mill, dirigent van het jongerenkoor in Haps,
dirigent en organisatorische kracht van het
Vierdaagseorkest, recent nog het voorzitterschap van de harmonie van Mill en
bijvoorbeeld het bestuurslidmaatschap van het
CDA in Cuijk.

De dodenherdenkingen.

Waren de weersomstandigheden bij de dodenherdenking op 4 mei j.l in Cuijk nog alleszins
redelijk, op 11 mei in Katwijk was het anders.
Onder bijzonder slechte weersomstandigheden
- koude wind met héél veel regen - luisterde
Gaudete ook traditioneel de dodenherdenking
op 11 mei in Katwijk op. De regen werd op een
gegeven moment zo heftig dat we ons gedwongen zagen om halverwege de herdenking onze
klarinettisten - om ernstige beschadiging van
de instrumenten te voorkomen - weg te laten
gaan. Dat is voor zover bekend nog nooit
gebeurd!
Dat Hans al na slechts één maand
voorzitterschap van Gaudete een lintje krijgt
zegt genoeg…..
Ook lintje
voor Theo
Hoefs
Onvermeld
mag ook niet
blijven dat
onze oudvicevoorzitter
en sinds kort
Lid van Verdienste Theo
Hoefs dezelfde eer te
beurt gevallen
is.
Theo ontving
de onderscheiding behalve
voor zijn activiteiten voor
Gaudete vooral voor zijn
inspanningen voor de
V(O)M, de dodenherdenkingen en carnavalsgezelschap De Nölers.
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Koperblazers, slagwerk, vaandrigs, kapelmeester en tambour-maître trotseerden de
regen en luisterden de kranslegging verder nog
muzikaal op, afsluitend met het Wilhelmus.
Terugmarcherend naar café
Van Kempen bleken
onze houtblazers zich, onder beschutting van de
grote lindebomen, al meeblazend netjes
opgesteld te
hebben in rotten van vier.
De rest van
het orkest
marcheerde
daar keurig
tussendoor
zodat we weer
compleet waren en het publiek, maar
ook wijzelf onverwacht
getrakteerd werden op
een spontane minitaptoe.
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De allerlaatste theatervoorstelling in de ‘oude’
schouwburg, het concert ‘Bloemen in Harmnie’ was niet helemaal uitverkocht, maar de
thuisblijvers hebben wat gemist. Het concert
was van een bijzonder hoog muzikaal niveau en
heel onderhoudend. Daar zorgde Gaudete, dat

Nieuwjaarsconcert.
Het Nieuwjaarsconcert 2014 is elders in deze
Résonance al vermeld. Onvermeld mag zeker
niet het optreden van onze gasten zijn. Op de
eerste plaats: De Plastic Paddies met Ierse
folk. Zij brachten zes rustige nummers uit hun
repertoire vanwege de echo
in de kerk.
Erg indrukwekkend was het
verhaal achter Fields of
Athenry, uit de periode dat
Ierland werd overheerst
door Engeland, maar
nauwelijks voedsel had.
Na de pauze volgde nog een
medley samen met het
orkest, gearrangeerd
door Joost Hendriks, met
daarin enkele vrolijke Ierse
volksliedjes. Het publiek
haakte in bij Wild Rover
(Ammenooitniet).
Een dankjewel is zeker op
zijn plaats voor
de Plastic Paddies, evenals
een dankjewel voor Jos
Janssen voor de
aankondigingen en de
achtergrondinformatie.

zich uitermate goed had voorbereid, samen
met Karin Bloemen wel voor. Entertainment
van de bovenste plank.
Zodra Karin de microfoon in de hand kreeg was
het feest. Ze bracht onder andere haar dyslectische versie
van Roodkapje, genaamd
Koodrapje en was duidelijk
verkikkerd op dirigent Joost
Hendriks die - soms met een
blos op z'n wangen - geduldig
afwachtte tot hij het volgende
nummer kon inzetten.
Als klap op de vuurpijl
kwam Gé Reinders, die al
tweemaal eerder met de
harmonie optrad, op het podium met zijn toepasselijke
Sjloetingstied.

Concerten

Een bijzonder dankjewel voor het
publiek, voor pastoor Theo Lamers voor
het beschikbaar stellen van de kerk voor
dit concert en de voorafgaande repetities
en zeker ook voor koster Maarten
Hermens, die ons steeds welkom heette
en na afloop ook weer afsloot.
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Uit de ALV 2014
Behalve de gebruikelijke dingen als
jaarverslag, financieel verslag en beleid
gebeuren er op de jaarvergadering van
Gaudete ook altijd de nodige leuke dingen.
Onder andere het in het zonnetje zetten van
ons (oud-)lid Theo Hoefs.
Na zijn relatief plotselinge uitzending naar
Afghanistan, en daarmee vertrek bij Gaudete,
alweer jaren geleden was het er nog niet van
gekomen Theo in het zonnetje te zetten.

