24 december 2015

Agenda - reminder
Op deze plek geen agenda reminders meer. Het bestuur heeft besloten alleen de speelagenda
voortaan aan te reiken om geen misverstanden te laten ontstaan. In de speelagenda is de informatie
te vinden over activiteiten van alle onderdelen van de vereniging.

Voorwoord van de voorzitter
Het einde van het jaar 2015 nadert met rasse schreden. Nu Kerstmis
aanstaande is, kijken we terug op een prachtig muziekjaar 2015. Het
hoogtepunt is onmiskenbaar natuurlijk ons Promsweekend op 30 en 31
oktober jl. Maar ook kijken we met genoegen terug naar alle
concertactiviteten, deelname aan de HaDeekwis, het jeugdkamp op 4 en 5
juli, het concert met Karin Bloemen, de doorontwikkeling van de
Muziekfabriek, het goede werk van de kledingcommissie, de activiteiten van de oud-ijzercommissie,
het Zomeravondconcert (dat voor het tweede jaar in successie in het water viel, maar toch een volle
zaal trok) en alle andere meer of minder zichtbare activiteiten.
Het bestuur kijkt in dankbaarheid terug voor de enorme hoeveelheid werk, die we met z’n allen weer
hebben verzet. We willen iedereen bedanken voor weer een mooi muziekjaar en richten ons
langzaam op het nieuwe jaar 2016 wat vele nieuwe kansen biedt. Hierover in het begin van het jaar
weer meer.
Graag vermeld ik alvast enkele data, die voor jullie agenda van belang zijn:
Voorspeelmiddag
21 februari 2016
Algemene Leden Vergadering
24 maart 2016
Jumbo Jeugd Muziekfestival
3 april 2016
Vriendenconcert
3 april 2016
Oud IJzeractie
9 april 2016
Zomeravondconcert
17 juli 2016
Rest mij nog jullie allemaal fijne
Kerstdagen, een veilige
jaarwisseling en alle goeds voor
2016 te wensen.
Op Tweede Kerstdag hoop ik velen
van jullie na de mis van half 11 te
ontmoeten in het Cultureel
Centrum voor het traditionele
worstenbroodje.
Tot zover maar weer.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter
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Viking Proms 2015: Nog even nagenieten
Het promsweekend ligt ondertussen bijna twee maanden achter ons. Afgelopen week is de
eindevaluatie van de stuurgroep geweest. Binnenkort zullen we jullie hier nader over informeren,
wat de belangrijkste leerpunten voor een volgende keer zijn. We hebben de sponsoren onlangs
bedankt en kregen van diverse sponsoren mooie berichten als dank.
Een sponsor meldde ons:
Wat een spektakel gisteravond, fantastisch! Van het begin tot het einde boeiend, knap ook dat er geen stiltes in
vielen maar alles vlekkeloos op elkaar aansloot. Enkele liedjes spelen is knap maar er dan zo'n show van te
maken is echt iets aparts. Ik en, aan de reacties te horen, velen met mij hebben er echt van genoten.

Een collega-voorzitter schreef:
Gefeliciteerd met jullie geweldige proms. Mooi programma en variatie, goede zang, muziek, licht, geluid,
entourage. En een geweldige ontvangst.
Veel succes met de 2de editie vanavond.

Een uitgebreide reactie kwam van Abt Denis Hendrickx:
Ik mocht gisterenavond als gast aanwezig zijn bij de uitvoering van
Viking Dinther Proms.
De gehele avond heeft mijn verwachtingen verre van overtroffen.
Ik was in de afgelopen periode sinds ik in Heeswijk - Dinther ben
komen wonen al onder de indruk geraakt van de kwaliteit en het
ondernemerschap van zoveel muzikaal talent tezamen.
Sinds Harmonie Sint Servaes letterlijk inwoont op het abdijcomplex
heb ik van tijd tot tijd kunnen ervaren tot welk bijzonder product de
muziekfabriek telkens weer kan leiden.
De Proms zijn echt een hoogtepunt geworden. Wat jullie met elkaar
weten te presteren verdient grote waardering.
Waardering in de gemeenschapsopbouw van vooral Dinther en
Heeswijk, waardering voor het aanboren en op de voorgrond
plaatsen van zoveel talent, waardering omwille van gastvrije
kwaliteit en kwalitatieve grote gastvrijheid.
Ik heb er van genoten en wens alle betrokkenen een goede tweede
avond en ik ben er van overtuigd dat zo'n geslaagd vijfjaarlijks feest
stimuleert tot grootse voortgang.

