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14 september 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Het muziekjaar is inmiddels in volle gang. Twee weken geleden startte het 
harmonieorkest met haar eerste repetitie na de vakantie, vorige week was het de 
beurt aan de slagwerkers en deze week gaan de leerlingen weer aan het werk met 
hun lessen.  
Het leek een rustige zomervakantie, maar ondertussen werkten enkele leden weer 
aan de aanvulling van ons ledenbestand (over enkele jaren overigens pas…proficiat 
Maike en Suzanne). Ook is onze secretaris Myrtille weer terug op haar post. Welkom terug! 
De komende periode richten we ons op de Jumbocup. Je leest meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. 
Over twee weken is het visieoverleg met alle leden gepland, ook hier lees je verderop over. Geef je op als je 
aanwezig wilt zijn. 
Ik wens iedereen een heel fijn muziekjaar 2016-2017. We richten ons in het bijzonder op nieuwe 
initiatieven om nieuwe leden te werven. Mogen we hierbij op jullie rekenen? 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Tamboermaître-opleiding iets voor jou? 
Eind september start weer de tamboermaître opleiding bij de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. 
Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de opleiding. Deze wordt gegeven op 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur in Tilburg. De opleiding wordt afgesloten met een examen en 
omvat zes bijeenkomsten.  
Onze Tamboermaître Fred Verkuijlen gaat er ook aan deelnemen. Wanneer er nog leden zijn die het leuk 
vinden om ook mee te doen, meld je dan per omgaande bij ons bestuurslid Fred Verkuijlen via 
faamverkuijlen@home.nl  Cursuskosten worden door de vereniging betaald. 
 

Serenade 
Komende zaterdag 17 september a.s. verzorgen we weer een serenade bij gelegenheid van een Koninklijke 
Onderscheiding. Iedereen wordt om 19.15 uur op het kerkplein in Dinther verwacht. De serenade is op 
loopafstand. We zijn rond 20.00 uur weer terug op het kerkplein. We hopen op vele leden voor de 
serenade te mogen rekenen. 
Mocht je onverhoopt afwezig zijn, neem dan contact op met je sectiehoofd. 
 

Concert slagwerkgroepen 
De A en B selectie zullen op zondag 25 september a.s. bij de Kilsdonkse molen in Dinther optreden. 
Onze twee slagwerkorkesten beloven een mooi concert te verzorgen in een prachtige ambiance.  
Beide slagwerkgroepen staan onder leiding van Tonn van de Veerdonk.  Het optreden begint om 11.00 uur 
en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. 
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Lauren geboren, dochter voor Suzanne Sperber 
Op 13 augustus zijn Suzanne Sperber en Roel Verstegen de 
trotse ouders geworden van hun dochter Lauren. Van 
harte proficiat en natuurlijk ook proficiat voor Opa Huub 
en Oma Inge en ome Bart en 
tante Maartje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Iza geboren, dochter voor Maike van Meurs 
 Op 25 augustus zijn Maike van Meurs en Roy 
Wijlaars de trotse ouders geworden van een dochter 
Iva. Van harte proficiat! Ook voor oma Carla en opa 

Toon en verdere familie. 
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Voortgang Visie-overleg - herhaling 
Op donderdag 24 maart in de Algemene Ledenvergadering hebben we met elkaar gesproken over 
speerpunten in het beleid van onze vereniging de komende jaren. Het bestuur heeft de opbrengsten van 
deze vergadering verwerkt in een document, waaruit nu de acties bepaald gaan worden. (een groepje 
rondom werving nieuwe leden is al gestart…..). 
Op woensdag 28 september  a.s. willen we om 20.30 uur in de Muziekfabriek bij elkaar komen om de 
benodigde acties te bespreken. We gaan begin volgende week de stukken voor het overleg versturen, dus 
meld je snel aan. We hopen heel veel leden (ouders van leden zijn ook van harte welkom) te ontmoeten.  
Ben je deze avond aanwezig? Stuur dan even een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl , zodat we voor 
de organisatie ons goed kunnen voorbereiden. Alvast bedankt! 

