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Laatst liep ik door het centrum van Cuijk en  
ik werd door een kuukse aangesproken. Hij 
vroeg aan me: 'Hoe gut ‘t mit de klep'?   
Ik zei,’ het gaat goed met de klep’. 

 
Later was ik thuis en hij had me toch aan het 
denken gezet. 'De klep', hoe is die naam toch 
ontstaan. Tegenwoordig heb je daar internet 
voor en ik vond een stukje nostalgie terug op de 
site van De Ghesellen van Sint Maerten. 
 
Hieruit citeer ik: De kerkelijke Harmonie 
“Gaudete in Domino” (opgericht in 1900).  
De uitvoeringen van “Gaudete” werden  
gegeven in de St. Jozefsvereniging (kortweg  
“De Vereniging” of “De Klep” genaamd; later 
verbouwd en uitgebreid tot de Schouwburg). 
Bij een aantal inwoners van Cuijk leeft  
de harmonie nog steeds voort als 'De Klep'. 
Na al die jaren is Gaudete nog steeds een  
levende vereniging en is voortdurend  
in beweging. Sinds 7 maart mag ik voorzitter  
zijn van deze geweldige vereniging. 
Onze vereniging wordt in stand gehouden en 
geleid door een bestuur, en een groot aantal 
commissies. We proberen zoveel mogelijk 
mensen samen te brengen, wat niet  
makkelijk is in deze tijd. 
Naast het bestuur en de leden hebben we 
ook de Stichting Vriendenkring die bestaat 
uit momenteel uit 93 leden.  
De Vriendenkring steunt met haar financiële 
bijdragen Gaudete bij de aanschaf van kle-
ding en instrumenten en is zeer nauw bij de 
vereniging betrokken.  
Ook worden we in raad en daad bijgestaan 
door pastoor Theo Lamers. 
 
De jeugd heeft bij ons de toekomst. Muziek 
wordt spelenderwijs bij de blokfluitopleiding 
van Marjo van der Locht bij de jongste jeugd 
geleerd en beleefd. Na een of twee jaar  
blokfluitles mag de leerling een instrument  
uitkiezen en ongeveer een half jaar later mogen  

 
ze mee gaan spelen in het samenspeelgroepje. 
Daarna stromen ze door naar het opleidings-
orkest onder leiding van Michel van de Berg.  
Na het behalen van het A-diploma mogen ze 
mee gaan spelen bij het harmonieorkest.  
Chris van Grinsven heeft jarenlang de  
(jeugd) kar getrokken en vanaf de volgende  
ALV geeft hij graag dit stokje door. Maar, aan 
wie is tot op dit moment nog niet duidelijk. 
 
Als we 2017 in vogelvlucht bekijken kunnen we 
terugkijken op een gevuld programma met voor 
ieder wat wils. Verderop in deze Résonance 
komt u de verslagen nog tegen. 
Het familie en vriendenconcert,  
de herdenkingen in Cuijk en Katwijk,  
uitwisseling tussen het opleidingsorkest van  
Boxmeer en Cuijk, de Anjercollecte, we hadden 
een Serenade voor ons bruidspaar Janneke en 
Richard , de zomerconcerten en  
het Verbeeldingsconcert in samenwerking met 
vele verenigingen en personen uit Cuijk. 
De Martinusmis, het laatste concert met Joost 
op de bok, Sinterklaas– en Kerstoptredens van 
het opleidingsorkest. We eindigden 2017 met de 
Kerstvieringen in de Martinuskerk met  
het ensemble uit de harmonie. 

 
Dit jaar is er ook een van een 
nieuw begin. Joost heeft vorig 
jaar aangegeven dat hij zijn ba-
ton aan de wilgen wilde hangen 
en graag weer in het orkest 
plaats wil nemen. Sinds november 
hebben we dan ook een nieuwe 
dirigente, Mariska Brienen.  
Ze is voortvarend van start  
gegaan en komend jaar hebben 
we weer mooie uitdagingen. 
 

Ook volgend jaar zullen we ons weer laten zien 
en horen in de Cuijkse gemeenschap! 
Want….. ‘De Klep’ daar zit muziek in. 
 

