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16 oktober 2016 

 

 

 
 
Voorwoord van de voorzitter 
Het muziekjaar 2016-2017 is lekker op stoom. We hebben in de afgelopen weken 
twee mooie concerten verzorgd. Op zondag 25 september speelden onze 
slagwerkgroepen bij de Kilsdonkse Molen en op zaterdag 15 oktokber speelde ons 
harmonieorkest in Schijndel een uitwisseling. Ons opleidingsorkest bereid zich voor 
op een uitwisselingsconcert in onze eigen Muziekfabriek op zondag 20 november 
a.s. En wat zo leuk is…..onze jeugdleden nemen zelf de organisatie in handen. Ze 
regelen de P.R., het beheer van de Muziekfabriek etc. Dat moet vast en zeker een bijzonder concert worden 
met de jeugd van Berlicum en onze muikanten in opleiding.  
Ook kijken we met genoegen terug naar een zinvolle bijeenkomst op 28 september jl. waarin we met elkaar 
gesproken hebben over de toekomst van onze Muziekvereniging.  
 
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief. 
Met muzikale groeten, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 
 
Intocht Sinterklaas 13 
november a.s. 
Op zondag 13 november a.s. wordt 
Sinterklaas ingehaald. Hoewel het 
dit jaar de beurt is aan Heeswijk om 
de Goedheiligman te begeleiden op 
zijn intocht in HaDee, is het verzoek 
aan ons gekomen het dit jaar voor 
onze rekening te nemen. De 
Koninklijke fanfare Sint Willibrord 
heeft op deze dag haar concours in 
Enschede en kan niet aanwezig zijn.  
De exacte tijden worden nog 
rechtstreeks aan iedereen 
gecommuniceerd, maar houdt de 
middag alvast vrij!  
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Buitenlandse reis 2018 
In de bestuursvergadering van september hebben we vooruitgekeken naar de toekomstige planning van 
diverse activiteiten. Zo heeft de Muziekcommissie zich al gebogen over de artistieke agenda van 2017. In 
die toekomstige bespiegelingen kwam de Buitenlandse reis weer naar voren.  
In de komende periode onderzoeken we het draagvlak voor een Buitenlandse muziekreis met onze 
vereniging in 2018. We hebben hiervoor het Hemelvaartsweekeinde weer gekozen als mogelijke datum. De 
sectiehoofden zullen je binnenkort de vraag voorleggen of je zou willen deelnemen aan een reis van 10 tot 
en met 13 mei 2018. Op grond van de reacties neemt het bestuur een besluit of we dit verder concreet 
gaan uitwerken.  
Jullie kunnen ook je reacties alvast sturen naar voorzitter@st-servaes.nl  
 
 

Tromgeroffel bij de Kilsdonkse Molen 
De A- en B-selectie van de slagwerkgroep hebben zondag 25 september jl. een prachtig optreden gegeven 
bij de Kilsdonkse Molen. Het was een stralende dag, waardoor het publiek lekker kon genieten van de 
muziek op het terras met wat koffie en een bijpassende molenkoek.  

 
 
 
 
 

 
De B-selectie beet het spits af en speelde de eerste helft van het optreden. Deze aanstormende talenten 
speelden met veel enthousiasme en de allerjongste toeschouwer kon dit erg waarderen. Na een pauze voor 
een dorstlesser begon de A-selectie aan de tweede helft. Het laatste jaar zijn er heel wat jeugdleden van de 
B-selectie doorgestroomd naar de A-selectie, waardoor sommige leden nu in beide selecties spelen. Dit 
resulteert in twee mooie selecties waarbij jeugdig talent en volwassenen elkaar goed aanvullen. 
 
De Kilsdonkse Molen was een prachtige ambiance en wij willen het publiek bedanken voor hun 
aanwezigheid. Voor de A-selectie was dit een goede voorbereiding op de Jumbo-cup, wat zaterdag 5 
november plaats vind in Lieshout. Ook hier is iedereen weer van harte welkom! 
 

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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Concert met Harmonie Sint Cecilia Schijndel  
Op zaterdag 15 oktober jl. vond er een uitwisselingsconcert plaats tussen Koninklijke harmonie Sint Cecilia 
uit Schijndel en Harmonie Sint Servaes uit Dinther. In een goed gevulde zaal van ’t Spectrum in Schijndel 
speelden beide orkesten een voorbereidingsconcert op een concertwedstrijd in november. Op 6 november 
speelt de Dintherse harmonie om de Jumbo Cup in Lieshout, terwijl drie weken later de Schijndelse 
harmonie op concours gaat in Veldhoven.  

