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Kerstconcert 2015 

 

 

 

Twee bijzondere jaren liggen weer achter ons. 
Twee jaren waarin we ’onze’ schouwburg  
kwijtwaren. En dat betekent in ons geval  
géén vaste prik dat we ons Kerst-of Nieuwjaars-
concert in de theaterzaal houden en vooral  
ook twee jaar lang géén eigen repetitielokaal.  

 
Maar we hebben ons er uiteindelijk soepel  
doorheen geslagen. Dankzij velen.  
Dankzij bijvoorbeeld onze muzikanten en  
dirigenten die zich regelmatig aangepast hebben 
als dingen anders moesten verlopen dan anders.  
Dankzij het Merletcollege Grotestraat dat ons 
1,5 jaar op dinsdagavond onderdak verleende, 
waarbij we bijzondere dank verschuldigd zijn 
aan conciërge Jan Stevens voor zijn flexibiliteit. 
Dankzij de Sint Martinusparochie, in de personen 
van Theo Lamers en Maarten Hermens, die ons 
onderdak verleende voor opslag van  
Instrumentarium, voor concerten in de kerken 
en voor repetities op avonden dat we niet in het 
Merletcollege terecht konden. 
Dankzij de vele sjouwers die twee jaar lang  
bezig zijn geweest met het verhuizen van ons 
instrumentarium naar Merlet, het voortdurend 
versjouwen van hetzelfde instrumentarium van 
Merlet naar diverse concert-
locaties en vice versa, en het  
uiteindelijk weer inrichten 
van onze nieuwe opslagruim-
te in de schouwburg en de 
verhuizing hier naar toe.  
Daarvoor dank aan mijn  
medebestuursleden en hun 
partners, maar zeker ook aan 
de andere vrijwilligers die 
iedere keer bereid waren ons te assisteren. 
Zo blijkt maar weer dat onze harmonie niet kan 
zonder de steun van velen.  
Financieel, maar ook organisatorisch. 
  

En daarvoor past, het woord is al vaak gevallen 
in dit stukje, onze héle grote dank! 
 

Floris van Heukelom 
vz Gaudete 

 
 
 
Op 20 december vindt in de Schouwburg Cuijk 
de kerstvoorstelling ‘Kerst met elkaar’ plaats 
van de Harmonie Gaudete in Domino,  
toneelvereniging de Ghesellen van St Maerten  
en Zanggroep Creation. 
 
Een 
unieke 
samen-
werking 
van drie 
discipli-
nes die 
elkaar 
vinden 
en men-
sen we-
ten te 
binden 
in het 
thema 
rond 
kerst. 
 
De voor-
stelling 
duurt 
circa 
ander-
half uur 
en is gratis toegankelijk.  
 
Na afloop wordt een deurcollecte gehouden. De 
opbrengst van de deurcollecte is, na aftrek van 
kosten, bestemd voor het Rode Kruis dat zich 
inzet voor hulp aan vluchtelingen. 
In een afwisselend programma komen zowel  
traditionele als moderne kerstliederen voorbij. 
Zowel de warme sfeer van kerst als de eenzaam-
heid die mensen, juist ook in die dagen kunnen 
voelen, worden belicht.  
Kerst in al haar facetten. 
 
U bent van harte welkom!  

 

 

RÉSONANCE 

Met dank…. 
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STEVENS 
IJZERHANDEL 

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

STEVENS 
IJ z e r h a n d e l 

 

MOLENSTRAAT 46, 5431 BX CUIJK 
TEL. 0485-350363 
www.ruttenelektroshop.nl 
info@ruttenelektroshop.nl 

 
ELEKTROTECHNIEK  ELEKTRONICA  BEVEILIGING 
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Opening schouwburg 
 
Op vrijdag 25 september was het dan eindelijk 
zover, de geheel vernieuwde schouwburg werd 
geopend door commissaris van de koning  
Wim van de Donk, burgemeester  
Wim Hillenaar en voorzitter van het  
schouwburgbestuur Peter Smit. 
Veel verenigingen en artiesten uit de gemeente 
Cuijk waren van de partij om de opening luister 
bij te zetten, waarbij onze harmonie natuurlijk 
niet mocht ontbreken. 

