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18 april 2015 

 

 

Agenda - reminder 
19 april 2015   Bernhezer Solisten Concours in Heeswijk  11.00 uur 
22 april 2015   Commissieoverleg Proms 2015     19.00 uur 
24 april 2015   Serenades b.g.v. lintjesregen 2015   18.45 uur 
27 april 2015   Dankdienst Koningsdag met harmonieorkest  09.30 uur 
27 april 2015   Optocht met versierde fietsjes    10.00 uur 
27 april 2015   Aubade Plein 1969     10.30 uur 
27 april 2015   Serenade Laverhof     11.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Het voorjaar is aangebroken. De eerste prachtige lentedagen zijn weer 
geweest, kortom volop activiteit in onze vereniging. We blikken terug op 
de oud-ijzeractie van vorige zaterdag en de slotmanifestatie van 
Windkracht 6 afgelopen donderdag. Morgen, zondag 19 april, staat het 
Bernhezer Solistenconcours op het programma. Ben jij er ook bij om onze 
jeugdige muzikanten te laten ervaren, wat het is om in een vereniging te 
zitten?? En daarna gaat de blik voorwaarts op Koningsdag en de lintjesregen komende vrijdag. Ik 
hoop dat veel muzikanten aanwezig kunnen zijn om de gedecoreerden een serenade te brengen. 
Vanwege het 40-jarig onderwijsjubileum van Dinthernaar Maarten Heijmeriks (die op mijn school 
werkt) en het afscheid van een collega, die met pensioen gaat, kan ik er helaas zelf niet bij zijn.   
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Bernhezer Solisten Concours 
Morgen, zondag 19 april, wordt het Bernhezer 
Solisten Concours weer gehouden. Het is dit 
jaar de derde editie. Voor onze vereniging 
doen dit jaar Sieuwtje van Oorschot (op fluit), 
Thijs Pouwels (op slagwerk) en Caya Berens 
(op saxofoon) mee. Zij kwalificeerden zich bij 
onze jaarlijkse voorspeelmiddag op zondag 1 
februari jl.  
Het Bernhezer Solistenconcours wordt dit jaar georganiseerd door de Koninklijke Fanfare Sint 
Willibrord en daarom gehouden in de aula van gymnasium Bernrode. Het begint om 11.00 uur. 
Sieuwtje, Thijs en Caya heel veel succes! 
 

Kun jij op woensdag 29 april a.s.  de Oud-IJzercommissie meehelpen met het demonteren 
van 200 tafeltjes, die we van een school hebben gekregen??? Graag melden bij Willy van 
Langen (wvlangen@ziggo.nl) of Gerard Barten (gjpbarten@ziggo.nl) 
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Eensgezinde ‘ijzeren’ actie Sint Servaes 
Afgelopen zaterdag hielden we weer onze jaarlijkse oud-ijzer actie. Onder leiding van Fred Verkuijlen 
en Peter van Sleuwen had de oud-ijzeractiecommissie weer haar voorbereidingen getroffen. Met 
ondersteuning vanuit de opleidingscommissie, die zorgden voor het verdelen van de flyers, en de 
leden die de flyers rondbrachten kon ’s ochtends tegen 9.00 uur de actie weer beginnen. Met een 
kleine vijftig leden werd dit jaar de 53e editie van de oud-ijzeractie gehouden. De facilitaire dienst 
onder leiding van Els Verdonk zorgde weer voor het natje en het droogje.  
 

    
 
In acht routes werd Dinther, maar op verzoek ook Heeswijk, verlost van hoeveelheden oud-ijzer. Het 
weer werkte goed mee, behoudens een kleine spat regen tussendoor. Halverwege de dag konden we 
al vaststellen dat heel veel mensen hun oud-ijzer belangeloos aan de harmonie wilden aanbieden. 
Want alle kleine gespaarde hoopjes, samen met een aantal grote klanten in het buitengebied, 
maakten het inzamelen dit jaar weer meer dan de moeite waard getuige de ruim 17 ton opbrengst. 
Pas tegen vijven waren alle hulptroepen weer terug op onze verzamelplek. 
 