 
Iets na half 8 was de beurt aan de thuisspelende 
vereniging om het concert te openen. Met het 
inspeelnummer St. Thomas Choral werd afgetrapt, 
waarna het pittig Guernica van Jan Hadermann werd 
gepresenteerd. Als derde werd Symphonic Dances 
gespeeld, waarbij vijf verschillende stijlen ons door 
de wereldse dansvariatie namen.  
 
 

 
In het tweede deel speelde de Dintherse harmonie 
onder leiding van haar dirigent Adri Verhoeven. 
Bijzonder was het dat Adri ook de dirigent van de 
Schijndelse vereniging is, zodat hij deze avond twee 
keer op de toppen van zijn kunnen mocht 
presteren. Dat ging hem heel goed af. Sint Servaes 
opende met This majestic land van Hoppé, waarna 
het stevige Nostradamus van Otto M. Schwartz 
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werd uitgevoerd. In het tweede deel een luchtiger deel met Don’t let me be misunderstood, waarna met 
een Klezmer Karnival van Sparke feestelijk werd afgesloten.  
 

 
 
Een nuttige concertavond voor beide verenigingen, waarbij op een aantal onderdelen ook zeker al het hoge 
niveau hoorbaar was. Het publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van de mooie orkestmuziek. Er was 
overigens na afloop ook nog voldoende om aan te werken de komende weken, voordat beide vereniging 
voor de prijzen gaan.  
 

Zinvolle ledenavond rondom visieontwikkeling 
Op woensdag 28 september j.l. kwamen 30 leden bij elkaar om met elkaar te praten over de uitkomsten 
van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart jl. Het bestuur had in de voorbije maanden de 
opbrengsten doorgesproken en geordend en zo werden er vier thema’s centraal gesteld om te kijken welke 
acties hier uit voort kunnen komen. 
 

   
 
De opbrengst van de avond was zeer waardevol. Er zijn concrete acties voor de korte termijn en voor de 
langere termijn bedacht rondom de thema’s ‘Ledenwerving’, ‘Met plezier op niveau spelen’, ‘Imago’ en 
‘Organisatie’.  
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Op dinsdag 18 oktober bespreekt het bestuur de opbrengsten en informeert dan alle leden. Hierna hebben 
we jullie hulp heel hard nodig, omdat dan de verschillende acties uitgevoerd moeten gaan worden. 
We rekenen op jullie! 
 

  
 
 

Trompetten en bariton 
In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe instrumenten aan ons assortiment toegevoegd. Zo 
 

zijn er vier nieuwe trompetten aangeschaft en is er voor ons jeugdlid Jeroen de Groot een nieuwe bariton.  
Veel plezier allemaal met jullie nieuwe instrumenten! 
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Rabo clubkas campagne 
– stem nog tot zondag 23 
oktober a.s. 
We hebben met de harmonie 
ingeschreven voor de Rabobank 
Clubkas Campagne. Onze 
vereniging gaat in de loop van 
het muziekjaar 2016-2017 in een 
nieuw jasje. We beogen hiermee 
een eigentijdser imago. Met de 
Clubkas campagne willen we 
nieuwe poloshirts voor de jeugd 
aanschaffen. De shirts hebben 
een frisse turquoise kleur met in 
het zwart het verenigingslogo 
erop. Onze inschrijving is positief 
beoordeeld. Met onze deelname 
maken we kans op een bijdrage 
uit het door Rabobank Oss 
Bernheze beschikbare gestelde 
bedrag van maar liefst € 
300.000,-. 

In de periode van 10 tot en met 
23 oktober kunnen leden van de 
Rabobank stemmen met een 
unieke code, die zij per post 
ontvangen. Ieder lid mag VIJF 
stemmen uitbrengen, waarvan 
TWEE op dezelfde vereniging.  
Alle leden van onze vereniging 
kunnen alvast mensen in hun 
omgeving mobiliseren om op 
onze vereniging te stemmen. Ook kunnen ze op social media helpen aandacht te vragen voor onze 
inschrijving voor de Rabo Clubkas Campagne en mensen trekken om op ons te stemmen.  We rekenen op 
een ieders medewerking! 

In een bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we een flyer gestopt, die rondgestuurd kan worden in je netwerk.  

 

 

 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en  

foto’s van alle activiteiten! 

 

  

http://www.st-servaes.nl/