 
Ons orkest was  
onderdeel van de  
bijzondere openingsce-
remonie.  
We marcheerden  
binnen met een  
feestelijke mars, wat 
voor veel mensen een 
indrukwekkend  
moment was.  
André Bovenkerk  
soleerde even later op 
trompet met het  
bekende ‘Sorry’, 
‘verborgen’ begeleid 
door het hele  
harmonieorkest vanaf 
de Cd Gaudete@home! 

 
 

Tot slot werd het beeldmerk 
van de Schouwburg, de Merel 
(in Cuijk ook wel bekend als 
Merlet), door alle  
meewerkende zangers en  
muzikanten nog eens éxtra 
kracht bijgezet, met het ten 
gehore brengen van ‘Blackbird’ 
van The Beatles.  
Al met al een mooi Gaudete 
optreden. Nog mooier was dat 
we de verdere avond gezellig 
mee mochten vieren en ons 
weer helemaal thuis konden 
voelen in, toch zeker ook,  
ónze Schouwburg! 

Het hele openingsweekend hebben we ons gemanifesteerd door tijdens  

de open dagen een eigen informatiestand te hebben in het nieuwe repetitielokaal. Zondagmiddag 

verzorgden het orkest, opleidingsorkest en de blokfluitleerlingen  

er ook nog een openbare repetitie. 

We mochten ons verheugen in een enthousiaste belangstelling!  

                          
                          

                          
     

                          
                          

                        F
oto’s: Berry Poelen|Hagemann Fotografie 
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De officieuze opening…. 

 
20 juni 2015. De officieuze opening van de 
schouwburg is geslaagd! 
 
 
 
 
Op 1 juni 2013 heeft onze harmonie, samen 
met Karin Bloemen het symbolische sluitings-
concert ‘Bloemen in Harmonie’ verzorgd. 
Wat is dan logischer, als het ‘huisorkest’ van 
de schouwburg, dan deze ook weer informeel 
te openen? 
 
Speciale gast tijdens dit openingsconcert op 20 
juni was Eric Vaarzon Morel, de gitaarvirtuoos 
die als 19-jarige naar Spanje vertrok om zich 
te bekwamen in de flamenco. 
 
Gaudete had dus de primeur in het nieuwe the-
ater en bracht samen met Eric Vaarzon Mo-
rel o.a. het wereldberoemde  

Concierto de Aranjuez, van de 
Spaanse componist Joaquin Rodrigo. 
 
Ook voor de medewerkers van de 
schouwburg was dit concert een 
spannende aangelegenheid. Functio-
neert alles zoals van achter de te-
kentafel is bedacht? Een try-out 
wordt vaak in verband gebracht met 
het uitproberen van een nieuwe 
voorstelling door een artiest. Het 
geldt ook voor alle facetten van de 
ingebruikname van een nieuw thea-
ter.  
 
Met het nummer Fanfare 1814 open-
den de koperblazers het concert op 
verrassende wijze vanaf het balkon, 
ondersteund door de pauken op het 
podium. 

De bezoekers wisten in eerste instantie niet 
waar het geluid vandaan kwam. Meteen werd 
duidelijk dat de akoestiek voortreffelijk is. 
 
Wat al eeuwen tot de verbeelding spreekt is de 
flamencomuziek. Tijdloos!  

Na slechts één gezamenlijke repetitie met  
Eric Vaarzon Morel werd een concert neergezet 
dat klonk als een klok. Het orkest was super 
geconcentreerd en het samenspel met Eric bij 
het lastige nummer Eternal was uitstekend. 
Terwijl de muzikanten meeklapten op het  
ritme deed hij ook nog even zijn dansje. 
 
Iedereen was onder de indruk bij zijn solonum-
mer Amigos. 
 
Na de gezamenlijke uitvoering van het adagio 
van Concierto de Aranjuez, van de Spaanse 
componist Joaquin Rodrigo. mochten het orkest 
en Eric een uitgebreide staande ovatie in ont-
vangst nemen.  
Als toegift werd nog een deel van Eternal  
gespeeld. 



