30 november 2016

Voorwoord van de voorzitter
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de Sinterklaasintocht. Een impressie van
ons herfstconcert op zondag 20 november jl. en de verenigingsactie die Trined
heeft ingezet om nog meer mensen te verleiden tot het aanvragen van een
abonnement op glasvezelkabel. Onze vereniging profiteert hiervan.
Gisteravond was het halfjaarlijks overleg van de Muziekkring Veghel. De toekomst
van de muziekkring was onderwerp van gesprek. Zo zijn er te weinig vrijwilligers die
zich willen inzetten voor de activiteiten van de kring en loopt volgend jaar het sponsorcontract met Jumbo
af. En zonder die substantiële bijdrage…… En daar ligt nu precies het punt. Als vanuit de verenigingen geen
mensen zijn die de kringactiviteiten ondersteunen, is de noodzaak voor sponsoring en daarmee mogelijk
ook de ambitie van gemeenten om muziekverenigingen financieel te ondersteunen kleiner.
Dus op deze plaats een bijzondere oproep: Wie wil de komende twee jaar een uur of 10 tot 15 investeren
om het Jumbo Muziekfestival in april 2018 mee te organiseren? Plaats van handeling blijft Markant in
Uden. Samen met twee enthousiaste Zijtaartse jongeren, een Zeelandse die-hard en een actief lid uit
Lieshout zouden twee Dintherse leden niet misstaan. Wie voelt zich geroepen? Meld je aan bij
ondergetekende of bij ons bestuurslid opleidingen Loes Vermeltfoort. Alvast bedankt.

Met muzikale groeten, Lambert van der Ven, voorzitter.

Inhalen Sinterklaas
Ter elfder uren ontvingen we het officiële verzoek
van het Oranje Comité of wij de Goedheiligman op
zondag 13 november zouden willen escorteren bij
zijn intocht. Door de verhindering van Heeswijk,
vanwege haar concoursdeelname op die dag, zijn
wij ingesprongen. En we hadden weer geluk…het
was een heuse koude en natte novemberzondag,
waarbij de zon het af liet weten en Pluvius van zich
deed spreken.
Dank je wel aan al onze leden die door weer en
wind de Sint en zijn pieterbazen van Dinther naar
Heeswijk brachten. De Heeswijkse fanfare zal de
komende twee edities voor haar rekening nemen!
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Passend guur weer bij sfeervol herfstconcert
Op zondag 20 november j.l. vond het Herfstconcert plaats in de Muziekfabriek met de jeugdorkesten en de
jeugslagwerkgroepen van Harmonie TOG uit Berlicum en harmonie Sint Servaes uit Dinther. Het weer was
deze zondag opnieuw guur en nat en omdat bij deze periode een windje door de bomen zich passend liet
gelden, bracht dat veel mensen naar de Muziekfabriek in Heeswijk-Dinther. Tegen elf uur was de
Muziekfabriek bomvol met belangstellenden, die kwamen genieten van prachtige harmoniemuziek. Met de
repertoirekeuze lieten beide verenigingen horen, dat harmoniemuziek wel degelijk hip en swingend kan
zijn, getuige het prachtige concert wat in ruim anderhalf uur werd voorgeschoteld aan alle gasten.

De beide slagwerkgroepen staan onder leiding van Tonn van de Veerdonk en voor deze gelegenheid waren
ze bij elkaar gebracht in één korps. Voor de pauze werden de slagwerknummers gecombineerd met
optredens van het jeugdorkest van Dinther. Na de pauze was de verbinding met het jeugdorkest van
Berlicum. Beide orkesten onder leiding van jeugddirigent Arian Deckers.

Hoewel het vooraanstaande verraadt dat beide dirigenten het deze ochtend druk hadden, was het Desie
Verhoeven die zich het meest mocht inspannen tijdens dit concert. Zij speelde alle nummers mee bij zowel
de slagwerkgroepen alsook bij de jeugdorkesten. Kortom echte all-rounders aan het werk deze ochtend.
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En dat gold niet alleen voor de eerder genoemde artiesten. Michelle Deckers en Lisanne van Lankvelt,
beiden van harmonie Sint Servaes uit Dinther speelden mee in het opleidingsorkest. Zij waren daarnaast
ook verantwoordelijk voor de organisatie van het geheel. Zo bedachten zij vooraf meede opzet van het
concert, verzorgden de P.R. van het concert, waren actief betrokken bij de inrichting, zorgden voor de
bloemstukjes op tafel en waren ook present bij het ontvangen van de gasten en het afsluiten van het
concert. Emma Blok, ook actief in het jeugdorkest, verzorgde de presentatie deze ochtend.