Dan komt het moment waarop Floris zijn definitief terugtreden als voorzitter bekend
maakt. Hij blijft wel aan als bestuurslid.
Aangezien er nog geen opvolger is, heeft
Hans Cranen aangeboden als interim-voorzitter
max. 1 jaar te willen overbruggen.
Dit wordt met veel instemming ontvangen.
Hans neemt het woord en bedankt Floris uitgebreid voor zijn inzet voor onze vereniging. Het
bestuur heeft besloten om ook Floris tot Lid
van Verdienste te benoemen en ook dat gaat
vergezeld van een oorkonde en fles wijn.
En wie staat er NIET op de foto als hij zelf in
het zonnetje wordt gezet? Inderdaad: Floris.

Floris memoreerde zijn vele verdiensten, o.a.
11 jaar vicevoorzitterschap van Gaudete.
En momenteel is Theo voorzitter van de
commissie die de taptoe van 2015 gaat
organiseren. Een goede reden om Theo te eren
voor zijn vele werk middels het Lidmaatschap
van Verdienste. Bijna met terugwerkende
kracht zullen we maar zeggen…...
En dan
blijft het
een beetje
in de
familie….
Jaarlijks
wordt bij
Gaudete
iemand in
het zonnetje gezet
die zich al
jarenlang
zeer verdienstelijk
maakt voor
de vereniging.

Als woordvoerder van de muziekadviescommissie doet Wilfred verslag van het jaar 2013.
Ook het selecteren van de nummers voor op de
nieuwe cd zijn al grotendeels achter de rug.
Veel later dan gewend kon Louk Hombergen namens de Leden van Verdienste zijn
column uitspreken. En wederom stond deze
bol van de spitsvondigheden.
Niet alleen het goochelen met taal kan hij als
de beste, ook het googelen op internet is wel
aan hem toevertrouwd.
Hierna werden de gebruikelijke aangeboden
muziekstukken bekeken. Leden van
Verdienste, wederom bedankt hiervoor.

Een vierkoppige, geheime, jury bepaalt.
En de jury van de loftrompet heeft besloten de
loftrompet 2013wegens:
haar vaste lidmaatschap van de biebcommissie
en het vele werk dat daaraan verbonden is,
haar altijd vrolijke inzet op de repetities
en haar jarenlange ondersteuning van de junioren van het opleidingsorkest,
toe te kennen aan:
Anet Hoefs
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Sanne Graat (saxofoon), Manouk Thoonen
(dwarsfluit) en Zdenka Spil (hoorn) hebben
de afgelopen maanden theorielessen voor

Ook het opleidingsorkest onder leiding van
Niels Hendriks, aangevuld met enkele leden uit
het harmonieorkest, trad op.
De nummers die werden gespeeld waren
doorspekt met grappen en grollen,
zoals het meestampen op de maat en het
tussentijds opnemen van het mobieltje.
De boosdoener werd zogenaamd vermanend toegesproken door de dirigent,
maar aan de gezichten te zien maakte
dat niet veel indruk.
Dat de leerlingen ook vals kunnen spelen
lieten ze horen met A conductors
nightmare, vertaald: De nachtmerrie van
een dirigent. Nou, het klonk prima vals,
precies zoals de componist had bedoeld.
Je zou denken dat bewust vals spelen
gemakkelijk is, maar niets is minder
waar. Ook het publiek had er veel waardering voor.

diploma A gevolgd en zijn geslaagd voor het
examen. Allemaal gefeliciteerd met het
behaalde resultaat.

onze Jeugd
De blokfluitleerlingen onder de bezielende leiding van Marjo van der Locht traden weer op
tijdens het Nieuwjaarsconcert.
Dat het lesprogramma aanslaat is wel duidelijk.
De leuke nummers en het gebruik van allerlei
attributen zorgen ervoor dat de kinderen enthousiast blijven.
Begonnen werd met ‘Mieke hou je vast’.
Daarna volgden ‘De school is uit’ en
‘Ode an die Freude’, een bewerking van
een werk van Beethoven.
Hierna volgde een metamorfose naar Chineesjes en werd ‘Nasi Goreng’ gespeeld.
Als laatste Mister Cool, een nummer dat de
leerlingen ‘supercool’ vinden.

