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21 december 2014 

 

 

Agenda - reminder 
24 december 2014  Kerstviering Sint Servatiuskerk Dinther met 
    Opleidingsorkest     17.00 uur 
26 december 2014  Opluisteren viering 2e Kerstdag harmonieorkest 10.30 uur 
    (aansluitend worstenbroodjes eten in Cultureel Centrum) 
30 december 2014  Extra repetitie harmonieorkest    20.00 uur 
4 januari 2015   Nieuwjaarsconcert harmonieorkest in Nia Domo  
    Boekel met Eendracht Maakt Macht   11.30 uur 
1 februari 2015   Voorspeelmiddag in de Muziekfabriek   13.30 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Het is alweer een tijdje geleden dat we de laatste Servaesnieuws 
toestuurden. Het is voor onze vereniging een relatief rustige maand 
geweest, maar zo tegen het einde van de maand willen we je toch 
informeren over enkele wetenswaardigheden van de vereniging.  
Zo tegen het eind van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken. 
2014 was voor onze vereniging een enerverend jaar. De Muziekfabriek zag 
het levenslicht, nadat we een jaar lang met z’n allen er flink de schouders onder hebben gezet. Op 22 
juni hielden we een open dag, op 6 juli ons Zomeravondconcert binnen in de Muziekfabriek en op 18 
september het concert “70 jaar leven in vrijheid” in het kader van de Bevrijdingsweek. 2014 was 
verder een jaar met diverse gebeurtenissen, die gedenkwaardig zijn. Met Carel van Sleuwen kregen 
we een gerespecteerde opvolger voor de jaarlijkse Pluim. Maar meer in herinnering zijn de trieste 
omstandigheden rond de zomervakantie, waarbij we in korte tijd afscheid moesten nemen van twee 

van onze geliefde leden. Eerst overleed op 30 juli 2014 
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Harrie Smits. Op 5 augustus namen we afscheid van hem. Vervolgens moest Twam Smits zijn strijd 
tegen ALS op 1 augustus jl. opgeven. Op 8 augustus vierden wij zijn leven bij een afscheid. 
Ook zagen nieuwe activiteiten het levenslicht. Zo organiseerden we in mei ons eerste jeugdkamp in 
de Muziekfabriek, werd de HaDee kwis in de Muziekfabriek georganiseerd en hielden we een 
medewerkersavond voor iedereen die mee heeft geholpen bij de totstandkoming van de 
Muziekfabriek. 
 
2015 ligt nu voor ons. Een jaar wat zijn hoogtepunt ongetwijfeld zal kennen in het Promsweekend op 
30 en 31 oktober 2015. Ook op zondag 1 november zullen we in de Zaert een muzikaal feest 
organiseren, wanneer we de manifestatie ‘Jong ontmoet Oud’ zullen organiseren. 
Verder zal 2015 ook een jaar met uitdagingen worden, zeker op financieel gebied. Er hangt een 
structurele verlaging van de subsidieinkomsten boven ons hoofd, waar we met de nodige creativiteit 
mee om zullen moeten gaan. En daarbij zullen we ook voor het eerst in jaren een stevig verzoek bij 
jullie als leden moeten neerleggen. In de jaarvergadering op donderdag 26 maart komen we hier bij 
jullie op terug. 
 
Rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor jullie enthousiasme en muzikaliteit in 2014! Op allerlei 
momenten hebben we met het opstaporkest, de C-selectie van de slagwerkgroep, het 
opleidingsorkest, de B-selectie van de slagwerkgroep, het harmonieorkest en de A-selectie van de 
slagwerkgroep van ons laten horen.  
Ook wil ik iedereen bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij allerlei activiteiten. We merken als 
bestuur dat we groeien als vereniging in de inzet van commissieleden bij allerlei activiteiten. En dat is 
goed te merken, want de vereniging dat zijn we samen. 
 
 Ik wens jullie allemaal fijne Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond en goed 2015! 
 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

 

Terugblik commissies Proms 
Op woensdag 10 december kwamen vertegenwoordigers van alle commissies, die zich bezighouden 
met de proms bij elkaar in de Pater Noster van de Muziekfabriek. De voorzitters van de commissies 
vertelden de stand van zaken van hun commissie. Over en werden ideeën en suggesties gedeeld en 
werden vragen aan elkaar 
gesteld. Hierdoor ontstond er 
een sfeer van onderlinge 
verbinding en afstemming, wat 
de kwaliteit van de komende 
Proms verder zal versterken. 
 
Na de kerstvakantie komen we 
bij alle leden terug om ons te 
richten op het werven van de 
kleine sponsoren. De 
sponsorcommissie is nu aan 
het werk om de grotere 
sponsoren te verbinden aan 
ons prachtige evenement. De 
eerste resultaten zijn hierin al 
bereikt.  
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Ook de zondagcommissie heeft haar plannen ontvouwd. Op zondag 1 november wordt een 
concertdag georganiseerd onder de noemer ‘Jong ontmoet Oud’. Een aantal jeugdorkesten (zowel 
harmonie, fanfare als slagwerk) ontmoeten die dag enkele Seniorenorkesten uit de regio, waarbij 
natuurlijk het Bernhezer Senioren Orkest niet ontbreekt. De uitwerking hiervan belooft een gezellige, 
muzikale en afwisselende dag. 
 
In het voorjaar zullen we nog een keer een dergelijke avond organiseren.  
 

