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8 oktober 2014 

 

 

Agenda - reminder 
12 oktober 2014  Uitwisselingsconcert harmonie    11.00 uur 
1 november 2014  Jumbocup slagwerk     14.00 uur 
2 november 2014  Jumbocup harmonieorkest    14.00 uur 
9 november 2014  Uitwisselingsconcert opleidingsorkest   11.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
We kijken terug op een prachtig concert op 18 september jl. met de 
harmonie en de slagwerkgroep, samen met Mi Canto en Lieke Daniëls in 
het kader van 70 jaar bevrijding. In deze nieuwsbrief verderop een 
impressie en een bedankje van de stichting.  
Inmiddels zijn we al weer in de fase richting de Jumbo Cup, die op 1 en 2 
november voor de deur staat. Komende zondag is er ook nog een 
uitwisseling met de fanfare in Nistelrode. Kortom volop activiteit. Tot slot wil ik nog even 
terugkomen op de voorgestelde actie Varkentje wassen. In de afgelopen periode hebben diverse 
leden zich ingespannen om nieuwe initiatieven te nemen om onze financiële huishouding te 
versterken. Wat mij op een vervelende manier is opgevallen  is de manier waarop sommige leden, 

soms met verbluffende weinig respect voor mensen die zich 
wél voor onze vereniging inzetten, een dergelijk initiatieven 
tegemoet treden.  Een motie van afkeuring kan, maar laat die 
altijd vergezeld gaan van een opbouwend stukje kritiek of 
een nieuw idee.  
We zijn een vereniging en daar hebben we iedereen hard 
nodig om al het moois wat we te bieden hebben ook te laten 
bestaan. Ik nodig ieder uit dit voor zichzelf nog eens in 
ogenschouw te nemen. 
Speciaal voor DIE vrijwilligers, die zich de afgelopen periode 
gekrenkt hebben gevoeld, zeg ik nogmaals DANKJEWEL voor 
jullie geweldige inspanningen. Samen maken we de 
vereniging GROOT. 

 
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 

Harmonieconcert van donker naar licht 
Afgelopen zondag werd de week rondom Bevrijding 70 jaar HDL geëvalueerd. Daarin keken we vol 
trots terug op het concert wat Harmonie Sint Servaes op donderdagavond 18 september verzorgde in 
de Muziekfabriek. Een concert wat op velen indruk maakte, niet in de laatste plaats om de bijzondere 
sfeer en het stemmige verloop waar vanuit het donker van de oorlog, het licht van de vrijheid werd 
vertolkt. In het concert was sprake van een mooie samenwerking van het harmonieorkest onder 
leiding van Eric Swiggers en de slagwerkgroep onder leiding van Tonn van de Veerdonk, die zich 
lieten ondersteunen door het kamerkoor Mi Canto onder leiding van Enrico van Schayk en violiste 
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Lieke Daniëls. Het werd een hele bijzondere avond die de tweehonderd aanwezigen nog lang zal 
heugen.   

   

Het concert werd op indrukwekkende wijze geopend door ere-voorzitter Gerard Barten, die de 
aanwezigen mee terugnam naar de herfst van 1944 en met persoonlijke ervaringen de tijdsgeest 
sterk neerzette. Vervolgens speelde het harmonieorkest en het kamerkoor Mi Canto zich dan weer 
alleen, dan weer samen door de diepdonkere periode van de oorlog heen. Met prachtige beelden 
van Anne Frank, gecomponeerd door orkestlid Robin van der Steijn, op een groot scherm achter de 
orkesten werd The Story of Anne Frank in meerdere dimensies aan het publiek gebracht. Ook 
Schindler's List zette de heftige episode uit onze geschiedenis in het midden van de vorige eeuw 
indringend neer. In beide stukken was er een hoofdrol voor gastvioliste Lieke Daniëls.  
Mi Canto vertolkte tussendoor enkele liederen uit de Mauthausenliederen van Kambanellis. 

   

Voorzitter Lambert van der Ven reeg met verbindende teksten de goedgekozen muziekstukken 
aaneen. Het keerpunt in het optreden werd verzorgd door de slagwerkgroep met een speciaal voor 
deze gelegenheid door onze eigen dirigent Tonn van de Veerdonk gecomponeerd stuk rondom de 
serie Band of Brothers.  

 

In het tweede deel ging het concert op gepaste wijze vanuit het 'donker' richting het 'licht', waardoor 
de bedrukte sfeer uit de oorlog werd verdreven met de Song of Freedom, De Glenn Millerparade en 
het door het koor gezongen Temuna van Eric Whitacre. In We'll meet again beleefde het concert een 
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fantastische apotheose, waarbij de uitverkochte zaal meezong.  
Robin van de Steijn sloot het concert af met een gedicht, waarbij de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog op passende wijze in de 21e eeuw werden geplaatst.  

