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Voorwoord van de voorzitter 
In deze nieuwsbrief kijken we even terug op 

de teeravond van afgelopen zaterdag. 

Ongeveer negentig mensen waren aanwezig 

om te kletsen, te dansen, wat te drinken en 

een hapje te eten. Altijd goed om zo op een 

andere manier met elkaar door te brengen. 

 
 

 

In deze nieuwsbrief een korte impressie van de avond en natuurlijk staan we ook even 

stil bij onze beide jubilarissen Peggie Peters – Doorenbosch en Mandy Verhoeven – van 

Beekveld.  

Daarnaast vragen we kort jullie aandacht naar aanleiding van enkele onderwerpen, die we 

in de bestuursvergadering van afgelopen vrijdag hebben besproken.  

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 

 

Bestuursmededelingen  
Financiële commissie – alternatief voor donateursactie 
In de vorige nieuwsbrief deden we al een oproep voor het meedenken over een aantal 

aspecten om geld in te zamelen voor onze vereniging, om op die manier een alternatief 

voor de donateursactie te bedenken. Enkele mensen hebben hier inmiddels al op 

gereageerd, maar we zoeken nog meer mensen die mee willen denken. Dus als je tijd en 

zin hebt om met ons mee te praten, meld je dan bij de voorzitter of de penningmeester. 

Dat mag via mail: voorzitter@st-servaes.nl of penningmeester@st-servaes.nl  

 

Heel concreet vragen we ALLE leden mee te denken over een idee om met acties geld in 

te zamelen. Zo hebben we vorig jaar in de ledenraadpleging gehoord dat leden liever iets 

langs de deur verkopen, dan dat ze me de donateursactie met een ‘collectebus’ langs de 

huizen moeten gaan.  

Heb jij een flitsend en alternatief idee om ‘iets’ te verkopen, waar de 

vereniging haar financiële voordeel kan doen?? Meld dit idee dan op 

bovenstaande e-mailadressen of spreek de betreffende mensen aan!!  

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
mailto:penningmeester@st-servaes.nl
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Werving Vrienden mee ondersteunen  
De Vrienden van Harmonie Sint Servaes is een groep mensen, die onze vereniging 

jaarlijks ondersteunt met aanvullende middelen in het instrumentarium en de 

jeugdopleidingen. De Vrienden bestaan uit een groep van ongeveer 175 mensen, die elk 

jaar € 45,00 overmaken. Uit de baten wordt bovenstaande ondersteuning gegeven, maar 

wordt ook op gezette tijden een forse financiële steun aan de vereniging gegeven, zoals 

in 2005 met de nieuwe pakken.  

Het aantal Vrienden loopt de afgelopen jaren langzaam terug, met name door natuurlijke 

afvloeiing. Het bestuur van de Vrienden, die met volle overgave het ledenaantal op peil 

probeert te houden, stelt vast dat het natuurlijk verloop niet voldoende opgevangen kan 

worden met nieuwe leden.  

Daarom is nu het idee ontstaan om een beroep op de eigen leden te doen om kandidaten 

voor de Vriendenlijst aan te dragen. 

 

Wat vragen we van jullie?  
Kijk eens goed rond in je 

omgeving. Welke mensen 

ken je, waarvan je weet dat 

zij het culturele erfgoed in 

ons dorp een warm hart 

toedragen en deze 

financiële ondersteuning 

van de muzikale cultuur van 

Dinther kunnen en willen 

ondersteunen. We vragen 

alle leden bij de komende 

Algemene 

Ledenvergadering op 11 

april a.s. tenminste twee namen (met adresgegevens en telefoonnummer) als kandidaat 

aan te dragen om Vriend van harmonie Sint Servaes te worden. Je kunt deze mensen 

alvast wat ‘voorverwarmen’ voor het idee.  

De bestuursleden van de Vrienden, Jan van Gerwen, Gerard Barten en Piet van de Ven 

zullen dan contact opnemen met de mensen die door onze leden worden voorgedragen om 

hen lid van onze Vriendgroep proberen te maken.  

We rekenen op jullie allemaal om in je omgeving eens goed rond te kijken in familie, 

vrienden of buurt. Alvast bedankt.  

 

 

Opgave solistenconcoursen  
Enkele nieuwsbrieven geleden berichtten we jullie over de solistenconcoursen voor 

slagwerkers en blaasmuzikanten. De slagwerkers kunnen op zaterdag 2 maart deelnemen 

aan een solistenconcours in Berlicum, terwijl ons blaasmuzikanten op zondag 10 maart 

a.s. naar Sambeek gaan. Als vereniging ondersteunen wij deze deelname aan een 

concours, waar je door een deskundige jury wordt beoordeeld  op je muzikale kunne.  
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De voorspeelmiddag van 24 februari a.s. is een mooi moment om je muziekstuk voor een 

groot publiek te presenteren. Met datzelfde stuk kun je dan enkele weken later op 

concours. Heb je interesse voor zo’n prachtige ervaring, neem dan contact op met ons 

bestuurslid opleidingen Loes Vermeltfoort via opleiding@st-servaes.nl of telefonisch via 

06-28727366 

 

Gezellige teeravond @De_Toren  
Op zaterdag 19 januari vond onze teeravond van 2013 plaats. Om 19.00 uur verzorgde 

het Harmonieorkest een Heilige Mis in de Sint Servatiuskerk, waarin een speciale 

misintentie was voor onze overleden leden. Want in de ruim 80-jarige geschiedenis zijn 

velen ons ontvallen en is het altijd weer goed om terug te denken aan alle mensen die 

onze vereniging groot hebben gemaakt en die er nu niet meer bij kunnen zijn. 