De burgemeester twitterde:

2

We hopen binnenkort meer beelden te kunnen laten zien. Wie hier niet op wil wachten kan voor
kippenvel terecht op het youtube kanaal van Nadja van Driel:
https://www.youtube.com/watch?v=L_db9RFVW_o

Pluim 2015
Het jaar 2015 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 24 maart a.s., extra in het zonnetje.
Nominaties kunnen als vanouds weer ingediend worden bij de
voorzitter vanuit de leden uiterlijk 15 februari 2016. 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 oudijzerteam, 2008 Jan Nelissen, 2009 Arian Deckers, 2010 Martje van
den Broek, 2011 Willy van Langen, 2012 Peter van Sleuwen, 2013
Carel van Sleuwen, 2014 Tiny Deckers ???

Prachtige foto’s in De Muziekfabriek
Marijke Strik en Loek Verdonk hebben dit jaar zich toegelegd op een verzoek van het bestuur om
foto’s te maken voor de wanden in de Muziekfabriek. In de afgelopen periode hebben ze de foto’s
uitgewerkt en zijn ze door de beheercommissie opgehangen. Het resultaat is PRACHTIG. Dank je wel
voor jullie creativiteit en jullie betrokkenheid Marijke en Loek!
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Geslaagd
Op 28 november zijn er drie leden van de slagwerkgroep op
geweest voor hun examen. Ton Meulemans is geslaagd voor zijn B
examen scherpe trom, Carl Pelders is geslaagd voor zijn A diploma
kleine trom en Marit Hoevenaars is geslaagd voor haar
bouwstenen diploma. Allen namens bestuur en de leden van de
harmonie gefeliciteerd.

Gestopt Steven Vos
Steven Vos heeft naar 24 actieve jaren de slagwerkstokken aan de
wilgen gehangen. De nieuwbouw van hun woning, hun zoon Sam
en drukke werkzaamheden hebben hem helaas doen besluiten te
moeten stoppen. Steven bedankt voor je inzet en we zien je graag
nogmaals bij een van de concerten

Nieuwe Leden
In zowel de A- en B- selectie hebben verschillende verschuivingen
plaats gevonden. Allereerst verwelkomen wij Marit Hoevenaars,
Thijs Pouwels, Laura van Lankveld, Mirthe Vos en Carl Pelders bij
de B selectie. Van de B naar de A selectie hebben Ton Meulemans,
Nicky Vos en Levi Damen de overstap gemaakt. De laatste twee
leden Nicky en Levi blijven wel de B selectie ondersteunen. Slagwerkers veel succes.

Optreden Laverhof
Vrijdag 18 december hebben de slagwerkers van de B-selectie een optreden gehad met de B selectie
bij Laverhof in Heeswijk. Fanfare St Willibrord uit Heeswijk was er ook met hun opstap slagwerkgroep
en hun B selectie. Een optreden tijdens de winterfair van Laverhof waar beide muziekverenigingen
zich van hun beste kant lieten zien. De vernieuwde slagwerkgroep heeft er een prachtig optreden
neergezet en het talrijke publiek was erg enthousiast. Als
laatste hebben beide slagwerkgroepen vier gezamenlijke
nummers gespeeld. Er komt weer veel nieuw slagwerktalent
aan. Ga zo door!

Optreden Serious Request
Op zondag 20 december jl. hebben we alweer voor het vierde
opeenvolgende jaar deelgenomen aan de 24 uurs Serious
Request actie van Rhythm Impact. In een bijna volle Durpsherd
in Berlicum hebben we met slagwerkgroepen uit Vinkel,
Berlicum en Nuland een vijftal nummers gebracht. Ook hier
hebben wij als B selectie van de slagwerkgroep ons goed laten
horen. In de avond en nacht hebben Desie Verhoeven, Els
Jacobs en Ton Meulemans op het podium hun
slagwerkkunsten vertoont met het meespelen op rock
nummers. Overdag hebben leden geprobeerd in de finale te
komen van de drumometer, zo veel mogelijk slagen maken per
minuut. Ook hier heeft Harmonie Sint Servaes zich laten zien.
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Geen teeravond maar barbecue
Zoals afgesproken zullen we dit jaar geen teeravond houden op de eerste zaterdag na de 15e van
januari. In plaats daarvan houden we een uitgebreide barbecue met feestje in onze eigen
Muziekfabriek op zaterdag 18 juni 2016. Houd je agenda die dag vanaf 18.00 uur vrij. Je hoort later
hoe we deze avond gaan invullen.
Wel zullen we op zaterdag 16 januari 2016 om 19.00 uur de H.Mis opluisteren, waarin de
communicantjes worden voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Die avond zullen we de
misintentie doen voor onze overleden leden en oud-leden.