Het publiek, ouders, opa’s en oma’s genoten
en de leerlingen kregen uitbundig applaus.
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Voor de derde keer gaven de blokfluitleerlingen op Kerstmiddag 24 december een
miniconcert
bij Jumbo.
De donaties
van de bezoekers waren dit jaar
bestemd
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Voorzitter Don
Arts en bestuurslid
Rianne Hillenaar van de Vriendenkring boden op
het Nieuwjaarsconcert een muziekinstrument aan. Min
of meer symbolisch
want de dubbelhoorn was inmiddels al in gebruik
genomen door
Liesette Buskens
Don Arts gaf aan
dat bij de Vriendenkring geen kosten worden gemaakt, niets aan de
strijkstok blijft
hangen en ook niets wordt opgepot en tot veler
verbazing werd daarna ook nog een cheque
voor een bedrag van 2.500 euro aangeboden.

Vriendenkring
Dit bedrag krijgt een prima bestemming voor
de huur van instrumenten voor de jeugdige
muzikanten.
Waarvoor weer namens Gaudete hartelijk dank
aan onze Vrienden. Zonder onze donateurs zou
het vrijwel onmogelijk zijn een harmonie op
deze manier in stand te houden.

Over jeugd gesproken: maar liefst
32 blokfluitleerlingen kregen in juni dit jaar hun
diploma
overhandigd.
Dat belooft
een flinke
aanwas dus
in het
Opleidingsorkest over
een tijdje.

Nog idee voor nieuwe leden voor
de Vriendenkring?
Geef ze de bij deze Résonance
gevoegde flyer…!
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Afwezigheid van onze ‘eigen‘ vaste theaterzaal dwingt je tot de nodige creativiteit om het
jaarprogramma wat anders in te vullen dan
gebruikelijk.

En natuurlijk is er nog meer. Op 31 augustus zijn
we weer present tijdens Cultuur aan de Maas.

Binnenkort….
Zo gaan we in
november de ‘studio’
in voor de opname van
een Cd.
Uiteraard is de Cd
straks te koop.
Wordt vervolgd dus…..
Daarna gaan we
meteen verder met de
voorbereidingen voor
ons Nieuwjaarsconcert
2015. Dit keer samen
met Zang Veredelt.
18 Januari 2015, wederom in de
St.-Martinuskerk.

Daarna iets traditioneels. Samen met andere
(muziek)verenigingen uit de gemeente
organiseren we weer eens een heuse taptoe.
Dit in het kader van 70 jaar bevrijding, in het
eerste weekend van mei 2015.

Natuurlijk hebben onze blokfluiters en
opleidingsorkest hun eigen programma.
Houd de website in de gaten….

HANS LEMMENS
TWEEWIELERS

PETERS

Het Zand 1417
- Cuijk
Gildekamp
Tel. 0485
- 31 27 16
5431
SP Cuijk

Molenstraat
53 BW Cuijk
Molenstraat
53, 5431
5431 BW
Tel.Cuijk
0485 321787
Tel. 0485-321787
Fax0485 311742

Tel. (0485) - 312716

Keuze uit 700 stuks
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Het comité Herdenking en Bezinning is bezig
met de organisatie van de herdenking van
70 jaar bevrijding van Cuijk.
Dat zal dan plaatsvinden op
19 september 2014.
Gaudete is er uiteraard bij….

PETERS

Verf|Behang|Zonwering|Gordijnstoffen

Verf – Behang – Zonwering - Gordijnstoffen
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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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Agenda
Zondagmiddag 31 augustus, tijd nog
onbekend

Cultuur aan de Maas
Cuijk-centrum

Vrijdagavond 19 september

70-jarige bevrijding van
Cuijk
Cuijk-centrum.
Organisatie door comité H & B
Zondag 18 januari 2015

Nieuwjaarsconcert
Samen met Zang Veredelt.
St.-Martinuskerk Cuijk
1e weekend van mei 2015

Taptoe

Samen met andere verenigingen uit de
gemeente Cuijk.
Louis Jansenplein Cuijk
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De meest actuele agenda staat steeds op
www.harmoniegid.nl

RÉSONANCE
Is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino.

Afmelden repetities

Redactie:

Harmonieorkest
Opleidingsorkest

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

E-mail:
Bankrekeningnr:

info@harmoniegid.nl
NL51 RABO 0110 5055 14
Rabobank Cuijk
www.harmoniegid.nl

Inleveren kopij:
Secretariaat:
Postadres GiD

Floris van Heukelom
Theo van Rijn
mail@florisvanheukelom.nl
Wim van Duijnhoven,
Telefoon 0485-318194
Veldweg 19
5431 CH Cuijk
info@harmoniegid.nl
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Website:
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Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt
www.excelmusic.nl

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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