    
 

Met zorg werden alle ijzermaterialen gescheiden en ter plekke verwerkt in de klaarstaande 
containers. Vooral de gezelligheid en de eensgezindheid op deze dag, waarin leden, maar ook andere 
vrijwilligers van buiten de vereniging samenwerken, maken het elk jaar weer tot een hele fijne dag.  

Het bestuur wil alle vrijwilligers, die deze dag hebben meegeholpen, maar ook de bedrijven die hun 
materiaal beschikbaar stelden, heel hartelijk bedanken voor hun steun. We hopen volgend jaar weer 
op jullie te mogen rekenen. Mocht je door het jaar heen mensen tegen komen die verlost willen 
worden van oud-ijzer , noteer hun gegevens en laat dan Gerard Barten contact opnemen. Mensen 
mogen zelf ook bellen 0413-291402. 
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Drukbezochte slotmanifestatie Windkracht 6 
Donderdagavond 16 april zat de aula van gymnasium bomvol met zenuwachtige ouders van 140 
basisschool kinderen uit groep 5. Daarnaast waren ook veel opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden aanwezig om het resultaat te zien van het muziekproject Windkracht 6, wat de 
Dintherse harmonie en de Heeswijkse fanfare gezamenlijk op de vier basisscholen in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek hebben uitgevoerd.  
 

    
 
In de afgelopen weken voerden onze eigen klarinettiste Peggie Peters, fanfarelid Angela van der 
Wijst, Peter Smulders en slagwerkschool Rhythm Impact met onze eigen instructeur Tonn van de 
Veerdonk, Coen Blokx en Patrick van den Heuvel lessen uit op de basisscholen Sint Albertus uit 
Loosbroek, De Bolderik uit Heeswijk-Dinther, het Palet uit Dinther en ’t Mozaïek uit Heeswijk.  
 

     
 
Gedurende vier lessen worden kinderen van groep 5 muzikaal wegwijs gemaakt in het harmonie- en 
fanfareleven. Kinderen krijgen algemene uitleg over muziek maken en muziek spelen bij een 
harmonie of fanfare. Daarnaast krijgen ze ook drie praktische muzieklessen waarbij respectievelijk 
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koperblaasinstrumenten, houten blaasinstrumenten en slagwerk de revue passeren. Niet alleen gaat 
het daarbij om uitleggen en voordoen, maar vooral om zelf ervaren en zelf bespelen. 
 

 
 
Natuurlijk is het zelf mogen spelen voor veel kinderen de echte kick. Dat is ook het doel van beide 
muziekverenigingen: jeugd enthousiast maken voor het bespelen van een muziekinstrument. Tijdens 
de slotmanifestatie op 16 april kwamen meneer en mevrouw van Fare in alle harmonie de ouders 
uitleggen wat de kinderen gedaan en geleerd hebben. De kinderen op hun beurt lieten dat dan ook 
vol trots horen. Het optreden werd ondersteund door de beide slagwerkgroepen van Heeswijk en 
Dinther onder leiding van Tonn van de Veerdonk en Wim van Zutphen. Ook de opleidingsorkesten 
van beide verenigingen waren aanwezig en stond natuurlijk weer onder de vertrouwde leiding van 
Arian Deckers. 
 
Zowel in zang als met het daadwerkelijk bespelen van de verschillende instrumenten werd hoorbaar 
gemaakt hoe muziekinstrumenten de sfeer kunnen opvrolijken. Om de enthousiast gemaakte 
kinderen extra te stimuleren is er gelegenheid bij beide muziekverenigingen om gratis proeflessen te 
nemen op een door de kinderen zelf te bepalen instrument.  
 
Na de ontvangst van de Goodiebag met informatie over beiden verenigingen konden de kinderen 
nog een instrument uitproberen in de hal naar buiten. Hier werd door veel kinderen met veel 
enthousiasme gebruik van gemaakt  en werd fanatiek geprobeerd iets moois te laten horen. 
De Harmonie en de Koninklijke kunnen weer terugzien op een geslaagde Windkracht 6 manifestatie.  
 

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

