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31 maart 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
5 april 2014   Uitwisselingsconcert Harmonie in Den Dungen  20.00 uur 
10 april 2014   Slotmanifestatie Windkracht 6 aula Bernhove  18.30 uur 
12 april 2014   Oud ijzer actie      09.00 uur  
25 april 2014   Lintjesregen – tijdstip nader te bepalen 
26 april 2014   Viering Koningsdag     09.30 uur 
    Aubade       10.15 uur 
27 april 2014   Slagwerkdag A-selectie Slagwerkgroep     
 

Voorwoord van de voorzitter 
In deze Servaes-nieuws kijken we terug op de Algemene Ledenvergadering 
van vorige week. Hoogtepunten waren natuurlijk de uitreiking van de 
Pluim 2013, welke geschonken wordt door Tenax Beeldengieterij, aan Carel 
van Sleuwen. Maar ook de naamgeving van het nieuwe gebouw en de 
diverse ruimten. We zijn trots dat we voortaan naar De Muziekfabriek 
kunnen.  En natuurlijk was er de bestuursverkiezing. Mogelijk in de 
beleving van leden een formaliteit, maar wel een moment van bevestiging voor de zittende 
bestuursleden, die zich opnieuw herkiesbaar stelden. Els Verdonk, Fred Verkuijlen en 
ondergetekende kregen unaniem steun van de algemene vergadering om voor vier jaar door te gaan. 
En ook de stemronde rond het voorzitterschap werd unaniem door de 53 aanwezige 
stemgerechtigde leden gesteund. Allemaal heel hartelijk dank voor het vertrouwen wat jullie aan ons 
geven. We zullen het ook de komende periode weer waar proberen te maken. 
 

  
 
 

  Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
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Tafels en stoelen van Jan Nelissen 
Op maandag 17 maart zijn we de trotse eigenaar geworden van een aantal tafels en stoelen, welke 
aan onze vereniging zijn geschonken door Jan Nelissen. Deze tafels en stoelen hebben de afgelopen 
jaren dienst gedaan in de Kilsdonkse Molen. Nu ze daar overbodig zijn geworden door de aanschaf 
van nieuw meubilair is het nu in het bezit van de Harmonie gekomen. Ook langs deze weg willen we 

Jan Nelissen bedanken voor deze gulle gave. 
 

  

Pluim voor Carel van Sleuwen  
In de algemene ledenvergadering van harmonie Sint Servaes op donderdag 20 maart jl. ontving Carel 
van Sleuwen uit handen van voorzitter Lambert van der Ven de Pluim. De Dintherse 
muziekvereniging reikt elk jaar een Pluim uit als waardering voor bijzondere diensten, nadat de leden 
de kans hebben gehad een lid te nomineren. Dit jaar was dat voor ieder zonneklaar: de Pluim is voor 
Carel!  
 

   
 
90% van de nominaties wees deze rasmuzikant aan als kandidaat. Zijn enorme staat van dienst werd 
daarbij niet eens direct genoemd, want van Sleuwen is ruim 47 jaar actief als muzikant. Maar met 
name zijn facilitaire en organisatorische kwaliteiten, gepaard aan zijn alleskunner-kluskwaliteiten 
maken hem een onmisbare schakel in de harmonie.  
 
Zeker in 2013 kon Carel zijn kwaliteiten goed kwijt. Eerst was hij de grote kartrekker van het Rock ’n 
Roll-concert, waarvan 750 toeschouwers in zaal Lunenburg in Loosbroek  op 15 maart 2013 genoten. 
Maar zeker in de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw in de drukkerij van de Abdij van Berne 
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heeft Carel zich opgeworpen als een creatieve, flexibele en altijd doorzettende projectleider. Hij 
heeft leiding gegeven aan het project, waar bijna 2000 uren vrijwilligerswerk in zijn gegaan in de 
periode vanaf juli 2013. Met zijn onverzettelijkheid heeft hij het verenigingsgebouw, wat afgelopen 
donderdag werd gedoopt tot ‘De Muziekfabriek’, gerenoveerd en aangepast naar een modern en 
goed afgewerkt verenigingsgebouw.  
 
Na de uitgebreide loftrompet, die voorzitter 
Lambert van der Ven in de algemene 
ledenvergadering over Carel van Sleuwen stak, 
was een langdurige staande ovatie zijn deel. 
Hierna nam van Sleuwen zelf het woord. Hij 
bedankte de vereniging voor de waardering, 
maar droeg zijn prijs op aan alle vrijwilligers die 
al die uren in ‘De Muziekfabriek’ hebben gestopt 
om er een mooi gebouw van te maken.  
 