Marc Hartings 
Vz. Harmonie Gaudete in Domino 
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Een bijzondere Martinusmis. 

 
Honderden mensen vierden 12 november dat  
de Cuijkse fusieparochie Sint Martinus vijf jaar 
geleden tot stand is gekomen. 
 
 
 
 
Alle parochiekoren (ruim honderd zangstem-
men) zongen samen met harmonie Gaudete in 
Domino de Missa Simplex van Piet Stalmeier en 
elke geloofsgemeenschap mocht onder  
begeleiding van organist Ton Keijzers een eigen 
lied ten gehore brengen.  
Elke geloofsgemeenschap leverde bovendien 
een bijdrage in de vorm van tekst, licht en  
een symbolisch stuk mantel van Martinus.  

 
Ter afsluiting zong iedereen het Martinuslied 
mee. En daarmee was de feestelijke stemming 
beklonken. 
 
De naamdag van patroonheilige Sint Maarten 
was de aanleiding om iets gezamenlijks op  
poten te zetten. 
Aanvankelijk werd het initiatief niet in alle  
geloofsgemeenschappen even enthousiast  
ontvangen, maar al op de eerste  
gezamenlijke repetitie gebeurde er iets dat 
zich moeilijk laat beschrijven.  
Het besef groeide, dat men bezig was om met 
elkaar iets heel moois neer te zetten. 

 
Dankzij de welwillende bijdragen van allen  
werd het ook een sprankelende viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de scheidende dirigent Joost Hendriks  
was een wens in vervulling gegaan: een groot 
koor te mogen begeleiden met zijn harmonie  
Gaudete in Domino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het stemde hem dankbaar dat dit juist op zijn 
pad kwam voordat hij definitief afzwaaide.  
 
Na afloop van de eucharistieviering werd het 
feest voortgezet in de kerk.  
Er was er gezorgd voor koffie, thee, limonade 
en een koekje erbij.  
Parochianen van alle geloofsgemeenschappen 
ontmoetten elkaar, waardoor het eensgezinde 
gevoel binnen de grote parochie nog verder 
werd versterkt. 
 
"Zoiets mochten ze wel vaker doen", klonk het 
in verschillende geledingen.  
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Een nieuwe dirigent. 

  
 
 

De afgelopen 8 jaren stond onze vereniging 
onder muzikale leiding van Joost Hendriks. 
De prima samenwerking tussen orkest  
en dirigent heeft in deze periode tot vele 
mooie hoogtepunten geleid. 
 
 
 
 

 
Aansprekende Kerst- en Nieuwjaars-
concerten, cross-overs met de Bull Town 
Band, Creation, de Ghesellen van  
St. Maerten en de uitvoering van de  
rockopera 'Jesus Christ Superstar' met  
popkoor Noisy Voices. 
 
Joost heeft de samenwerking met andere 
verenigingen altijd gestimuleerd.  
Dat dit kan leiden tot bijzondere  
concerten was te zien en te horen tijdens 
het Verbeeldingsconcert in september  
in de theaterzaal. 
 
In de loop van 2017 heeft Joost ons  
laten weten dat hij wilde gaan stoppen  
als muzikaal leider van onze vereniging. 
Zijn laatste optreden was tijdens de  
traditionele Martinusmis op zondag  
12 november jongstleden,  
zie eerder in deze Résonance. 
 
Op de repetitie daarna, 14 november, 
heeft Joost het stokje overgedragen 
aan Mariska Brienen uit Oeffelt. 
 
Joost, bedankt voor de fantastische tijd 
onder jouw bezielende leiding. 
 
Mariska, succes met deze nieuwe uitdaging.  

Het afscheid van Joost ging niet 
helemaal onopgemerkt.  
 
Tijdens het Verbeeldingsconcert 
in september heeft Joost in de 
schouwburg al een onofficieel 
afscheid genomen van ‘ons’ pu-
bliek.  
 

Zijn laatste optre-
den als muzikaal 
leider was zoals 
gezegd de Marti-
nusmis in  
november. 
 