Met deze betrokkenheid van jeugdleden liet jeugddirigent Arian Deckers zien zich te hebben laten
inspireren door het gedachtengoed van Ivo van Kouwenoven, die met zijn project “Verder kijken dan de
muzieknoot lang is”, zich sterk maakt voor het betrekken van de jeugd bij de wereld van harmonie- en
fanfaremuziek.
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Aan het einde van het concert kwamen ook beide opleidingsorkesten nog even bij elkaar om samen af te
sluiten. Het was een kwalitatief goede muzikale ochtend met een bijzondere organisatorisch sausje, die
aantonen dat de muziekwereld heel wat te bieden heeft aan kinderen én aan het talrijk opgekomen
publiek!

Verenigingsactie Glasvezel in Bernheze
Het zal je niet ontgaan zijn, maar de gemeente Bernheze zet zich samen met een aantal initiatiefgroepen,
waaronder Actief Burgerschap in Heeswijk-Dinther, in voor het aanleggen van glasvezelkabel voor heel
Bernheze. Trined heeft nu een verenigingsactie opgezet, waarbij ieder abonnee, die in de periode tot 31
december 2016* een aanvraag doet voor supersnel internet via de glasvezelkabel, 10 Euro kan doneren
aan een deelnemende vereniging.
Harmonie Sint Servaes heeft zich als vereniging aangemeld, waar Trined namens jou haar donatie aan mag
overmaken. Dus des te meer mensen bij hun aanvraag Harmonie Sint
Servaes als vereniging aangeven, des te hoger het bedrag zal zijn wat Trined aan ons overmaakt.
Dus als u besluit zich in deze periode aan te melden, denkt u dan aan onze vereniging.

Glasvezel in Bernheze begint
bij 40%
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Klik hier en

glasvezel op korte
mogelijk te maken,
Bernheze een
nodig van 40% van de
Bernheze. Pas
ze starten met graven en
voorzien van deze snelle
glasvezelverbinding.

bekijk hier het filmpje!

Zodra 5.200 belangstellende (= 40%) in Bernheze zich hebben aangesloten,
gaat ze aan de slag!
Heel Bernheze heeft dan de mogelijkheid van 500 Mbps internet, 85 tv zenders
- waarvan 29 in HD en 1 in Ultra HD - en voordelig bellen.
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Wil je ook supersnel en betrouwbaar internet via glasvezel?
Zorg er dan voor dat we in Bernheze de 40% halen en meld je nu aan voor glasvezel.
Je krijgt dan een gratis aansluiting en je hoeft ook niet te betalen voor activering en installatie.
Uiteraard gaat je abonnement pas in als de glasvezelkabel daadwerkelijk in de grond ligt en je de
diensten kunt gebruiken.
Bestel nu en bespaar € 450
* Tot 31-12-2016 gratis aansluiting, activering en installatie
Aanmelden houdt in dat u zich aanmeldt voor 31 december 2016 bij TriNed. Dit kunt u doen met
deze link:

Aanmelden Glasvezel Bernheze
*Als je geen glasvezelaansluiting laat installeren en je wil op een later moment toch nog gebruik
maken van glasvezel, dan moet je € 450,- betalen om de aansluiting alsnog te activeren.
Als je misschien vragen hebt of meer wil weten over de voordelen van glasvezel, dan kun je bij UCE
terecht (0413-293131). Mensen die zich al hebben aangemeld, krijgen binnenkort een mailtje,
waarin ze alsnog een vereniging kunnen aanmelden.

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en
foto’s van alle activiteiten; in het bijzonder de foto’s van de Jumbocup van
www.mooilaarbeek.nl zijn écht de moeite waard!
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