Sinterklaasgedicht  
Traditioneel komt ‘Sint’ de laatste repetitie voor 5 december altijd met een mooi gedicht. Ook dit 
jaar heeft hij met zijn rijmelarij weer zijn beste beentje voorgezet en het jaar van Servaes nog even 
op de kaart gezet. Omdat we dit prachtige werk niet aan 
jullie willen onthouden hebben we dit bij deze 
nieuwsbrief als extra bestand toegevoegd. 
Arian, dank voor jouw prachtige traditie! We horen je 
volgend jaar graag weer! 
 

Pluim 2014  
Het jaar 2014 nadert zijn einde, altijd een goed moment 
om ons te bezinnen over wie de Pluim over dit jaar heeft 
verdiend. Welk lid heeft dit jaar bijzondere verdiensten 
voor de vereniging gehad? Wie zetten we tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, dit jaar 
op 26 maart a.s., extra in het zonnetje. 
Nominaties kunnen als vanouds weer ingediend worden 
bij de voorzitter vanuit de leden uiterlijk 15 februari 2015. 
Stuur je nominatie voorzien van een toelichting naar 
voorzitter@st-servaes.nl  Het bestuur zal in haar 
vergadering een besluit nemen. 
Wie treedt in de voetsporen van het illustere rijtje: 2007 
oud-ijzerteam, 2008 Jan Nelissen, 2009 Arian Deckers, 
2010 Martje van den Broek, 2011 Willy van Langen, 2012 
Peter van Sleuwen, 2013 Carel van Sleuwen, 2014 ??? 
 

Voorspeelmiddag 
Op zondag 1 februari a.s. organiseert harmonie St. Servaes weer een voorspeelmiddag voor haar 
leerlingen en leden. Tijdens deze middag kunnen de deelnemers laten horen welke vorderingen ze in 
het afgelopen jaar hebben gemaakt. Alleen of met meerderen zullen ze één of twee stukjes ten 
gehore brengen die samen met hun leerkracht van de muziekschool zijn uitgezocht.  
Deze middag is mede bedoeld om het zelfstandig musiceren van uw kind te bevorderen. Tevens 
hopen we hiermee te bereiken dat de leerlingen gestimuleerd worden door het luisteren naar de 
andere deelnemers en daardoor thuis met extra inzet zullen gaan oefenen.  
Ook zijn ze dan in de gelegenheid om te horen wat de gevestigde muzikanten van de harmonie 
muzikaal in hun mars hebben.  
 
De muziekverenigingen uit Bernheze organiseren jaarlijks het Bernhezer solistenconcours voor slag- 
en blaasinstrumenten. In 2015 op zondag 19 april a.s. Enkele muzikanten kunnen zich door de 
voorspeelmiddag kwalificeren voor het Bernheze solistenconcours van dit jaar en onze harmonie en 
slagwerkgroep vertegenwoordigen.  
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Graag willen wij ouders/verzorgers, maar ook opa’s, oma’s, andere familieleden, vrienden en 
kennissen uitnodigen om naar het optreden van uw kind en de andere deelnemers te komen 
luisteren. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het aanvangstijdstip bepaald, wat ergens 
rond 13.15 uur zal liggen. Een exact programma verschijnt later. Het geheel speelt zich af in De 
Muziekfabriek, Abdijstraat 53, Heeswijk-Dinther.  
 
Commissie voorspeelmiddag “Harmonie St. Servaes”,  
Martje van den Broek, Peggie Peters en Loes Vermeltfoort 
 

Concert Karin Bloemen 
Op vrijdag 13 maart 2015 zal het harmonieorkest een 
concert gaan verzorgen samen met Karin Bloemen in 
Den Durpsherd te Berlicum.                                                                                                                        
Voorafgaande aan het concert zal er een soundcheck 
zijn samen met Karin en deze zal plaats vinden om 
17.30 uur. Graag hierbij allemaal aanwezig zijn, zodat 
de geluid en lichttechnici hun mengpanelen zo goed 
mogelijk kunnen afstellen.                                                                                                                                     
Tussen de soundcheck en het concert in is er de 
mogelijkheid om op eigen kosten een hapje te eten in 
Den Durpsherd. Het is niet toegestaan om zelf 
meegebrachte etenswaren te nuttigen. Tijdens de 
pauze hebben we een eigen zaal ter beschikking waar 
we voor € 1,= koffie/thee, fris, wijn of een flesje bier 
kunnen nuttigen.                                                                                                                                     
Donderdag 12 maart is  de generale repetitie (zonder 
Karin) in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB 
Berlicum om 20.00 uur. Er is de mogelijkheid om 
daarna het slagwerk, lessenaars  en de 
blaasinstrumenten te laten staan.                                                                                                                                                       
De entreekaarten kosten € 19,50. De voorverkoop is 
inmiddels gestart. 
 

DVD’s Bevrijdingsconcert  
In de afgelopen periode zijn de DVD’s uitgereikt, die bij Ton Lunenburg zijn besteld van het 
Bevrijdingsconcert “70 jaar Leven in Vrijheid”.  
Mochten er nog mensen zijn, die de DVD willen bestellen, dan kan dat nog steeds door een e-mail te 
sturen naar info@videodesign.nl onder vermelding van je naam, adres en het aantal DVD's dat je 
wenst te bestellen. De DVD kost € 5,00, waarvan de helft naar onze vereniging gaat. 
Ton, dank je wel voor je goede werk! 
 

Aanpassingen entree De Muziekfabriek  
De ingang naar de Muziekfabriek nabij de Muziekfabriek wordt binnenkort aangepakt. Zo zal het pad 
vooraan opnieuw bestraat worden en zullen er extra lichten worden geplaats, zodat het ’s avonds 
wat beter verlicht is. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel gebruikers van De 
Muziekfabriek. 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

voor meer foto’s van diverse activiteiten. 
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