 
 
Evaluatie samenwerking Phoenix Cultuur 
In de zomervakantie hebben we een evaluatie gehad met de aanbieder van onze muzieklessen voor de 
blaasinstrumenten Phoenix Cultuur. We hebben in het bestuur vastgesteld dat we zeer tevreden zijn over 
de invulling van het eerste jaar van onze samenwerking. Met name de deskundigheid, de flexibiliteit, het 
meedenken met de vereniging en de goede ervaringen hebben ons doen besluiten de samenwerking voort 
te zetten voor onbepaalde tijd. 

Dat betekent dat ook dit jaar weer alle muzieklessen gaan 
plaatsvinden door docenten, die met ons samenwerken 
vanuit Phoenix Cultuur. In het komende jaar gaan we ons met 
Phoenix Cultuur verder richten op het inrichten van ons 
jeugdbeleid. Een clubje is hier voor de zomervakantie vanuit het  
visieoverleg in maart al mee aan de slag gegaan. Binnenkort 
horen we meer van hun plannen. 

 

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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Jumbocup 5 en 6 november 2016 
Het Jumbocup-muziekfestival vindt dit jaar plaats in Lieshout. De slagwerkers spelen op zaterdag 5 
november, terwijl het harmonieorkest op zondag 6 november haar optreden heeft.  Hieronder zie je het 
programma onder voorbehoud.  

 

Ledenmutaties  
De zomervakantie is traditioneel een periode waarin we tijdelijk of definitief afscheid nemen van een aantal 
leden, die al jarenlang in de vereniging actief zijn. We willen hen allen bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid. Enkelen nemen tijdelijk afscheid vanwege sport, studie of werk. Anderen hebben een meer 
definitief afscheid genomen. Bij het harmonieorkest gaan we na de zomervakantie verder zonder Kim 
Donders, Jolanda van Doorn, Femke Verhoeven, Anouk van der Ven en Suzanne van den Broek. Het 
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harmonieorkest wordt aangevuld met Ton Meulemans, Joa Vos, Saar Ruijgrok en Eva Sigmans. We wensen 
hen heel veel succes. 

Bij de A-selectie van de slagwerkgroep hebben Rob Verhallen en Jacqueline Verstraten afscheid genomen. 
Rob zal op diverse momenten wel bij concerten actief zijn. Bij de A-selectie is dit voorjaarThijs Pouwels 
toegetreden tot de slagwerkgroep. 

 

Wegwijzer naar de Muziekfabriek 
Aan het begin van dit muziekjaar heeft de gemeente Bernheze de bordjes 
geplaatst die de weg wijzen naar de Muziekfabriek. Helaas mochten we 
maar vanuit een richting laten verwijzen. Dus liften we eerst mee op de 
bordjes van de Abdij van Berne en dan siert ons eigen ‘De Muziekfabriek’ 
de straten. Echt wel mooi! 

 

 

 

Info over de statushouders 
Vanaf 2 september zijn de eerste statushouders gaan wonen in de ruimte op het abdijterrein. Eind augustus 
hadden we met het bestuur en het beheer van de Muziekfabriek nog een overleg over de voortgang. We 
hebben goede afspraken gemaakt over de samenwerking en afgesproken de lijnen kort te houden. 
Wanneer er bijzonderheden zijn is afgesproken dit direct terug te koppelen aan elkaar. Joost Jansen is 
hierbij ons eerste aanspreekpunt.  
 
Ondertussen zijn wij met vluchtelingenwerk in contact om tot nadere afspraken te komen. We hebben 
hiertoe dit bericht gestuurd: 

Als voorzitter van harmonie Sint Servaes stuur ik u dit bericht.  

Helaas waren wij niet genodigd voor de informatieve avond rondom de huisvesting van statushouders 

bij de Abdij van Berne afgelopen dinsdagavond. Wethouder Glastra van Loon is nog even bij onze 

bestuursvergadering aangesloten (die toevalligerwijs op hetzelfde moment was in de Muziekfabriek) 

om het een en ander toe te lichten. 

