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Voorwoord van de voorzitter
De afgelopen periode zijn er wat kleinere
kleiner
activiteiten geweest. Zo was ik op zondag 27
januari getuige van een voorspeelochtend van
MIK in Berlicum, waar vier van onze
dwarsfluitisten meededen. Op zaterdag 2
februari ondersteunden we met het
opleidingorkest de doopdankviering.
Afgelopen zondag speelde onze slagwerkgroep in Nuland tijdens een uitwisseling,
waarvan verderop in deze nieuwsbrief een korte impressie en komende zondag staat de
voorspeelmiddag weer op de agenda. In deze nieuwsbrief staat op het einde het
programma van komende zondag. Ik hoop weer veel leden te mogen ontmoeten tijdens
deze happening, aanvang 13.30 uur.
Na het weekend verschijnt er een volgende nieuwsbrief van de voorspeelmiddag.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Bestuursmededelingen
Inleveren geld verkochte kaarten
Velen van jullie hebben al flink wat kaarten voor het Rock 'n Roll concert van 15 maart
a.s. verkocht. Hier zijn wij jullie heel dankbaar voor. De Rock 'n Roll commissie wil graag
alvast wat geld ophalen, zodat dat niet op het laatste moment nog moet gebeuren. Op
verzoek van commissie wil ik jullie daarom vragen om deze gelden in te leveren bij
Suzanne Sperber of Joni Strik van de Rock ’n Roll-commissie.
Roll
NIET verkochte kaarten
hoeven nu nog NIET ingeleverd te worden. Je hebt nog 3 weken om ze te verkopen. Dus
doe allemaal je best!

Filmen tijdens Rock ’n Rollconcert
Tijdens het Rock ’n Rollconcert van 15 maart worden er filmopnames gemaakt van het
concert. Twee filmers zijn actief om het concert te registreren en later zal er een
impressie beschikbaar komen, die leden kunnen verkrijgen.

Ter voorbereiding op het concert zullen er komende donderdag en donderdag de 14e al
opnamen worden gemaakt. Heb je hier vragen over, dan kun je terecht bij de commissie.

Thijs is geboren!
Hanneke de Backer – Meulenbroek en haar man Eric zijn op 6 februari j.l. de trotse
ouders geworden van hun zoon Thijs. We hebben met het orkest inmiddels een kaartje
gestuurd maar willen we de trotse ouders ook vanaf deze plek van harte feliciteren.

Windkracht 6 van start
Gisteren zijn de eerste lessen van Windkracht 6 gegeven. Vier weken lang maken de
kinderen van groep 5 van de basisscholen ’t Palet, De Bolderik, Mozaïek en de
Albertusschool kennis met blaasmuziek en slagwerk. Ons lid Peggie Doorenbosch zal de
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lessen op basisschool ’t Palet verzorgen. Ook zal onze slagwerkinstructeur Tonn van de
Veerdonk weer ingezet worden.
Afgelopen week is er een mail rondgestuurd in het harmonieorkest met het verzoek om
je aan te melden om bij de lessen te ondersteunen, wanneer bepaalde instrumenten
worden gebruikt in de lessen. We hopen dat hier veel reacties op komen.

Wisseling muziekcommissie
Stephanie Boeijen – Verkuijlen heeft besloten om te stoppen met de
muziekcommissie. In juli 2013 zou het 10 jaar geleden zijn dat Stephanie zich bij
deze commissie aansloot en wij willen haar dan ook van harte bedanken voor haar
jarenlange inzet, ideeën en enthousiasme.
Wij hebben een goede vervangster gevonden in de persoon van Maike van Meurs
en wij wensen haar dan ook veel plezier toe bij haar nieuwe taak.
Groeten,
namens de muziekcommissie

Dwarsfluiters spelen in Berlicum
Myrthe Manders, Eke Bogstra, Anouk van der Ven en Susan van den Broek speelden op
zondag 27 januari tijdens de voorspeelmiddag van MIK in Berlicum. Deze vier dames
gaan op 10 maart a.s. met hun kwartet naar Sambeek voor een solistenconcours en
proberen zoveel mogelijk podiumervaring op te doen. Morgen zijn ze ook te zien bij de
voorspeelmiddag.
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Geslaagde muzikale uitwisseling
Op zondag 17 februari jl. was er een uitwisseling van onze A-selectie van de
slagwerkgroep en de slagwerkers van harmonie TOG uit Berlicum en harmonie Union uit
Nuland.

De thuisspelende vereniging mocht als eerste het spits afbijten in haar thuisbasis
gemeenschapshuis de Meent in het hart van Nuland. De slagwerkgroep staat onder de
bezielende leiding van Tonn van de Veerdonk.
Hierna was het de beurt aan de slagwerkgroep van TOG uit Berlicum. De echte kenners
onder u weten dat ook hier Tonn al jaren als instructeur verbonden is aan de
slagwerksectie. Zij brachten vier nummers ten gehore.

Tegen half 12 was het de beurt aan onze slagwerkers. Op het programma stonden twee
langere nummers. De opening was met het prachtige African Suite van Gian Prince. Dit
mooie melodische nummer werd goed ontvangen door het goed opgekomen Nulandse
publiek en de andere twee slagwerkgroepen.
Na dit nummer moest er even omgebouwd worden en werd de show gestolen met het
nummer Teasers van Leon Camp. Dit opzwepende nummer zorgde ervoor dat iedereen
helemaal klaarwakker was voor een fijne voortzetting van de zondag.
De slagwerkgroep kijkt terug op een mooi optreden.
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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.
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