27 maart 2016

Voorwoord van de voorzitter
Met gepaste trots kijk ik samen met mijn medebestuurders terug naar de
Algemene Ledenvergadering. In de wetenschap dat we het eerste deel er
echt doorheen hebben geduwd om voldoende tijd te hebben voor het
belangrijke tweede deel zijn we trots op met name de prachtige opbrengst
van deze avond. Verderop meer hierover.
In het paasweekend zijn er weer diverse activiteiten. Zo luistert het
harmonieorkest de viering van Tweede Paasdag op maandag 28 maart om 10.30 uur in de Sint
Servatiuskerk in Dinther. De slagwerkgroep B en C treden op tijdens de openingsactiviteit van de
Museumboerderij op maandag 28 maart a.s. om 15.00 uur. En volgend weekend staat het concert
Friends for life en de deelname van een aantal van onze jeugdleden aan het Jumbo Jeugd
Muziekfestival in Markant in Uden op het programma.
Met muzikale groet,
Lambert van der Ven,
voorzitter

Slagwerkers Bart en Thijs Pouwels geslaagd
Op zaterdag 19 maart j.l. zijn Bart Pouwels en Thijs Pouwels beiden
op slagwerkexamen gegaan. Bart ging voor zijn C-examen slagwerk
op, terwijl Thijs voor zijn A-examen opging. Beide broers legden het
examen met goed gevolg af. Proficiat mannen! De slagwerksectie
mag trots zijn op zoveel (aanstormend) talent in de vereniging.

Bericht voor de taartenbakkers
Hallo Taartenbaksters / bakkers,
Allereerst onze dank voor jullie opgave en enthousiasme.
Zoals het er nu uitziet kunnen we een mooi taartenbuffet
gaan presenteren.
Graag zien we de gekoelde taarten aangeleverd op zondag 3
april vanaf 10.00 uur in de ochtend en indien mogelijk al
gepresenteerd op een schaal of etagère, zodat we ook met
hoogteverschillen kunnen werken.
Zet wel je naam onderop de schaal en etagère, zodat hij ook
nog retour komt.
Namens de muziekcommissie
Groetjes Els
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Bericht voor muzikanten - Concert Friends for Life
Op zondag 3 april gaan we een feestelijk concert geven voor de Vrienden en sponsoren van onze
harmonie. Zij zijn allen uitgenodigd en krijgen als blijk van waardering koffie met gebak aangeboden.
De zaal gaat open om 10.30 uur en het concert wordt geopend door het harmonieorkest met ons
eigen harmonie lid Arian Deckers als dirigent. We spelen afwisselend met de A selectie
slagwerkgroep een mooi en voor publiek leuk repertoire. Tijdens het concert wordt tevens onze
nieuwe dirigent Adri Verhoeven voorgesteld aan het publiek. Na afloop is er nog tijd om na te praten
en te borrelen.
Iedereen dient om 10.30 uur aanwezig te zijn. De koffers kunnen in de kleine repetitieruimte.
Denk allemaal aan de zwarte map en we presenteren ons weer in zwarte feestelijke kleding.
Muzikale groet, namens de muziekcommissie

Zinvolle Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 24 maart j.l. hielden we onze algemene ledenvergadering. 59 stemgerechtigde leden
waren deze avond aanwezig, die bestond uit twee delen. In recordtempo was de zaal na de repetitie
omgetoverd, zodat we om 11 minuten over 9 startten met de vergadering. In het eerste deel gingen
we in sneltreinvaart door de reguliere onderwerpen.
Bij de repetitieopkomst viel op dat zowel het harmonieorkest, alsook de slagwerkgroep weer betere
opkomstcijfers lieten zien in 2015. Het harmonieorkest ging naar een opkomst van bijna 84% waar
vorig jaar net de 80% werd behaald. De slagwerkers gingen naar een opkomst van ruim 88%, waar
vorig jaar nog maar net de 81% werd behaald.

Bij de slagwerkgroepen hadden zowel Dionne van der Ven, als Jolanda de Laat een opkomst van
100%. Bij het harmonieorkest waren vier leden alle repetities in 2015 aanwezig: Arian Deckers, Desie
Verhoeven, Inge Sperber en Twan van Oirschot. Voor deze zes muzikanten was er een cadeaubon en
de felicitaties door de voorzitter.
Bij de bestuursverkiezingen was Myrtille Verhagen – Timmers aftredend en herkiesbaar. Zij kreeg 50
stemmen voor en geen enkele blanco of tegen. Zo werd zij unaniem herkozen voor een periode van
vier jaar.
Tot slot werd er dit jaar geen pluim uitgereikt, omdat de nomaties naar het oordeel van het bestuur
niet sterk genoeg waren. Voorzitter Lambert van der Ven legde nog eens uit aan welke voorwaarden
de nominatie moet voldoen.
Het tweede deel van de vergadering werd een brainstormsessie gehouden in zeven groepen rondom
zeven vooraf aangegeven thema’s rondom de toekomst van onze vereniging. De gespreksleiders
plakten vervolgens alle inbreng op de zeven flappen, die in de vergaderruimte hingen. Aan het einde
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van de vergadering blikte Lambert terug op de opbrengsten en werden de aanwezige leden
uitgenodigd met stipjes accenten aan te geven, waar het bestuur eerst prioriteit aan zou moeten
geven.