 
Op de Nieuwjaars-
bijeenkomst van  
2 januari hebben 
we écht afscheid  
genomen. 
 
Bij die gelegen-
heid kreeg Joost 
het beeldje  
‘The Conductor’ 
overhandigd, als 
dank voor zijn 
ruim 8 jaar  
Dirigentschap 
 
 

 

 
We namen niet alleen afscheid van Joost.  
Ook onze tambour-maître Frans Hendriks  

had al een tijd  
geleden aangegeven 
te gaan stoppen.  
 
Ook van hem namen 
we dus afscheid, hij 
wordt opgevolgd 
door Niels Hendriks. 
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 Uit de ALV. 

Op de ALV van 2017 namen we afscheid 
van Floris van Heukelom als voorzitter.  
Unaniem werd Marc Hartings als zijn opvolger 
gekozen. 
Marc maakte al deel uit van het bestuur  
en we zijn blij dat hij de taak als voorzitter  
op zich neemt. 
Floris blijft deel uit maken van het bestuur  
als gewoon bestuurslid voor weer een nieuwe 
termijn van drie jaar, hetgeen ook door de le-
den bevestigd werd. 
We namen afscheid van Marleen Jans als be-
stuurslid. Als haar opvolger verwelkomden 
we Gert Thijssen. Gert draaide al een tijdje 
mee in het bestuur en dat werd op de ALV met 
algemene instemming ook als zodanig beves-
tigd. Als dank voor haar inzet in het bestuur 
ontving Marleen de traditionele bos bloemen. 

Later op de avond kreeg Marleen ook nog eens 
de Loftrompet toebedeeld. Volgens de onaf-
hankelijke jury omdat: 
- ze een enthousiast muzikant in het orkest is, 
- ze met haar gedrevenheid met succes  
de commissie Financiéle Acties mede  
vormgegeven heeft, 
- en daarnaast ook nog eens actief is in  
o.a. de Programmacommissie. 

Het werd sowieso een beetje de avond van 
Marleen, want zij was ook nog één van de  
jubilarissen. 
 
Gehuldigd deze avond werden: 
12,5-jarig lidmaatschap: 
Peter Bloemen, Bart Jans, Tom van de 
Laan, Gertie Houben-Rutten en Marleen Jans. 
25 -jarig lidmaatschap: 
Els Jans, Hans Cranen en Wim Martens. 

 
 

Traditiegetrouw boden de Leden van  
Verdienste, vertegenwoordigd door Arnold 
Jacobs, een muziekstuk aan. 

Dit keer 'Peter en de Wolf', een stuk dat een 
paar weken later al gespeeld zou worden op 
het concert 26 maart in het Merletcollege. 
De commissie nam het dankbaar in ontvangst. 

 
Twee nieuwe Leden van Verdienste maar 
liefst op deze ALV. 
 
Tonny Thonen 
heeft na maar liefst 71 jaar actief lidmaat-
schap het musiceren bij Gaudete beëindigd. 
71 Jaar actief musiceren komt slechts 
zelden voor, reden voor Gaudete om hem 
middels dit lidmaatschap in ons midden te 
houden. Dank voor 71 jaar Gaudete! 

 
 
 
 
 
 
Wilfred de Koning 
is niet alleen muzikant bij ons. Integendeel. 
Hij is ook de man die zich onder andere  
bekommert om ons instrumentarium, iedere 
keer weer de (nieuwe) leden voorziet van een 
goed instrument, de MuziekAdviesCommissie 
leiding geeft, concertmeester is, zich in het 
verleden met de organisatie van  
buitenlandse reizen en zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. 
Wilfred is nog lang niet van plan te stoppen 
met zijn werkzaamheden voor Gaudete maar 
iemand met zulke verdiensten mag ook  
tussendoor wel eens in het zonnetje gezet 
worden. Hulde! 
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Op zondag 17 september verzorgde de  
harmonie opnieuw een concert waarbij werd 
samengewerkt met verenigingen en artiesten 
uit de gemeente Cuijk. 
 