Résonance november 2015                                      Pagina  5 

 
Altijd leuk, een aantal geslaagden binnen de 
vereniging…… 

 
Nog voor de zomervakantie heeft weer een 
aantal leden het diploma gehaald. 

Vlnr: Zdenka Spil, Hoorn A,  
Kevin van Dijk, Klarinet B,  
Gijs de Jonge, Trompet C, 
Laura Bus, Klarinet A  
Ilse Hartings, Klarinet A 
Allemaal van harte gefeliciteerd!  
 
Al geruime tijd hiervoor slaagden Laura en Ilse 
voor theorie-examen A, Kevin, Ludo Jansen en 
Kyara de Winter voor examen B en Gijs voor C. 

Wederom allemaal van harte gefeliciteerd! 
Op de foto v.l.n.r. Ilse, Laura en Kevin.  

 
 
Op vrijdag 10 juli heeft Muzelinck als afsluiting 
van het seizoen een zomeravondconcert  
georganiseerd in de Cultuurstraat van Cuijk. 
 
Ons opleidingsorkest heeft, onder leiding van 
(inval)dirigent Hans Cranen, 3 optredens van 
ca. 15 minuten verzorgd op het binnenplein bij 
de Fotoarchiefdienst. 

 
De weersomstandigheden waren 
perfect om buiten te musiceren en 
er was voldoende belangstelling. 
 
Onder het genot van een kleine  
versnapering kon het publiek genie-
ten van optredens in de Romeinse 
tuin, de Heemtuin en op het bin-
nenplein bij de Fotoarchiefdienst.  
 
De optredens werden verzorgd door 
leerlingen van Muzelinck.  
 
Gelet op het applaus heeft het  
publiek genoten van onze optredens 
en ook de muzikanten hadden er 
duidelijk zin in.  
 

De saxofoongroep van Muzelinck  
met Merel Ubeda en Sanne Graat. 

Onze jeugd. 
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Familie– en Vriendenconcert 
 
Ondanks het mooie lenteweer bezochten veel 
ouders, opa's, oma's, vrienden en andere be-
langstellenden op zondag 8 maart het Familie- 
en Vriendenconcert in de Martinuskerk. 

Marjo van der Locht, die onze 
blokfluitleerlingen les geeft en 
die een grote rol speelt bij de 
ontwikkeling van muziek voor 
blokfluit, gaf aan dat het is bewe-
zen dat het leren bespelen van 
een instrument slim maakt.  
De blokfluitleerlingen speelden 
o.a. samen met het opleidingsor-
kest en de samenspeelgroep, on-
der leiding van Niels Hendriks. 

Het opleidingsorkest en de samenspeelgroep 
hebben als doel om leerlingen die  
instrumentles volgen zo snel mogelijk aanslui-
ting te laten vinden met het harmonieorkest. 
Het zo vroeg mogelijk laten samenspelen geeft 
de leerlingen een goede stimulans om door te 
gaan met muziek maken.  
 

  
 
 
 
Na een uitgebreide uitleg van Niels over de 
instrumenten die vallen in de categorie koper, 
zoals trompet, hoorn, euphonium, trombone 
en bas, waarbij de muzikanten ook afzonder-

lijk het bijbehorende geluid 
lieten horen, werd de herken-
nings-melodie van de Eurovisie 
‘Te Deum’ gespeeld.  
 
Dirigent Joost Hendriks van het 
harmonieorkest kondigde hier-
na de te spelen nummers aan. 
In tegenstelling tot ‘vroeger’ 
bestaat het repertoire tegen-
woordig uit een groot aantal 
muziekstijlen. Dat heeft ook te 
maken met de muzikale smaak 
én de grote leeftijdsverschillen 
van de muzikanten. De jongste 
muzikant is 11 jaar en de oud-
ste inmiddels 84 jaar. 