Het bestuur gaat de opbrengst van de avond nu in een verslag aan alle leden terugkoppelen, waarna
de leden worden uitgenodigd mee te denken over acties. Om vijf voor 11 sloot de voorzitter de zeer
productieve vergadering.

Jumbo Jeugd Muziek festival

De commissie Jumbo JeugdMuziekfestival van de Muziekkring Veghel organiseert op zondag 3 april
weer een geweldige workshop dag voor onze jeugdleden tot en met 16 jaar van (opleidings)orkesten
en slagwerkgroepen. Het festival vindt plaats in de theaterzaal van Markant Uden in Uden. De dag
wordt samen met Muziekvereniging De Eendracht uit Uden opgezet.
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Vanuit onze vereniging zullen ongeveer 10 muzikanten deelnemen aan dit tweejaarlijkse evenement,
wat vorige keer in Boekel plaatshad. In 2010 waren we met Harmonie Sint Servaes gastheer van dit
geweldige evenement.
Dit jaar zijn de muzikanten van de Hippe Gasten, bekend van
“Rock met Kids”, bereid gevonden een concert met de
jeugdleden te geven. Zij zullen zowel de slagwerkers als de
blazers een onvergetelijke dag bezorgen.
De workshopdag begint om 10.00 uur en wordt om 15.30 uur
afgesloten met een heus concert. Hiervoor is iedereen van
harte genodigd. De kaarten voor het concert kosten € 5,(kinderen onder de 6 jaar gratis) en zijn te bestellen bij je eigen
vereniging of aan de deur (zolang de voorraad strekt)!
Meer informatie over deze workshopdag bij de voorzitter van de opleidingscommissie Loes
Vermeltfoort via opleiding@st-servaes.nl of 06-28727366

Friends for life zondag 3 april a.s.
Na de succesvolle promsconcerten in oktober 2015 en het sfeervolle nieuwjaarsconcert in januari
2016, organiseren we op zondag 3 april 2016 een ‘Friends for life’ vriendenconcert. Met dit
vriendenconcert wil Harmonie Sint Servaes haar waardering uitdrukken voor de belangrijke bijdrage
die de vrienden en sponsoren leveren voor de vereniging. Met hun bijdrage ondersteunen zij het in
stand houden van de harmonie en het bevorderen van haar functioneren.
Het ‘Friends for life’ vriendenconcert belooft een gezellig concert met een divers programma te
worden. Tijdens dit concert spelen afwisselend het harmonieorkest onder leiding van Arian Deckers
en de slagwerkgroep onder leiding van Tonn van de Veerdonk een verrassingsprogramma. Laat u
verrassen door het muzikale aanbod van Harmonie Sint Servaes.
Harmonie Sint Servaes heeft tijdens het nieuwjaarsconcert afscheid moeten nemen van Eric Swiggers
als dirigent van het harmonieorkest. De vereniging is enorm blij dat zij kunnen melden dat zij een
waardige opvolger hebben gevonden, namelijk Adri Verhoeven uit Boxtel. Tijdens het ‘Friends for
life’ vriendenconcert zal Adri nader voorgesteld worden en is er gelegenheid om kennis met hem te
maken. De harmonie kijkt vol vertrouwen uit naar een prettige en muzikale samenwerking.
U bent van harte uitgenodigd het ‘Friends for life’ vriendenconcert bij te wonen. Naast alle vrienden
en sponsoren hopen wij ook vele andere belangstellenden te mogen begroeten. Iedereen is vanaf
10:30 uur welkom in De Muziekfabriek, het verenigingsgebouw van Harmonie Sint Servaes aan de
Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. Het concert begint om 11:00 uur. De toegang is gratis. De
vrijwilligers van Harmonie Sint Servaes zorgen voor een kopje koffie/thee en zelfgemaakt gebak,
zodat u zich heerlijk kunt vermaken en kunt genieten van prachtige muziek.
Wilt u meer weten over Harmonie Sint Servaes en/of wilt u vriend of sponsor worden, bezoek dan
onze website www.st-servaes.nl of neem contact op met de vereniging via secretaris@st-servaes.nl.
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Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie!

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