Muziek is een manier om een verhaal  
te vertellen, uit te beelden. Ook op andere 
manieren kan een verhaal worden verteld,  
vandaar deze samenwerking. 

 
Voorafgaand aan het 
concert werden de  
bezoekers in de foyer  
muzikaal onthaald door 
de blokfluitleerlingen 
onder leiding van  
Marjo van der Locht. 
 
Tijdens het nummer  
The Castle beeldde  
Diny Kok dit kasteel uit 
op het doek, waarbij 
het publiek op een groot 
scherm haar verrichtin-
gen kon volgen. 
 
 

Tijdens African Symphony gingen we  
samen met Chance4Dance op safari  
in een natuurreservaat. 

 
 
 
 

 

 Het Verbeeldingsconcert. 

 
De Kuumers, die we kennen van hun sketches 
tijdens pronkzittingen, hadden dit keer geen 
tekst maar lieten op andere wijzen hun  
muzikale kwaliteiten zien. 
Even later speelden ze met reusachtige gitaren 
als Plec Trum de zaal plat. 

 
Magic M liet ons tijdens Harry Potter een aantal  
Toverboekgeheimen zien en Peter Hendriks 
soleerde op de fietsbel bij het nummer  
Happy Cyclist. Met zijn capriolen kreeg hij  
de lachers op zijn hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot liet sportvereniging Olympia haar kun-
sten zien tijdens Olympic Spirit. 
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Maar eerst moesten wat vragen over het  
instrument worden beantwoord, zoals de waar-
de van het instrument en de bedenker ervan. 
Marc mocht de hulp van het orkest inroepen en 
dat deed hij één keer. De meeste vragen kon 
hij zelf beantwoorden. Maar dat Adolphe Sax 
een Belg was had hij niet verwacht. 
 
Een saxofoon werd alvast overgedragen en 
hierna ging Don Arts nog in op het onderhoud 
van de instrumenten, waarvan de kosten door 
de Vriendenkring worden gedragen. 

 
Een keer per jaar tijdens een concert doet de 
Vriendenkring van onze harmonie verslag.  
Met bijna 100 leden is deze club van  
onschatbare waarde voor onze vereniging.  

Vertegenwoordigers van de Vriendenkring,  
Rianne Hillenaar-Cöp en voorzitter Don 
Arts konden twee saxofoons en een cheque 
aanbieden aan voorzitter Marc Hartings. 
 
 

 

Belangstelling om ook lid te worden  

van de Vriendenkring en daarmee  

Gaudete te ondersteunen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/

vriendenHarmonieGID  

 

 De Vriendenkring. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Traditioneel houdt Gaudete in februari of 
maart het Familie– en Vriendenconcert.  
In 2017 in de aula van het Merletcollege. 
 
Om jonge kinderen te laten kennismaken 
met een harmonie, met (klassieke) muziek,  
zelf muziek maken en de verschillende  
muziekinstrumenten hadden we er  
het thema 'Peter en de Wolf' aan gegeven.  

In dit muzikale sprookje van  
Sergej Prokofjev, voor harmonie en verteller, 
maken kinderen spelenderwijs kennis met  
de verschillende instrumenten in een  
harmonieorkest. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een leuk concert, in een volle aula, 
met na afloop nog de gelegenheid voor de 
jeugd om kennis te maken met  
de verschillende instrumenten.  

 

 Peter en de Wolf. 
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Na de wisseling was ons opleidingsorkest aan 
de beurt. 

Onder leiding van onze dirigent Michel van de 
Berg werden de diverse nummers gespeeld. 
Voor het nummer Concerto for Triangle was 
gastspeler Marc (Hartings) ingevlogen. 
Toen hij, na het nodige gestuntel met  
opbouwen, eindelijk klaar stond bleek dat 
Marc toch nog een paar keer moet repeteren 
om het nummer onder de knie te krijgen.  
Het was natuurlijk allemaal spel en  
het publiek genoot er zichtbaar van. 
Een gezamenlijk optreden was zeker voor 
herhaling vatbaar.  

Dat hebben we gedaan. In december werd 
samen een concert verzorgd in Boxmeer. 
 