 
Het volgende  
Familie– en Vriendenconcert Is zondag-
middag 21 februari 2016. 
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Al vele jaren heeft onze harmonie een  
Vriendenkring. Deze stichting, bestaande uit 
zo’n 95 leden heeft de grote wens om uit te 
groeien naar 100 leden. 
Rianne Hillenaar gaf in haar toespraak aan dat 
haar zelf de tijd ontbreekt om een instrument 
te leren bespelen maar dat ze de harmonie wel 
van harte ondersteunt.  

 
Dat bleek ook wel uit haar vurige betoog om 
ook lid te worden van de vriendenkring om het 
voortbestaan van onze harmonie tot in lengte 
van jaren mede mogelijk te maken.  

Het afgelopen jaar konden door de ondersteu-
ning van de Vriendenkring maar liefst twee kla-
rinetten, een bariton en een hoorn worden  
aangeschaft.  
Vaak ook worden instrumenten eerst een perio-
de gehuurd, om zodoende de kosten over een 
periode te kunnen uitsmeren. 
 
Voorzitter Don Arts van de Vriendenkring haal-
de nog eens aan dat alle bijdragen ten goede 
komen aan de harmonie en dat er niets aan de 
strijkstok 
blijft hangen. 
Hierna tover-
de hij een 
cheque ter 
waarde van  
€ 2.664,-  
tevoorschijn. 
Deze werd 
dankbaar in  
ontvangst 
genomen 
door  
interim-
voorzitter 
Hans Cranen.  

 
Later in het jaar boden de Vrienden nog de 
vaantjes aan die aan de lessenaars van de mu-
zikanten bevestigd kunnen worden om het ge-
heel een mooier aanzien te geven.  
 
Ze werden voor het eerst gebruikt tijdens het 
concert met Eric Vaarzon Morel. 
 

 
Uiteraard zijn wij heel content met onze  
Vriendenkring, maar zijn we zelf ook  
regelmatig bezig met acties om onze clubkas 
een financiële impuls te geven. Onze nieuwe 
commissie hiervoor is er maar druk mee….  
Zo doen we regelmatig mee in de statiegeld-
actie van Jumbo en kregen we vorig jaar  
dankzij onze muzikale bijdrage én de klanten 
een bedrag van ruim 1.000 euro via de actie 
van supermarkt Jan Linders. 

 
Door deelname 
van een Gaude-
te-team aan de 
ludieke wed-
strijd ‘Muziek in 
de Maïs’ konden 
we al eerder 
600 euro bij-
schrijven. 
 
En op de valreep, vers van 
de pers, mochten we 
dankzij de steun van de 
Rabobank en de leden die 
op ons gestemd hebben 
via de Clubkas Campagne 
€ 573,- ontvangen! 

 

 Vrienden van Gaudete... 
 

 ...en overigen 
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Afscheid werd genomen van  
penningmeester Rini Jacobs. Loftuitingen volg-
den voor de professionele wijze waarop Rini de 
vereniging financieel op koers heeft gehouden 

en door waar nodig zijn 
visie te geven over de 
gevolgen van bepaalde 
voornemens. 
 
Kitty van Dijk is hierop 
benoemd tot nieuwe 
penningmeester. 
 
Wim van Duijnhoven is  
6 jaar secretaris  
geweest en stopt hier 

nu mee. Ook Wim kreeg veel complimenten 
voor de adequate verslaglegging  
en correspondentie.  
Wim blijft wel actief in het bestuur.  
De nieuwe secretaris is Anka Cranen  
 
Dan komt toch het moment dat Hans zelf aan 
de beurt is. Na 1 jaar uitstekend functioneren 
als interim draagt hij toch het stokje over.  
Na een sabbatical van 1 jaar kriebelt het toch 
weer bij Floris van Heukelom die de hamer 
voorlopig voor 2 jaar ter hand neemt.  

 
Henk Bongaarts was al weer 12,5 jaar lid.  
Proficiat! Henk was helaas afwezig om  
de bloemen in ontvangst te nemen.  
 
Ook Chris van Grinsven is 12,5 jaar lid.  
Jarenlang was hij onze tambour-maître.  
Nu behartigt hij als bestuurslid de belangen 
voor de jeugd, de opleidingen en onderhoudt 
hij de contacten met de muziekschool.  
Chris, proficiat en bedankt voor je inzet.  
 

