17 april 2016

Voorwoord van de voorzitter
Afgelopenweek was het een week met heel veel activiteiten in onze
vereniging. In vogelvlucht waren er op 7, 8, 9 en 10 april diverse
activiteiten, die laten zien dat onze vereniging meer is dan muziekmaken
alleen getuige de deelname aan de HaDeekwis op 8 april en de oudijzeractie op 9 april. De komende weken is het weer wat rustiger op het
muzikale front. De reguliere lessen en repetities zorgen voor een normaal
verloop van de vereniging, waar we op 26 en 27 april weer acte de présence geven bij de viering van
Koningsdag en de lintjesregen. Ik reken op veel deelname bij deze twee activiteiten, zodat we onze
vereniging met trots kunnen uitdragen. Want het werven van leerlingen doen we niet alleen bij het
Windkracht6 project en het stimuleren van de gunfactor voor het oud-ijzer doen we niet alleen als
we langs de deuren gaan…….hier moeten we op andere momenten in investeren, zodat we de
vereniging GROOT kunnen houden!
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter

Lintjesregen 26 april a.s.
De gemeente Bernheze heeft ons laten weten dat op dinsdag 26 april
a.s. twee bewoners in ons ‘werkgebied’ een Koninklijke
Onderscheiding zullen ontvangen. We hebben de eerste serenade
rond 18.45 en de tweede rond 19.30 uur. Om 20.15 uur ben je weer
thuis. Graag een grote opkomst, zodat we er weer staan als
vereniging.

Koningsdag 27 april - herinnering
Op 27 april verzamelen wij voor het defilé met een voltallig korps (
harmonie en slagwerk A + B selectie) om 9.30 uur bij het Sint Barbara
Gildehuis De Guld, Raadhuisplein 21b in Dinther, waar we onze koffers
kunnen uitpakken.
Hier stellen we ook op samen met het gilde om gezamenlijk naar het
marktplein te marcheren voor het defilé met de versierde fietsjes.

1

Slotmanifestatie Windkracht 6
Windkracht 6 zorgt voor een muzikale ervaring bij 130 basisschoolleerlingen.

Donderdag 7 april vond in CC Bernrode de slotmanifestatie plaats van Windkracht 6. Hierbij gaven
130 basisschoolkinderen van groep 5, afkomstig van de basisscholen De Bolderik, St. Albertus, Het
Mozaïek en ’t Palet, muzikale uiting aan de muzieklessen die zij de weken daaraan voorafgaand
hebben gehad. Onder leiding van Harmonie St. Servaes en Koninklijke Fanfare St. Willibrord hebben
de kinderen kunnen ervaren wat het is om een muziekinstrument te bespelen. Alle soorten
instrumenten die gebruikt worden bij een fanfare of een harmonie, van trombone tot klarinet, van
snaredrum tot hoorn hebben de kinderen gehoord en mogen bespelen. Zo zijn Peter Smulders,
Peggie Peters, Angela van der Wijst en Tonn van de Veerdonk (met zijn team van Rhythm Impact) de
scholen langs geweest om de muzieklessen van het project Windkracht 6 te verzorgen. Met dit
project willen de harmonie en de fanfare kinderen al op jonge leeftijd in aanraking brengen met
muziekinstrumenten en hen uitdagen om een instrument te bespelen.