Voortgang afscheid Eric Swiggers
We zijn langzaam aan het wennen aan
het aankomende afscheid van Eric
Swiggers. Op zondag 10 januari a.s.
heeft hij zijn laatste officiële concert
tijdens het Nieuwjaarsconcert. Een week
later zal Eric het harmonieorkest echt
voor de laatste keer dirigeren tijdens het
de Heilige Mis in de Sint Servatiuskerk
met de communicantjes op zaterdag 16
januari a.s.
Op donderdag 21 januari 2016 zal Eric
voor de laatste keer het orkest dirigeren.
Om 20.00 uur begint zijn laatste
repetitie. Vanaf 21.00 uur is er een
informeel samenzijn in de Pater Noster, waarbij alle leden aanwezig kunnen zijn. Ook oud-leden zijn
die avond van harte welkom om Eric nog even de hand te schudden.
Vanaf donderdag 28 januari zal Arian Deckers het directiestokje van het harmonieorkest op zich
nemen. Hij gaat in ieder geval tot en met zondag 3 april 2016 aan het werk om het harmonieorkest
voor te bereiden op het Vriendenconcert, wat op die dag wordt opgevoerd. In overleg met de
muziekcommissie is gekozen voor een aantal nieuwe stukken, op een aangepast niveau, welke het
orkest en de tijdelijke dirigent zullen uitdagen. Er zijn in die periode tien repetities op donderdag, die
we hard nodig hebben voor een mooi resultaat. We rekenen op ieders aanwezigheid. De donderdag
rondom Carnaval wordt er ook normaal gerepeteerd, houd hier alvast rekening mee.
Over opvolging van Eric is nog geen nieuws. Binnenkort hoor je hier mee van.

Nieuwjaarsconcert 2016
Op zondag 10 januari 2016 organiseert Harmonie Sint Servaes een Nieuwjaarsconcert in De
Muziekfabriek. Wat is er nou mooier dan het nieuwe jaar op een muzikale manier te starten?
Tegelijkertijd kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om aan elkaar de beste wensen voor
2016 over te brengen. Het concert zal een gevarieerd en uiterst muzikaal programma hebben.
Diverse geledingen van de vereniging zullen haar klanken laten horen.
De enthousiaste slagwerkers van de A- en B-selectie zullen onder leiding van Tonn van de Veerdonk
het publiek weer weten te boeien met hun ritmische klanken. Met een veelvoud van instrumenten
wordt een breed scala van muziek ten gehore gebracht, speciaal gecomponeerd en gearrangeerd
voor moderne slagwerkgroepen.
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Het ruim 80-koppige Popkoor Enjoy uit Vorstenbosch – o.a. bekend van Viking Dinther Proms – zal
zorgen voor de vocale invulling van het programma. Het koor staat onder leiding van songcoach
Henny van Houtum. Henny hanteert de PK-methode, ofwel Plezier is Kwaliteit. Dit is zeker terug te
zien in de bevlogenheid waarmee de koorleden op het podium staan.
Het harmonieorkest zal natuurlijk ook acte de présence geven. Het zal voor het harmonieorkest een
bijzonder concert worden. Het orkest staat tijdens dit concert namelijk voor de laatste maal onder de
bezielende leiding van dirigent Eric Swiggers. Wij kijken met dankbaarheid terug op een plezierige
samenwerking. Natuurlijk zullen we tijdens het Nieuwjaarsconcert nader stilstaan bij dit afscheid.
Het Nieuwjaarsconcert begint om 11:00 uur. De toegang is gratis.
Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie.

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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