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D-Day voor Tussen de Maten digitaal

Nieuwsbrief is
bestemd voor:

Vandaag 6 juni 2011 is het D-day voor de eerste digitale Tussen de Maten. Het
bestuur heeft gekozen om Tussen de Maten in het vervolg uit te brengen in de vorm
van een digitale nieuwsbrief die gemiddeld eens in de zes weken zal worden
rondgestuurd.
Deze keuze was niet gemakkelijk maar uiteindelijk heeft het financiële plaatje de
doorslag gegeven. De advertentieopbrengsten liepen fors terug, mede door de
financiële crisis die de wereld heeft getroffen, en de hoge drukkosten hebben het
bestuur doen besluiten Tussen de Maten in het vervolg digitaal te publiceren. Voor
de weinige leden die niet beschikken over een computer is besloten de nieuwsbrief
uit te printen op mooi papier en via de post te versturen. Eénmaal per jaar zal
Tussen de Maten in boekvorm gaan verschijnen als jaarboek. Dit jaarboek met veel
illustraties zal in de maand januari naar alle leden worden verstuurd. Tussen de
Maten digitaal zal door de zeswekelijkse uitgave actueel blijven. Er zal worden
bericht over de activiteiten van het Harmonieorkest, het Slagwerkensemble en het
bestuur. Er wordt tevens actuele agenda in de nieuwsbrief opgenomen en ook
“Wist U Dat” zal een plaatsje krijgen. De HMC jeugd houdt haar eigen “Tussen de
Maatjes” met alle wetenswaardigheden over de leerlingenopleiding , het
Opleidingsorkest en JES. Veel leesplezier namens het bestuur en de redactie.

• Leden
Helmonds Muziek
Corps
• Ereraad
• Donateurs
• Bijzondere vrienden

Inhoud:
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Voorspeelochtend
Zondag 22 mei
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Voorspeelochtend Bloemenintocht 52ste
zondag 22 mei
wandelvierdaagse

Uitwisselingsconcert
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Op 22 mei was de
voorspeelochtend.
En ik had zelf een lied
gespeeld.
En met mijn vriendin
Maartje een lied gespeeld.
Ik had zelf “achtsen
medley”.
En samen had ik “clarinet
international”. Ik vond het
alleen wel in het begin
spannend. Want het was
mijn eerste keer.
Ik vond de anderen ook
hele mooie liedjes spelen.
En ik ben bijna zover dat
ik naar het pieporkest kan.
De voorspeelochtend was
een leuke ochtend.

Verjaardagen juni
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Janneke Hendriks

Repetitieweekend OO
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en Roel van den
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2
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Bestuurstaken
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2

Lintje voor Ben Goosens 3

Zaterdag 28 mei was de
traditionele
bloemenintocht van de
ste
52 wandelvierdaagse.
Zoals gebruikelijk hebben
wij als HMC met onze
muzikale klanken de
wandelaars gesteund en
vele belangstellenden die
aan de kant stonden laten
genieten. Het weer zat
ook erg mee voor
iedereen en dat is
natuurlijk helemaal
genieten. Bij het kasteel
aangekomen, werd HMC
ook enkele malen bedankt
door de organisatie

Na de serenade werden
Harrie en Emmely
Lammers nog verrast met
een kleine serenade
vanwege hun 12,5 jarig
huwelijk. Daarna werd
ons allen een consumptie
aangeboden en werd er
nog gezellig wat
nagepraat.
Kortom weer een missie
die we goed hebben
volbracht.
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Vragen of opmerkingen?
tussendematen@gmail.com

Serenade Sandra Verrijt en Roel van den Boogaart
In het verleden heeft
Helmonds Muziek Corps
al vaak een serenade
gebracht aan leden van
het Harmonieorkest,
Slagwerkenensemble of
Ereraad, die in het
huwelijk traden, een
huwelijks- of
bedrijfsjubileum hadden of
leden die iets anders te
vieren hadden zoals het
krijgen van een
Koninklijke
Onderscheiding. Op
vrijdag 27 mei brachten
we voor de verandering
een serenade aan een lid
van het Opleidingsorkest.

Klarinettiste in opleiding
Sandra Verrijt trad op
deze datum in het
huwelijk met Roel van
den Boogaart, zoon van
onze commissaris Frans
van den Boogaart. Het
feest was in zaal “de
Koning” op ‟t Hout en
daarom verzamelde het
corps bij zaal van de
Kimmenade aan de
Mierloseweg. Het was
niet dankzij het mooie
weer dat vele leden
buiten stonden te
wachten voor het vertrek
naar zaal “de Koning”.

In dit café bleek het
rookverbod niet van
toepassing waardoor
velen de frisse buitenlucht
verkozen boven de
gezelligheid van een
ouderwets bruin café.
Voor het eerst waren er
ook leden van het
Opleidingsorkest bij de
serenade aanwezig om
hun medelid Sandra te
feliciteren.
Sandra en Roel, namens
de redactie van de Tussen
de Maten, van harte
proficiat met jullie huwelijk
en we wensen jullie heel
veel geluk.