Traditiegetrouw heeft ons opleidingsorkest 
ook dit jaar weer in Winkelcentrum  
de Maasburg gespeeld om het bezoek van  
de Sint en zijn Pieten op te luisteren. 
Voor een aantal muzikanten was dit het  

eerste optreden en dus best wel spannend, 
maar het ging allemaal prima. 
We hebben inmiddels een behoorlijk  
opleidingsorkest en dat was duidelijk te  
horen. Ook de Sint was zichtbaar in zijn  
nopjes met de muzikale opluistering.  
Hij bedankte alle muzikanten voor hun inzet 
en graag tot volgend jaar.  

 
De geslaagden van juni 2017. 
 

 
 
Van links naar rechts op de grote foto: 

 
Laura Bus theorie klarinet B,  
Aranca Spil altsax A,  
Ilse Hartings klarinet B, Merel Ubeda altsax B, 

 Kevin van Dijk  
 klarinet C, 
 Paul van Dijk altsax A, 
 Pim Daanen, trompet A, 
 en Zdenka Spil, hoorn B. 
 
  Kleine foto:  
  Dion Martens die 
  geslaagd is voor 
  zijn B-diploma 
  altsaxofoon. 
 

  Een mooi resultaat.  
  Allen van harte gefeliciteerd. 
 
 
Uitwisselingsconcerten. 
 
Zaterdag 13 mei hebben ons opleidingsorkest 
en het opleidingsorkest van de Boxmeersche 
Harmonie samen een optreden verzorgd in  
verzorgingstehuis Castella in Cuijk.  
De zaal was goed gevuld met bewoners van 
Castella en familieleden van de muzikanten.  
Na het inspelen was Boxmeer als eerste aan  
de beurt voor een optreden. 
 
Onder leiding van dirigent Harrie Godschalk 
werden vlot achter elkaar nummers uit  
diverse muziekgenres waaronder pop, jazz  
en Disney gepresenteerd. 
 

Opleidingsorkest. 
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De zomer... 
 
De publieke belangstelling was op deze 
avond weer zéér groot. Een concert dat 
dus wederom voor herhaling vatbaar is. 
 
En een weekje later waren we ter  
afsluiting van ons seizoen te gast in  
Het Doehuis in de wijk Padbroek. 
 
Dodenherdenkingen 
 
En natuurlijk waren we ook weer bij de 
dodenherdenkingen in Cuijk en Katwijk. 

 
Zomerconcerten 
 
Harmonie Gaudete in Domino sluit haar  
muzikale seizoen traditiegetrouw af met  
een tweetal zomerconcerten. 
 
Het eerste was op vrijdag 7 juli  
op het kerkplein. Een aantal keren was de 
(kerkelijke) harmonie daar al te gast. 
En steeds na de traditionele dienst van 7 juli, 
de dag van de eerstesteenlegging,  
ruim 100 jaar geleden. 
 
 
 

 
 
Het zijn altijd mooie zomeravondconcerten, 
een enkele keer als matinee op zondag. 
 
Alle geledingen van Gaudete traden op:  
het harmonieorkest, en ook de jonge  
aankomende talenten van  
het opleidingsorkest en de blokfluitgroep. 
 
Ook dit jaar waren de weergoden Gaudete  
gunstig gezind. 
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Nog meer jeugd... 

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 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En altijd leuk zijn de instrumentkeuze-avonden 
en -middagen waarop onze eigen leerlingen  
kennis kunnen maken met de verschillende 
blaas– en slaginstrumenten die de harmonie  
te bieden heeft.  
 
Om hierna een keuze te kunnen maken voor 
hun vervolgopleiding. 

 
Al weer voor de 3e keer ging in de gemeente 
het sport- en cultuurstimuleringsprogramma 
‘Sjors Sportief en Sjors Creatief’ van start.  
 