  

 
Het concert “70 jaar leven in vrijheid” herbeleven? 
Dat kan! Op onze website staat de film met het hele optreden. Je hoort de muziek en ziet beelden 
die tijdens het concert zijn gebruikt. Zeer de moeite waard op terug te zien en terug te horen. 
 
http://st-servaes.nl/Bevrijdingsconcert2014.htm  

 
 

Hallo allemaal, 

We hebben met z'n allen op donderdag 18 september  een geweldig concert neergezet.  

Sfeervolle ambiance, goede bediening, mooie muziek en ontroerende beelden. Ik wil 

iedereen bedanken die heeft mee gewerkt aan dit grandioze succes. Alle lof die ik 

ontvangen heb, is mede ook voor jullie. Hopelijk mag ik bij het volgende evenement weer 

een beroep op jullie doen. 

Muzikale groet, 

Els Verdonk 
 
Bedankje organisatie Bevrijding@HaDee 
 
Beste mensen, 
  
De organisatie van Stichting bevrijding@hadee wil jullie allen als vereniging, club e/o vrijwilliger(s) 
van harte bedanken  
voor de voortreffelijke wijze waarop een ieder zich heeft ingezet voor het welslagen van “70 jaar 
bevrijding HDL” in de periode 12 t/m 21 september.  
  
Voor de organisatie van een dergelijk evenement zijn wij als Stichting voor een groot deel afhankelijk 
van vele actief betrokken vrijwilligers  
en bijzonder verheugd dat wij er samen in geslaagd zijn om het mooie evenement wat net 24 uur 
achter ons ligt goed te laten verlopen. 
  
70 jaar bevrijding HDL heeft HDL “versterkt”. Het prachtige najaarsweer, de enorme diversiteit aan 
activiteiten van educatief tot muzikaal,  

http://st-servaes.nl/Bevrijdingsconcert2014.htm
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is door jong en oud als zeer positief ontvangen.  
Wij hebben mogen vaststellen dat door de optimale samenwerking de totale organisatie van “70 jaar 
bevrijding HDL” ,zo goed als alles, tot in de puntjes geregeld was.  
  
Daarom ook de vraag aan jullie om onze dank over te brengen aan al jullie leden en de vele 
vrijwilligers die hebben geholpen bij het welslagen van dit evenement ! 
  
Nogmaals, wij kunnen dit niet genoeg benadrukken, onze dank voor alle inzet, actieve betrokkenheid 
en hulp. Mede hierdoor zijn deze dagen een daverend succes geworden!  
  
  
Vriendelijke groeten,  
  
René Kuijs 
Rob Sleddens 
Peter Plouvier 
Alina van Marsbergen 

 
Ledenwisselingen  
In de afgelopen periode hebben we een relatief groot aantal ledenwisselingen gehad. Om wisselende 
redenen hebben we in de A-selectie van de slagwerkgroep afscheid genomen van Sverre Blanken, 
Feliks Raap en Thomas van der Ven. Ook Frans Jacobs heeft zich afgemeld als lid. 
Bij het harmonieorkest zijn in de afgelopen periode Hanneke de Backer, Bas Boeijen, Bart van Aarle 
en Lobke van der Zanden. 
Ook in de opleiding zijn enkele mutaties opgetreden.  Gelukkig zijn er ook een groot aantal nieuwe 
leden gestart.  
Tot slot zijn Myrthe Manders, Susan van den Broek en Caya Berens toegetreden tot het grote 
harmonieorkest. 
 

Concert op 12 oktober a.s. 
Zondag 12 oktober houdt het harmonieorkest een uitwisselingsconcert met Fanfare Sint Lambertus 
uit Nistelrode. De Nistelrodese Fanfare bereidt zich voor op haar filmconcert op zaterdag 18 oktober 
a.s. Dit is véél meer dan een gewoon concert, het thema is film en t.v.-muziek. Er komen allerlei 
beroemde filmhelden en figuren live voorbij.  U bent van harte welkom in zaal Nesterlé.  
Met het harmonieorkest bereiden we ons voor op de deelname aan de Jumbocup. Het programma 
zal een mix zijn van oud (uit het bevrijdingsconcert) en nieuwe stukken. 
Het concert vangt om 11.00 uur aan in de Muziekfabriek. De zaal is open om 10.30 uur. De entree is 
gratis. 
 

JumboMuziekFestival  
Het Jumbo muziekfestival vindt dit jaar plaats op 1 en 2 november. Vanwege het 50 jarig 
bestaand  van Fanfare Echo der Peel uit Venhorst vindt het festival plaats in gemeenschapshuis de 
Horst, Sint Josephplein 14 in Venhorst. Het programma van dit festival vind je op het laatste blad van 
deze nieuwsbrief.  
Alle muzikanten wensen we heel veel succes met de voorbereidingen. Voor de supporters: de 
slagwerkgroep speelt op zaterdag 1 november a.s. om 14.00 uur. Het harmonieorkest op zondag 2 
november a.s. om 14.00 uur. De toegang is gratis. 
  

http://www.dehorstvenhorst.nl/
http://www.dehorstvenhorst.nl/
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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. 

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