Voorbeschouwing Essen

WIST U DAT……

Hans in al zijn
enthousiasme vergat
dat Joost klarinet
speelt? Joost moest
komen die banaan…!
Irene Claessens dacht
dat ze een auto kreeg
toen Harrie haar een
fiat gaf tijdens de eerste
vergadering van Tussen
de Maten Digitaal?
De hoorns hun mond
niet meer nodig hebben
om te kunnen blazen?
Volgens Hans kun je
een D nog wel met je
neus blazen!

Zondag 19 juni is het zover, HMC geht nach Essen! Vanuit unser Residenz HMC zal
vertrokken worden per touringcar en eenmaal in Deutschland aangekomen zullen we een
brötchen nuttigen. Het concert dat HMC gezamenlijk zal geven begint om 15.00 uur en
voor die tijd is er nog tijd om het park te verkennen en hopelijk te genieten van het
zonnetje. Het Grugapark heeft onder andere een Botanische tuin, speeltuinen, een
kindertrein (voor de liefhebbers) en een doolhof. Bij zeer mooi weer is er volgens de
organisatie ook de mogelijkheid om een frisse duik te nemen, dus ook de zwembroek kan
uit de kast!
Tijdens het concert zullen zowel het SWE, OO als het HO aantreden en onze
oosterburen zullen dus getrakteerd worden op schitterende klanken. Na afloop van het
concert stappen we weer met zijn allen in de bus en na een diner onderweg, zijn we weer
terug in het schöne Helmond.
Voor meer informatie over het Grugapark: www.grugapark.de

Herverdeling bestuurstaken
Op de laatste jaarvergadering was Eric Claessens niet meer herkiesbaar voor een
bestuursfunctie en is Frank van der Zanden bereid gevonden in het bestuur te treden.
Hierdoor zijn een aantal bestuurstaken herverdeeld:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester en sponsorwerving
Commissie Muziek en
Orkestmanagement
Commissie Opleidingen
Commissie Evenementen
Commissie Instrumenten
Commissie PR en Tussen de Maten
Commissie Slagwerkensembles
Commissie Kleding en Uniformen
Administratie: mailing van convocaties
en nieuwsbrieven

Joop Kuijpers
Arie van Houwelingen
Frank van Vlissingen
Marc de Fouw
Arie van Houwelingen
Wido Bijlmakers
Lia Stoop
Peter van Hout
Harry Lammers
Frank van der Zanden
Marij Claessens (geen bestuurslid)
Jolanda Mariman (geen bestuurslid)
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Koninklijke onderscheiding Ben Goossens
verjaardagen juni
1-6

Irene Claessens

2-6

Joost van Horen

2-6

Victor Kaiser

3-6

Myrna v.d. Heijden

5-6

Joost Gruyters

5-6

Jolanda Mariman

5-6

Jan v.d Thillart

6-6

Angelo Mariman

13-6

Henk Hoeks

15-6

Wido Bijlmakers

17-6

Ardie Brandts

17-6

Rik van Hout

18-6

Elianne v. Bommel

19-6

Jasper Claessens

23-6

Marjolein Pero

23-6

Hans Pastoor

27-6

Theo Berben

30-6

Emmely Lammers

Traditioneel is er in Nederland een
dag voor Koninginnedag de
“Lintjesregen”. Bekende en minder
bekende Nederlanders krijgen dan
een Koninklijke Onderscheiding
voor hun verdiensten in de
maatschappij. Een paar dagen
e
voor de 29 april werd het bestuur
ingefluisterd dat er een HMC‟er
onder de te decoreren Helmonders
was. De eer viel te beurt aan onze
commissaris Ben Goossens die
zich niet alleen voor HMC inzet
maar ook voor andere (culturele)
instellingen zoals bijvoorbeeld “de
Keiebijters”. Het was weer een
heel gedoe om geheim te houden
wie de gelukkige was en om het
corps op korte termijn bij elkaar te
krijgen voor een serenade, want
dat is ook traditie: Als een HMC „er
een lintje krijgt dan staat HMC ‟s
avonds op de stoep. Doordat we
verzamelden ten huize van de
voorzitter werd er al direct gegist
naar de naam van de gelukkige.
“Het zal wel een commissaris zijn”
werd er al direct gezegd, “want die
wonen bijna allemaal in de

Oranjebuurt”. En zo was het ook.
Helaas werden we tijdens de
serenade overvallen door een voor
dit voorjaar wel een hele zeldzame
stortbui waardoor we alvast voor
het muzikale uit een drankje
gingen nuttigen op de gezondheid
van Ben en zijn vrouw. Na het
drankje werd alsnog de serenade
gebracht met natuurlijk als
hoogtepunt het “Wilhelmus”. Na
nog een drankje vertrok het corps
weer richting het huis van de
voorzitter. We waren net op tijd
terug voordat de hemelsluizen
echt werden opengezet.
Ben, namens de redactie van
Tussen de Maten, van harte
proficiat met de verdiende
onderscheiding!
In al haar wijsheid heeft het
bestuur besloten om de dag van
de Lintjesregen voortaan vast in
de agenda te zetten voor het
brengen van een serenade. Zo
kan iedereen er rekening mee
houden dat we op deze avond een
serenade moeten brengen.

