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28 februari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
4 maart 2014   Boerenbruiloft met Wim en Maria Smits (Laverhof) 14.00 uur 
6 maart 2014   Wel een normale repetitie harmonieorkest   20.00 uur 
13 maart 2014   Kringvergadering Muziekkring Veghel in Zijtaart  20.00 uur 
15 maart 2014   Brabantse Kampioenschappen slagwerk 
20 maart 2014   Algemene Ledenvergadering in de drukkerij  21.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Met veel genoegen kijken we terug naar de pronkzittingen. Op vrijdag, 
zaterdag en maandag gaven we drie fantastische openingsacts in Rock ’n 
Roll stijl. Met prins Bart den Urste als slotstuk van onze act. Nee, niet Prins 
Lambert. Jullie hebben in het dorp goed jullie best gedaan. Bij het Prins 
Raoje in de Zwaan versloeg ik Bart ruimschoots met een 2/3 meerderheid 
van de stemmen. Zo zie je maar weer hoe krachtig een vereniging als de  
harmonie kan zijn in de gemeenschap. Die kracht hebben we afgelopen week zeker ook muzikaal 
getoond. Voor ongeveer 1400 toeschouwers in drie avonden hebben we ons beste kunnen getoond. 
En dat heeft indruk gemaakt. Dankje wel iedereen die hier mede verantwoordelijk voor is geweest. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Eerste indrukken in de drukkerij 
We zijn nu zo’n kleine maand aan het werk in de drukkerij van de abdij. Op 20 maart, tijdens de 
Algemene Ledenvergadering, zullen we de naam bekend maken van ons verenigingsgebouw. In de 
bestuursvergadering van vorige week hebben we besloten aan het slot van het jeugdkamp op 17 en 
18 mei a.s. ook een open middag te houden voor iedereen die ons nieuwe gebouw wil zien. 
Het openingsconcert is vastgelegd met het eigenlijke kerkpleinconcert. Op zondag 6 juli zullen wij 
een concert houden bij ons verenigingsgebouw, indien mogelijk in de open lucht.  
 
Het huishoudelijk reglement is onlangs met de harmonieorkestleden besproken. Binnenkort wordt 
dit reglement in ons verenigingsgebouw opgehangen. Naar aanleiding van ons eerste 
evaluatiegesprek met de abdij is er toch nog een wijziging. Het parkeren van auto’s moet, zoals ook 
de eerste afspraken waren, op de parkeerplaats. Er mag op repetitieavonden niet rondom het 
gebouw geparkeerd worden. Fietsen mogen wel bij het gebouw geplaatst worden. 
Deze afspraak gaat vanaf donderdag 6 maart a.s. in.  
 

Drie slagwerkers naar solistenwedstrijd slagwerk 
Op zaterdag 15 maart a.s. gaan Desie Verhoeven, Thomas van der Ven en Bart Pouwels namens onze 
vereniging naar een solistenwedstrijd voor slagwerkers. Desie en Thomas treden op als duo in de 3e 
divisie met hun nummer ‘On the Edge’ van Frank Rademakers op de kleine trom. Zij treden op tegen 
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16.00 uur. Bart Pouwels speelt rond half 5 aan het eind van het programma op kleine trom in de 1e 
divisie het stuk Rapid Movement van Maarten Mols.  
Namens ons allemaal: Veel succes! En supporters zijn natuurlijk van harte welkom! 
 
 

Pronkzittingavonden succesvol 
Drie avonden hebben we de afgelopen week met het harmonieorkest opgetreden tijdens de 
pronkzitting. Bij aanvang van de zitting werden we als echte artiesten naar voren geroepen. Over de 
catwalk gingen we dwars door de zaal naar het podium, waar alle stoelen stonden opgesteld. Bij de 
act, waarbij de oud-prinses werd ‘afgevoerd’ speelden we het bekende dwergendeuntje ‘Yoho-yoho-
yoho’.  
 

   
 
Hierna speelden we, ondersteund door het gelegenheidscombo Ton van de Veerdonk op drums, Peer 
van Vrede op basgitaar, Rico van Hooren op gitaar en René Habraken met zang, vier Rock n 
Rollenummers. We openden met Rock around the clock, waarna we met Suspicious Minds het 
publiek in de meezingstand kregen. Umbrella sprak als onvervalst Rock ’n Roll nummer tot de 
verbeelding, waarna we met Kom van het dak af de apotheose maakten naar de onthulling van de 
prins.  
 

   
 
Waar de eerste avond de spanning ook voor ons extra werd opgevoerd (zou er een prins uit de eigen 
harmonie komen??) kwam Prins Bart den Urste ‘van het dak af’. Dit drukte de pret wel even, maar 
achteraf kunnen we terugkijken op drie prachtige concertavonden, waarbij we op de vrijdag en de 
zaterdag de harten stalen van heel veel mid-lifers. Op de maandagavond sloot de 55+ groep onze 
opzwepende muziek in de harten en hebben we de harmonie ook voor deze generatie sterk op de 
kaart gezet. 
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We danken ook op deze plek de organisatie, die ons heeft uitgenodigd om mee te doen aan de 
pronkzitting. Onze gastmuzikanten René, Ton, Peer en Rico, die ons optreden mee body gaven. Arian 
Deckers voor de aansturing en de directie, Eric voor de inspirerende repetities, Peter voor de 
prachtige Big Band borden en natuurlijk alle muzikanten voor de deelname. Het is weer een mooi 
concert om op terug te kijken! 
 

     
 

 

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