 

     
 

De Heilige Mis bij gelegenheid van de Teeravond is 

ook al een aantal jaren een vrolijke bijeenkomst. 

Tijdens deze dienst worden alle communicantjes 

gepresenteerd, die dit jaar hun Eerste Heilige 

Communie gaan ontvangen. Al een aantal jaren is dit 

een mooie combinatie, zo aan het begin van het 

kalenderjaar.  

 

Aan het einde van de dienst haalde Maud Verkuijlen 

geld op voor Bosnië, waar zij vanuit haar opleiding 

over enkele maanden voor stage naar toe gaat. Vele 

mensen steunden haar actie en voor wie dat alsnog 

wil doen…..jullie weten Maud te vinden!  

 

Na de dienst gingen we om half 9 naar zaal de Toren, 

waar Jeroen en Mieke alles weer goed hadden 

voorbereid om ons een gezellig avond te bezorgen. Onze feestcommissie bestaande uit 

de bestuursleden Fred Verkuijlen, Loes Vermeltfoort en Mandy Verhoeven hadden een 

lokale diskjockey vastgelegd en met Jeroen en Mieke de afspraken gemaakt voor een 

gezellige feestavond. Zo hadden we dit jaar een noviteit door koffie of thee in een 

champagneglas te ontvangen bij binnenkomst. 

 

mailto:opleiding@st-servaes.nl
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Om half 10 opende voorzitter Lambert van der Ven de avond met een woord van welkom. 

Speciale woorden van welkom waren er voor onze ere-leden en voor de partners van 

inmiddels overleden ere-leden. Ook de jubilarissen met hun partners werden 

verwelkomd.  

 

    
 

Nadat de eerste set liedjes had geklonken werden Peggie Peters en Mandy Verhoeven 

gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Beide dames zijn vanaf 1988 actief in het 

harmonieorkest. Waar Mandy tijdens haar studie haar muzikale niveau onderhield bij 

een Bredase zustervereniging, bleef haar vriendin Peggie alle 25 jaren trouw aan 

Servaes. Voorzitter Lambert sprak beide dames in een persoonlijke woordje toe.  

 

Peggie 25 jaar bij Servaes 
Peggie begon op klarinet, maar weet ook op de saxofoon ‘van wanten’. Ze heeft zich 

jarenlang ingespannen om aan een aantal mooie diploma’s te behalen met een C diploma 

voor klarinet als resultaat. Regelmatig laat ze van zich horen wat ze in haar mars heeft 

in prachtige solo’s in het harmonieorkest. 

 

    
 

Muziek wordt in Peggie’s familie doorgegeven. En ook daar zet zij zich voor in. Zo 

organiseert ze al jaren de voorspeelmiddag, is Peggie actief bij de educatieve ochtend 

en gaan we nu ook in het kader van het project Windkracht 6 van haar deskundigheid 

gebruik maken. Daarnaast heeft Peggie in het begin van de muzikale carrière van 

Marijke Strik een aantal belangrijke bouwstenen bijgebracht. 
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Naast het spelen in het harmonieorkest mogen we ook rekenen op haar bijdragen in 

diverse commissies. Zeker bij jubilea van de vereniging stelt zij graag haar kwaliteiten 

beschikbaar om onze vereniging te ondersteunen.  

Naast de harmonie heeft Peggie ook jarenlang haar beste krachten gegeven aan het 

Herriemenieke. Kortom we hebben hier te maken met een muzikaal talent ‘pur sang’. 

 

Penningmeester Mandy in zilver  
Mandy had haar opleiding op de dwarsfluit. In het spelen op de dwarsfluit is ze heel 

gedreven en toen zij in 1998 vanwege studie haar lidmaatschap van onze vereniging op 

moest zeggen, was zij voor de muziek gelukkig niet verloren. Het was dan ook 

vanzelfsprekend dat Mandy in 2005 weer terugkeerde in onze vereniging, na in Breda 

tijdelijk bij een harmonie te hebben gespeeld. Later nam Mandy naast de dwarsfluit ook 

de piccolo ter hand. Hierdoor werd ons harmonieorkest verrijkt met een extra 

instrument.  

 

     
 

In 2007 werd Mandy ook bestuurlijk actief voor onze vereniging. Haar boekhoudkundige 

talenten wilden we graag inzetten voor de financiële administratie. Zij is daarbij een 

penningmeester naar ons hart. Waar we al jaren moeite hebben om onze financiële 

huishouding sluitend te houden door allerlei kostenstijgingen, slagen we er als vereniging 

onder haar leiding in om toch elk jaar een positief resultaat te boeken.  

 

In haar bestuurlijk werk mogen we rekenen op Mandy’s kritische oog. Ze heeft oog voor 

details, bewaakt de besluitvorming binnen de vereniging en maakt met haar  

rechtvaardigheidsgevoel sterk voor een eerlijke gang van zaken. Mandy is in haar 

bestuurlijk werk punctueel, deskundig en direct.  

 

Beide dames kregen de zilveren speld van de Nederlandse Muziekbond opgespeld en een 

oorkonde als herinnering aan deze dag. Ook langs deze weg nogmaals van harte proficiat. 

Voor de beide mannen Jeroen en John waren er bloemen als dank voor de ruimte die zij 

aan hun vrouwen geven zich in te zetten voor onze vereniging.  

 

Na de huldiging ontspon zich een gezellig feestje, wat rond half 2 eindigde in een kopje 

koffie tot besluit met een heerlijk broodje kroket en of frikandel. We kijken terug op 
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een geslaagde teeravond en hopen volgend jaar nóg meer mensen bij deze activiteit te 

betrekken.  

 

      
 

      
 

Meer foto’s van de teeravond?? 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  
 

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