 
 
 
Via dit programma kunnen basisschoolkinderen 
op een laagdrempelige manier na schooltijd  
kennismaken met een grote verscheidenheid  
aan sport, muziek en andere creatieve  
activiteiten, zonder meteen lid van een club te 
hoeven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze blokfluitdocente Marjo v.d. Locht gaf in 
dit kader twee proeflessen in Den Oeiep.   
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Afmelden repetities 
 
Beide orkesten Greetje van Grinsven 
   Tel: 0485-312957 
   greetjevangrinsven  
   @hotmail.com 
 
E-mail:  info@harmoniegid.nl 
Bankrekeningnr: NL51 RABO 0110 5055 14  
                            Rabobank Cuijk 
Website:  www.harmoniegid.nl 
   secretaris@harmoniegid.nl 

RÉSONANCE 

is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino. 
 

Redactie:  Floris van Heukelom 
   Theo van Rijn 
   Chris van Grinsven 
 
Secretariaat: Anka Cranen  
   Telefoon 0485-320179  
 
Postadres GiD Stationsplein 16  
   5431 CE Cuijk 
   secretaris@harmoniegid.nl 
   info@harmoniegid.nl 

Mijn naam is Mariska Brienen-van Melis en  
sinds 14 november ben ik de nieuwe dirigente 
van het harmonieorkest. 
Ik woon in Oeffelt en ben getrouwd met 
Sjoerd, die ik heb leren kennen bij de muziek, 
hij is namelijk slagwerker. We hebben twee 
kinderen, Elke (8jr) en Lars (5jr). 
 
 
 
 
 
Op 8-jarige leeftijd ben ik begonnen met het 
bespelen van de bugel bij Fanfare Excelsior in 
Oploo. Nog steeds ben ik actief als bugeliste. 
 
Naast het spelen tijdens de muzieklessen die  
ik geef, ben ik actief bij het Brabants Fanfare 
Orkest.  
Na het VWO in Boxmeer ben ik aan  
de Universiteit van Amsterdam Muziekweten-
schappen gaan studeren. Ik wilde wel graag 
iets met muziek doen, maar niet elke dag  
4 uur studeren op een instrument.  
Toentertijd bestond de mogelijkheid nog niet 
om hafa-directie te studeren als hoofdvak aan 
het conservatorium. 
 
Na mijn studie heb ik 4 jaar gewerkt als  
muziekdocente op Scholengemeenschap  
Stevensbeek, het tegenwoordige Metameer. 
Inmiddels had ik mijn eerste stappen gezet als 
dirigent van een blaaskapel en was 2e dirigent 
van de fanfare in Oploo.  
Snel daarna volgde in 2002 mijn eerste eigen 
orkest, de harmonie in Beugen.  
Het dirigeren blijft kriebelen en ik ben  
toch nog begonnen aan een opleiding  
hafa-directie. 
 
 

 
Aangezien schooljeugd niet altijd  
gemotiveerd is voor het vak muziek heb ik  
in 2009 mijn eigen bedrijf opgericht:  
Muziekschool Muzika. 
 
Sindsdien geef ik muziekles voor alle koperen 
blaasinstrumenten, blokfluitles en theorieles. 
Op dit moment doe ik dat thuis en bij  
Fanfare Jubilate Deo in Groesbeek. waar ik ook 
het leerlingenorkest en de fanfare dirigeer. 
Daarnaast ben ik ook nog dirigent van  
Fanfare St. Arnoldus in Lennisheuvel (Boxtel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het dirigeren vind ik het heel leuk om 
zelf muziek te schrijven of te arrangeren.  

 
 
 

 

Even voorstellen... 



Pagina  12                     Résonance Januari 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

     
    
    
 
 

 
 

HANS LEMMENS 

TWEEWIELERS 
 

Het Zand 14 - Cuijk 

Tel. 0485 - 31 27 16 
 

Keuze uit 700 stuks 

 

 

 

 

   

  

   

Gildekamp 17 
5431 SP Cuijk 
Tel. (0485) - 312716 

Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt 

            www.excelmusic.nl 

 

 

     PETERS 
     Molenstraat 53 
       5431 BW Cuijk 
                          Tel. 0485-321787 
 
  Verf|Behang|Zonwering|Gordijnstoffen 

    

    

 