In de Slotmanifestatie, waar de harmonie bewaakt werd door het echtpaar Van Fare, lieten de
kinderen via ingestudeerde liedjes horen wat zij in die enerverende muzieklessen hebben gedaan. In
een volle zaal werd snel merkbaar hoe enthousiast kinderen worden als het over muziek gaat. Dat
enthousiasme willen de muziekverenigingen graag koesteren. En daarom konden alle kinderen na
afloop de instrumenten nog eens uitproberen en gratis proeflessen aanvragen. Kijkend naar de
drukke bijeenkomst zit het met de muzikale toekomst in Heeswijk-Dinther-Loosbroek wel snor.
We willen alle muzikanten die een bijdrage hebben geleverd bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij het project, maar zeker Peggie Peters en Tonn van de Veerdonk die namens onze
vereniging de afgelopen weken op vrijdag de lessen hebben verzorgd. Geweldig dat we op jullie
steun mogen rekenen.
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Eerste repetitie Adri Verhoeven
Op donderdag 7 april vond de eerste repetitie plaats van
het harmonieorkest met onze nieuwe dirigent Adri
Verhoeven. Naast het werk voor het optreden met Pater
Moeskroen op 25 juni in de Kersouwe had Adri ook al wat
stukken voor het zomeravondconcert meegebracht. Zo werd de eerste repetitie meteen een
gevarieerd programma.
Afgelopen zondag tijdens het concert Friends for life werd Verhoeven voor het eerst gepresenteerd
aan onze vereniging en de lokale gemeenschap.
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HaDeekwis
Onder aanvoering van Arian Deckers was dit jaar opnieuw een team samengesteld van onze
harmonie om mee te doen met de HaDeekwis 2016. Samen met 103 andere teams werd op vrijdag 8
april jl. deelgenomen aan deze derde editie van de Dorpskwis. Na de goede prestaties van met name
vorig jaar had het team er werd veel zin in!
Nu maart afwachten tot hoever de ambities van
Sint Servaes reiken. Op 7 mei zal dit tijdens de
prijsuitreiking in de Toren helder worden.

Oud-ijzeractie harmonie
Op zaterdag 9 april vond in de 54e keer in successie de jaarlijkse oud-ijzeractie plaats. In acht teams
werden de straten van HaDee nagelopen om iedereen van het gespaarde oude ijzer af te helpen en
alles naar de werf bij Ploegmakers te brengen, waar we alles konden sorteren en verwerken. We
hadden dit jaar heel wat meer opgehaald dan de laatste jaren, al zal dat niet direct in het gewicht tot
uitdrukking komen. We hadden dit jaar niet zo veel ‘zware’ metalen.
Ronald Dortmans heeft de taart gewonnen,
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omdat hij het dichts zat bij het raden van het juiste gewicht. Het zat er toch nog wel ruim 500 kg.
naast, maar de meesten waren te zuinig geweest met hun schatting. We hadden heel wat meer dan
eerdere jaren. Onduidelijk is nog of we dit jaar de ‘Wouter Verhagen – trofee’ kunnen uitreiken.

Rob van den Berg wint het Bernhezer solistenconcours
Rob van den Berg van fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk werd op 10 april winnaar van het vierde
Bernhezer solistenconcours. De jury waardeerde het spel van Rob op de Marimba met de hoogste
score.
Aan het concours deden 17 deelnemers van de vijf Bernhezer muziekverenigingen mee. Zij
bespeelden verschillende blaas en slaginstrumenten. De deelname was van een hoog niveau, aldus
Arthur Verhofstad namens de jury. Wethouder Jan Glastra van Loon reikte een trofee uit aan de
winnaar. Alle deelnemers ontvingen het juryrapport, een certificaat van deelname en een blijvende
herinnering.
Het Bernhezer solistenconcours werd voor de vierde maal georganiseerd. Ditmaal door
muziekvereniging de Notenkrakers uit Vorstenbosch. Volgend jaar organiseert fanfare Aurora het
vijfde solistenconcours.
Van onze vereniging deden Emma Blok op klarinet, Tom Meulemens op kleine trom en Mirte Vos op
kleine trom mee. Ze speelden alle drie heel verdienstelijk.

Jammergenoeg speelden zij zich niet in de prijzen, maar ze kregen een deelnamecertificaat, een
juryrapport en een klein standaardje voor hun deelname. Ze zijn weer een mooie ervaring rijker.
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Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en
foto’s van alle activiteiten!

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