 
De Muziekfabriek nieuwe naam verenigingsgebouw  
In diezelfde algemene ledenvergaderingen werden de namen onthuld voor de diverse ruimten in ons 
verenigingsgebouw. Allereerst werden de twee leslokalen gedoopt tot Coda 1 en Coda 2. Deze 
namen waren ingezonden door Desie Verhoeven.  
 

  
 
Hierna kwam de overlegruimte aan de beurt. Door de inzending van Ben Cornelissen heet deze 
ruimte voortaan ’t Akkoordje.  
 

   
De kleine repetitieruimte werd gedoopt tot de Stapperij, terwijl de grote repetitieruimte de naam de 
Klinkerij kreeg. Beide namen werden ingezonden door Ingrid van de Rijdt.  
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De bar heeft sinds donderdag 20 maart de naam Paternoster gekregen. Deze naam werd bedacht 
door Arian Deckers.   
Alle prijswinnaars kregen als beloning voor hun inzending zes consumptiebonnen te besteden bij een 
activiteit naar keuze van onze vereniging. 
 
Tenslotte werd de naam van het verenigingsgebouw onthuld. De bedenker was opnieuw Arian 
Deckers en deze keer viel hem een slagroomtaart ten deel. Vanaf heden zal ons verenigingsgebouw 
door het leven gaan als de Muziekfabriek. 
 

Slagwerkcommissie ziet het levenslicht 
Donderdag 20 maart was in meerdere opzichten een bijzondere dag. Deze dag zag ook de 
slagwerkcommissie het levenslicht. Zoals bij het harmonieorkest al heel lang gebruikelijk is, wordt er 
voortaan ook bij het slagwerk gewerkt met een commissie, waarin spelende leden zijn betrokken, die 
mee nadenken over het repertoire en de concertplanning. Bestuurslid Maurice Bissels heeft dit 
samen met Tonn van de Veerdonk op gepakt. Bij de slagwerkcommissie sluiten Bart Pouwels, Jolanda 
de Laat en Rob Verhallen aan als slagwerkers om het beleid bij de slagwerkgroep mee te bepalen. 
Het bestuur juicht deze betrokkenheid van de slagwerkers bij hun eigen positie in de vereniging van 
harte toe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Serenade voor scheidend raadslid Margriet Beeftink  
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Op dinsdag 25 maart hielden we een serenade in de raadszaal van de gemeente Bernheze bij 
gelegenheid van de Koninklijke Onderscheiding voor Margriet Beeftink. Beeftink heeft 16 jaar 
namens het CDA in de raad gezeten en heeft als inwoners van Heeswijk-Dinther de belangen van de 
lokale gemeenschap vorm kunnen geven in de gemeente Bernheze.  
 

 
 
Natuurlijk namen we ook het Heesche raadslid Adri de Jong mee in onze muzikale hulde. Ook hij wed 
deze avond Koninklijk Onderscheiden. Het was bijzonder om met ons harmonieorkest in de raadszaal 
in Heesch te zijn. 
 

Komende zaterdag concert bij Boer Goossens in Den Dungen 
Op zaterdag 5 april aanstaande zullen de harmonie orkesten van Harmonie St. Servaes uit Dinther en 
Harmonie Wilhelmina uit Den Dungen samen een concert verzorgen in de grote zaal van HCR Boer 
Goossens in het centrum van Den Dungen. 
 
Het harmonie orkest van St. Servaes bestaat uit ongeveer 60 muzikanten  en komt uit in de 2e divisie. 
Het orkest staat onder leiding van dirigent Eric Swiggers. De beide orkesten zijn zeer vergelijkbaar. 
Ook het harmonie orkest van Harmonie Wilhelmina is ongeveer 60 muzikanten groot, en komt 
evenals St.Servaes, uit in de 2e divisie. Het orkest van Harmonie Wilhelmina wordt geleid door 
dirigent Sef Pijpers. 
De beide orkesten zullen tijdens dit concert een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen, 
variërend van licht klassiek tot moderne rock, en van eigentijdse marsmuziek, tot supersnelle rag uit 
de vorige eeuw. 
 
Het concert is gratis toegankelijk voor publiek en begint om 20.00 uur. Het concert wordt gegeven in 
de grote zaal van HCR Boer Goossens, Heilig Hartplein 2 in Den Dungen, tegenover de Dungense kerk. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

 
 

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

