11 mei 2014

Agenda - reminder
17 en 18 mei 2014
18 mei 2014
18 mei 2014
24 mei 2014

Jeugdkamp
Bernhezer Solistenconcours
Slotconcert jeugdkamp
Brabants Kampioenschap slagwerk

10.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
Afgelopen vrijdag vond de medewerkersavond plaats in De Muziekfabriek,
waarbij we de medewerkers met hun partners en individuele leden
welverdiende aandacht kregen voor hun inzet voor alle activiteiten voor de
totstandkoming van De Muziekfabriek. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan de finishing touch, zodat we op 22 juni a.s. een open huis
kunnen houden, waarbij we iedereen uit de dorpsgemeenschap van harte
welkom willen heten. Hierover later meer. Komende zondag 18 mei is het Bernhezer
Solistenconcours. Myrthe, Susan, Bart en Lobke (met ondersteuning van Peggie) nemen hier namens
onze vereniging aan deel. We wensen hen heel veel succes in het nieuwe Nesterlé gebouw in
Nistelrode! En natuurlijk wensen we ook alle kinderen en de begeleiders veel plezier tijdens het
jeugdkamp wat plaatsheeft op zaterdag 17 en zondag 18 mei a.s.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Medewerkersdag vrijdag 9 mei jl.
Vrijdagavond 9 mei waren bijna 30 genodigden aanwezig bij de medewerkersavond als dank voor de
inzet tijdens de verbouwing van De Muziekfabriek. De hoosbui bij aanvang van de avond zorgde bij
menigeen voor de nodige vertraging.

Rond kwart over 9 was iedereen van de partij en heette voorzitter Lambert van der Ven de
aanwezigen van harte welkom en sprak dank uit voor ieders inzet in het proces. Zonder zich in allerlei
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details te verliezen, verwees hij maar de prachtige diapresentatie, die projectleider Carel van
Sleuwen had gemaakt met alle fases van de verbouwing met de start op zaterdag 6 juli 2013 tot
mooie plaatjes van elke ruimte zoals deze er nu uitziet. Na de openingswoorden van Lambert werd
deze presentatie in verschillende groepjes uitvoerig bekeken in ’t Accoordje, waar de presentatie
steeds draaide.

Menigeen hield nog een korte rondgang door het gebouw om aan partners, maar ook aan elkaar, te
laten zien hoe mooi het allemaal is geworden.
Gerard en Marja Gabriëls hadden de hele avond voorbereid met taart en lekkere hapjes. Ook Alice
had zich niet onbetuigd gelaten, door nog wat aanvullende hapjes te maken. Gerard en Marja
verzorgden vervolgens de hele avond het beheer, waardoor een ieder zich eens lekker in de watten
kon laten leggen met een drankje en op z’n tijd een hapje. Het was perfect verzorgd. Heel hartelijk
dank hiervoor!!

Het was al ‘even’ na middernacht toen de laatste aanwezigen de afwas verzorgden en de deur van
De Muziekfabriek voor even op slot ging. Maar niet voordat de jarige Twan van Oirschot de
felicitaties ontving, omdat hij na middernacht jarig was.
Want deze zaterdagochtend was er al weer ‘werk gepland’ en was ook de schoonmaakploeg actief.
We kijken terug op een gezellige avond.
Noteer alvast in je agenda en geef het door aan familie, vrienden en bekenden

De Muziekfabriek
Zondagmiddag 22 juni a.s.

OPEN HUIS
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Afsluitingsconcert Jeugdkamp

Zondag 18 mei a.s. om 11.00 uur
Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s
van deelnemende kinderen aan het jeugdkamp
zijn van harte welkom in De Muziekfabriek
LET OP: Parkeren op de parkeerplaats!!

Bernhezer Solistenconcours
Op zondag 18 mei a.s. heeft het tweede Bernhezer Solistenconcours plaats. Het begint om 11.00 uur
in het sociaal cultureel centrum Nestelré aan het Laar in Nistelrode. De zaal gaat om 10.45 uur open.
Tijdens het Bernhezer solistenconcours nemen vanuit iedere vereniging drie solisten of kleine
ensembles deel. Zo zijn er achtereenvolgens vijftien
optredens.
Rond 12.45 uur wordt bekend gemaakt wie de
Bernhezer solistenconcours beker heeft gewonnen.
Alle optredens worden beoordeeld door een
deskundige, vierkoppige jury.
Myrthe Manders en Susan van den Broek bijten
namens onze vereniging het spits af. Zij treden om
11.55 uur met het stuk Vintage Funk en Latin
Experience van Erik Veldkamp.
Twee optredens later, het zal dan rond 12.05 uur zijn
speelt Bart Pouwels op snaretrom het stuk Rapid
Movements van Maarten Mols.
Tot slot zal Lobke van der Zanden met Peggie Peters
op klarinet het stuk Allegro ten gehore brengen. Dit zal
rond 12.15 uur zijn.
De entree tot het Bernhezer Solistenconcours is gratis
en u bent van hart welkom om te komen kijken en
luisteren naar de verrichtingen van onze
harmonieleden, die de ‘strijd’ aangaan met de
fanfaredeelnemers van Sint Lambertus uit Nistelrode,
Aurora uit Heesch, de Notenkrakers uit Vorstenbosch
en Sint Willibrord uit Heeswijk.

Bezoek onze website www.st-servaes.nl
voor meer foto’s van diverse activiteiten.
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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