 

We voelen ons betrokken bij het proces rondom de huisvesting van de statushouders op het terrein van 

de Abdij van Berne. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij nu drie jaar op het terrein van de Abdij 

van Berne ons verenigingsgebouw de Muziekfabriek hebben en dat wij onze 120 leden tellende 
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vereniging, maar ook ouders/verzorgers van leerlingen en onze vrijwilligers goed willen informeren over 

het reilen en zeilen van en rondom onze vereniging.  

Graag willen wij met u in contact om te kijken wat wij kunnen betekenen om de statushouders zich snel 

thuis te kunnen laten voelen in hun nieuwe omgeving van het Abdijterrein. Wij zitten met onze 

verenigingsactiviteiten (harmonie- en slagwerkorkesten) letterlijk op STEENWORP afstand van de 

huisvesting van de statushouders. We zouden het leuk vinden hen bij onze repetities te ontvangen om 

te komen luisteren en te genieten. Mogelijk zijn enkele statushouders geïnteresseerd om mee te doen 

in onze vereniging.  

Op termijn is het misschien leuk om in de Muziekfabriek een concert te organiseren voor alle 

statushouders van Bernheze.  

 

Kortom reden genoeg om snel met elkaar in contact te treden. Ik heb nog tot en met woensdag 3 

augustus gelegenheid om elkaar al eens informeel te spreken. Anders ben ik vanaf woensdag 24 

augustus weer bereikbaar voor nadere contacten. 

 

Veel succes met jullie 

activiteiten en 

werkzaamheden rond 

vluchtelingen in Bernheze en 

meer bepaald de 

statushouders bij de Abdij 

van Berne.  
 

Ideeën en suggesties, alsmede 
initiatieven om zaken op te 
zetten zijn van harte welkom. 
Neem contact op met één van 
de bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.             

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl
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Toelichting Tamboermaître-opleiding 
 De 6 cursusdagen worden tweewekelijks steeds op zaterdag gegeven van 13.00 tot 18.00 uur, en 
de cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen.(7e dag)  

-17.  
 
Kosten: € 200,00 per persoon  
De ‘Handleiding Tamboer-maitre’ (50 blz. tekst) en de bijbehorende fotobijlage (85 kleurenfoto’s 
van stoktekens, stokhandelingen, loophoudingen etc.) kunnen op de eerste lesdag bij de 
docent/cursusleider worden gekocht voor de prijs van € 30.00 .  

 

24 september  

8 en 22 oktober  

5 en 19 november  

3 december  

17 december 2016: Examen  
 

-stok en schrijfgerei.  
 

kort theoretisch wordt ingeleid i.v.m. de thuisstudie.  
 

 De vijf lesonderwerpen:  

Exercitie en bewegingsvaardigheid (7 uur).  

Stoktekens, stokhandelingen en loophoudingen (14,5 uur).  

Theorie: didaktiek, methodiek, instructievaardigheid en leidinggeven (1 uur).  

Takteren van 2/4 – 3/4 en 4/4-maatsoort middels Cd (1,5 uur  

Reglementenkennis (oriënterend m.b.t. de nieuwe reglementen 2016 (0.5 uur).  
 
* De vijfde lesdag bestaat volledig uit het beoefenen van instructievaardigheden  
* De zesde lesdag is de herhaling van alle praktijkonderwerpen + info examen  
* Het examen is uitsluitend praktisch en wordt geüniformeerd afgelegd.  

 

Instructievaardigheid: exercitie en uitleg stoktekens  

Looptechniek, stijl en stokvaardigheid  

Exercitie, discipline, bewegingsvaardigheid en voorbeeldfunctie  

Houding, persoonlijkheid, uiterlijk voorkomen, presentatie en uitstraling  

Leidinggeven: exercitie, stoktekens en takteren (korte muziekfragmenten op Cd).  
 
 
 