Uitwisselingsconcert 16 april
Op 16 april 2011 had
HMC een voorjaars uitwisselingsconcert
met EMS Hardingxveld
– Giessendam in de
aula van het Jan van
Brabant College te
Helmond.
Onder leiding van
Alphons van Stenis
speelt EMS evenals HMC
in de hoogste afdeling
ste
(1 divisie) van het
KNFM. Zij brachten deze
avond een vijftal
muziekstukken ten
gehore.
Dit waren: Hine e Hine, A
movement for Rosa,
Alternances, Charles
Chapline en ter afsluiting
de concertmars Entry
March of the Boyares.

Voor HMC was dit het
eerste concert in
voorbereiding naar het
concours op 20
november a.s. , waar
dus het grote werk Sidus
van Thomas Doss aan
bod komt. Deze avond
werd dit stuk goed
neergezet. Met nog wat
kleine verbeteringen aan
te merken kon gesteld
worden dat het concert
al concours - waardig
was. Niet heel toevallig
kwamen deze
harmonieorkesten
bijeen, aangezien de
trombonist Arie van
Houwelingen in beide
harmonieorkesten
musiceert. Arie gaf deze
avond nog een mooie
solo weg.

Na het wat zwaardere
werk was de rest van
de avond gevuld met
wat lichtere werken.
Bijzonder deze avond
was het voor Jan
Maarten van Rooij,
aangezien hij als
normaliter musicerend
lid deze avond juist niet
alleen begeleidend
optrad, maar werd ook
begeleid door HMC
zelf. Als zanger bracht
hij deze avond o.a. het
nummer. „Have you met
miss Jones.‟
Met goede uitvoeringen
van beide orkesten,
was deze avond zeer
geslaagd.
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Repetitieweekend OO
Zaterdag begon het
jeugdweekend met het
droppen van alle
slaapspullen bij het HMC
gebouw. We hadden dit
weekend de beschikking
over het schoolgebouw
„De Hilt‟, wat zeer
welkom was aangezien
dit weekend zowel JES
als het jeugdorkest
repeteerde. Na een
enigszins wat verlate
start werd er serieus
gerepeteerd en kregen
de nummers al redelijk
snel vorm.
Onder leiding van
Marianke Hobé, Robert
Nooijen en Jasper
Claessens werd er ijverig
gerepeteerd. Tijdens de
blokrepetities kon het
andere gedeelte van het
orkest zich vermaken met
spellen die bedacht
waren door de
spelleiders, maar ook
kon er gebruik worden
gemaakt van de
speelfaciliteiten in het
gebouw, zoals poolen en
airhockey. De skelters
buiten waren erg in trek.

Bij het naar binnen
brengen van de
boodschappen moesten
een paar flessen en
pindakaas potten het
ontgelden, aangezien de
bodem uit het kratje viel
onder het veel te zware
gewicht….
De repetities verliepen
verder goed, ook al was
het redelijk warm.
Tegen het eind van de
middag vertrokken we
op de fiets naar de
Blokhut.
Met enigszins wat
improvisatie vanuit de
kookploeg was het eten
lekker vegetarisch
klaargemaakt.
Gelukkig was het die
avond niet al te
regenachtig en konden
we levend Stratego door
laten gaan in het bos. De
ene partij werd echter op
het open veld verrast
door een hoosbui en de
anderen konden redelijk
schuilen door de hoge
bomen. Na een toch nog
lang durend potje,
besloten we terug te
gaan naar de blokhut.

De avond werd
voortgezet met verhalen
bij het kampvuur… nou
ja, verhalen… eerder
stoeierij buiten en binnen.
Zoals elk weekend
zonder pap en mam,
werden ook hier de
regels overtreden…
Uiteindelijk heeft
iedereen toch nog een
oog dicht gedaan en was
iedereen de volgende
dag toch niet al te moe.
Eigenlijk was iedereen
om half 7 springlevend,
maar na het eten en
opruimen, terugfietsen
naar het HMC, bleek
iedereen bij de repetities
toch muisstil te kunnen
zijn.
Na nog wat repetities
hoefde er eigenlijk niet zo
heel veel meer
gerepeteerd te worden
en kon alles dan ook ‟s
middags ten gehore
worden gebracht aan het
publiek. Bijzonder was
dat zowel JES als het
jeugdorkest een paar
nummers samen
speelden.

Conny Elbersen, Emmely Lammers, Jasper Claessens, Marianke Hobé, Peter
Nabben, Pim Verlijsdonk, Robbert Molenaar en Robert Nooijen
Namens alle leden van OO en JES bedankt!

Agenda:
vrijdag 17
juni

HO: Generale repetitie voor Essen concert

zondag 19 juni

HO+SWE+OO: Optreden Grugapark Essen Duitsland (hele
dag)

zondag 26 juni

SWE: Caratconcert stadspark Warande 12:00 uur

dinsdag 5 juli

HO, SWE, OO: serenade (laatste bijeenkomst voor
vakantie)

woensdag 6 juli JES+SWE: laatste repetitie voor vakantie
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