 
Ook Harrie-Jan Loeffen is 12,5 jaar lid.  
Met een compleet andere dagindeling als  
warme bakker is het knap om toch zoveel  
mogelijk de repetities te kunnen volgen.  
 
Marianne Bosch wordt gehuldigd voor 25 jaar 
lidmaatschap. Marianne is een zeer actief en 
trouw lid. Zij laat zich absoluut niet weerhou-
den door haar lichamelijke beperkingen.  

De loftrompet wordt elk jaar toegekend 
door een jury die zo geheim is dat ze 
zelfs van elkaar niet weten wie er zitting 
in heeft. 
De loftrompet 2014 is toegekend aan 

Tonny Thonen 

 
wegens: 
zijn grote 
betrokken-
heid bij 
Gaudete in 
Domino 
gedurende 
een onafge-
broken pe-
riode van 
inmiddels 
69 jaar; 
zijn zeer 

trouwe repetitie-
bezoek; 
zijn uitgesproken 
plichtsbesef voor  
de vereniging als 
geheel; 
zijn jarenlange  
ondersteuning van de leerlingen bij het oplei-
dingsorkest. 
Omdat Tonny niet aanwezig was op de ALV 
heeft Hans Cranen hem thuis de loftrompet 
overhandigd.  

Uit de ALV van 2015 

De loftrompet 
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Het begon te dringen qua tijd want de conciër-
ge zou om 10 uur komen afsluiten. Gelukkig 
was er tijd over voor de gesproken column  
van Louk Hombergen, die namens de Leden van 
Verdienste verslag deed van de achtergronden 
van de aangeboden nummers ‘Thunderbirds’ en 
‘Music for a celebration’.  
Het is elke keer weer een fantastisch verhaal. 
Leden van Verdienste, bedankt. 

 
Hierna kon nog worden nagepraat in de soos, 
uiteraard onder het genot van een drankje, 
chips en pinda's. Ook werden nog wat foto's 
gemaakt van jubilarissen en degenen die zijn 
afgetreden. 

Bijvoorbeeld van Theo van Rijn, die in de  
bloeme-
tjes ge-
zet 
werd 
voor 
o.a. zijn  
jaren-
lange 
werk 
aan de 
PR voor 
Gaude-
te. 

 
Nog meer geslaagden bij onze blokfluitopleiding 
ism Muziekonderwijs Marjo. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nog meer geslaagden 
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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 
 
Kerstavond 2015: 
Onze jeugd luistert de nachtmis muzikaal op. 
 
1e Kersdag 2015 
Een ensemble van Gaudete speelt tijdens de 
dienst in de Sint-Martinuskerk. 
 
Zondag 20 december 2015:  
Kerstconcert i.s.m.  
De Ghesellen van St.-Maerten en Creation. 
19.00 uur, Schouwburg Cuijk. 
 
Zondagmiddag 21 februari 2016: 
Familie- & Vriendenconcert.  
Sint Martinuskerk 
 
De meest actuele agenda staat steeds op 
www.harmoniegid.nl 

Is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino. 
 

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

 

 

     PETERS 
 

 
Molenstraat 53, 5431 BW Cuijk 

 Tel. 0485 321787 

 Fax0485 311742 
 

Verf – Behang – Zonwering - Gordijnstoffen 

 
Afmelden repetities 
 
Harmonieorkest 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 

Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt 

            www.excelmusic.nl 

 

RÉSONANCE 

 

 PETERS 
   Molenstraat 53 
  5431 BW Cuijk 

                         Tel. 0485-321787 
 

  

Er is nog 

een beperkt 

aantal Cd’s 

verkrijgbaar
. 
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HANS LEMMENS 

TWEEWIELERS 
 

Het Zand 14 - Cuijk 

Tel. 0485 - 31 27 16 
 

Keuze uit 700 stuks 

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

 

Detailhandel en consumentengoederen 
 

Lange Beijerd 20, 5431 SJ Cuijk 

Tel. 0485-312939 


